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UN DOCUMENTAR DESPRE NINA CASSIAN, PE ECRANELE DIN ROMÂNIA

Mona Nicoară: „Combinația 
ei de intelect cu inteligență
emoțională și capacitate
creativă îți putea tăia răsuflarea“

„Cu o reputație de femeie fatală,
băutoare și fumătoare prodi�
gioasă, poeta avangardistă, com�
pozitoarea și graficiana Nina
Cassian (1924�2014) a fost simul�
tan complice și problematică
pentru regimul stalinist, după
care a intrat în conflict direct cu
regimul Ceaușescu și a terminat
într�un exil nedorit la New York,
în 1985, în urma uciderii disi�
dentului Gheorghe Ursu“, spune
un comunicat al distribuitorului
filmului, Rollercoaster PR. 
Discuția cu Mona Nicoară, core�
gizor al filmului, a plecat firesc
de la încercarea de a înțelege ră�
dăcinile interesului ei pentru su�
biectul filmului.

IULIA BLAGA

Mai ții minte cum ai cunoscut-o
pe Nina Cassian? 

Da. În valuri: întâi prin poezia ei
pentru copii (am și acum acasă
volumul ei Între noi copiii, făcut
ferfeniță și mâzgălit cu desenele
mele peste desenele tipărite ale
Ninei, așa cum îi șade bine orică�
rei cărți iubite din copilărie).
Apoi, prin poezia ei din manua�
lele școlare de la începutul anilor
’80, cu care recunosc că nu m�am
conectat. Mai târziu, prin volumul
ei avangardist Loto�poeme, pe care
l�am găsit la mai bine de zece ani
de la publicare în biblioteca unui
prieten de familie. 

Pe la sfârșitul anilor ’80 am tot
auzit de ea prin cercurile literare
din București, dar deja plecase din

țară când am intrat eu în lumea
aceea. În anii ’90 am dat mâna cu
ea la New York într�o întâlnire pe
care am ratat�o din fâstâceală. Așa
că abia în 2012, când a venit Ada
Solomon cu ideea filmului și a
venit la New York să pornim pro�
iectul, am apucat să stau cu Nina —
să începem să ne explorăm reci�
proc, să vedem dacă putem lucra
împreună. 

„DANA BUNESCU A VENIT 
CU ACEASTĂ STRUCTURĂ
FOARTE SIMPLĂ ȘI
ELEGANTĂ“

Cum ai găsit structura filmului?

Cu greu, ca întotdeauna la documen�
tar. Am încercat diverse struc turi care
n�au mers deloc – unele prea intelec�
tualiste, altele prea literale. În cele

din urmă, Dana Bunescu a venit cu
această structură, foarte simplă și
elegan tă de fapt – schelet extern
aproa pe cronologic, structură de
adâncime strict emo țională. Am
mers mai aproape de linia interviu�
rilor, care a fost și ea foarte sim plă –
strict cronologică. Asta a făcut din
ce în ce mai vizibilă pe ecran oste�
neala, sfârșeala Ninei pe măsură 
ce ne îndepărtam de tinerețe 

cu povestea ei și ne apropiam de
prezent. E un efect secundar al
acestei structuri care, prin acumu�
lare, devine din ce în ce mai preg�
nant pentru spectator. 

Ai reușit ca într-o oră și jumăta-
te, din amintirile protagonistei,
imagini de arhivă și fotocopii 
ale dosarului ei de Securitate nu
doar să îi faci un profil consis-
tent, dar și să surprinzi epoca
proletcultistă și să schițezi un
portret al artistului sub vremi.
Câtă muncă e în spatele a ceea
ce am văzut?

Multă, dar asta e adevărat pentru
orice film. Ne�au ajutat mult soțul
Ninei, Maurice Edwards, și priete�
nul ei Dragoș Cojocaru, care are o
parte a arhivei Ninei din Româ�
nia. Foarte mult ne�a ajutat și
Alecu Solomon, soțul Adei, care
practic crescuse cu Nina în casă:
părinții lui fuseseră prieteni cu ea
o viață, încă de pe vremea când
mama lui Alecu, regretata artistă
vizuală Yvonne Hasan, fusese cu
Nina în școala evreiască de fete
înființată ca urmare a legilor ra �
siale date de Antonescu. 

Alecu ne�a ghidat printr�o parte
din arhiva lui personală, ne�a în�
drumat cercetarea la Arhiva Na �
țională de Film și la Televiziunea
Română și ne�a dat filmările fă�
cute de el în adolescență cu Nina
la 2 Mai — o poezie! 

„NU ȘTIU SĂ FAC FILME
DESPRE OAMENI CU CARE 
NU POT EMPATIZA“

Dacă nu mă înșel, când ai început
să lucrezi la film, Dana Bunescu

Regizorul Mona Nicoară și editorul Dana Bunescu semnează

inteligentul documentar Distanța dintre mine și mine, despre

poeta Nina Cassian. Filmul produs de Hi Film Productions

(România) și Sat Mic Film (SUA) în coproducție cu TVR, a avut

premiera internațională la Festivalul de Film de la Trieste și

intră în cinematografele de la noi în 8 martie 2019.
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nu avea credit de coregizor. Cum

ați decis să împărțiți regia?

Mie mi�a fost clar din momentul
în care am început să lucrez cu
Dana că am de�a face cu un autor
de sine stătător. Dana e un artist
cu o viziune proprie și cu talente
cu totul aparte care merg mult
dincolo de meșteșug: rigoare 
formală, adâncime intelectuală, 
in teligență emoțională, har de po� 
vestitor. Pentru mine și Autobio�
grafia lui Nicolae Ceaușescu, și
prea puțin cunoscutul Aici… adică
acolo sunt filme prin care trans�
piră Dana ca coautor. (Dana o să
mă certe când citește asta, dar știu
eu ce zic.) 

E drept că eu am și o credință,
întărită în timp și de experiență,
că în documentar montajul e un
act de creație la fel de sau poate
chiar mai important ca regia fil�
mărilor, și că un montor bun este
un cocreator al filmului. În cazul
de față, Dana e cea care a venit și
cu limbajul filmului (acele hard
cut�uri care duc arhiva dincolo de
ilustrație și păstrează fricțiunile
dintre prezent și trecut, de exem�
plu), și cu viziunea structurală și
formală, și cu multă știință a ma�
terialelor cu care am lucrat. Pen�
tru mine n�a fost nici un dubiu că
Dana e coautor al filmului. 

Se simte din film că ți-ai simpa-
tizat mult eroina. În interviurile
tale pare mai luminoasă ca în
tinerețe. 

Da, nu știu (sau încă nu știu) să
fac filme despre oameni cu care
nu pot empatiza, pentru că tre�
buie să petrec sute de ore cu ei, nu
doar în filmări, ci și la montaj. Și
Nina era atât de deschisă și caldă
cu noi toți, nu doar cu mine, dar și
cu colaboratorii mei de la cameră,

Ovidiu Mărginean și Rudolf Cos�
tin! Ne�am împrietenit. Eu am
avut întotdeauna prietenii cu
femei mult mai mari ca mine, de
la care am învățat multe. Iar de la
Nina chiar că aveam ce învăța;
combinația de intelect cu inteli �
gență emoțională și capacitate
creativă îți putea tăia răsuflarea. 

Ați apucat să filmați tot ce v-ați
propus sau dispariția Ninei Cas-
sian v-a luat pe nepregătite?

Știam că de fapt terminasem fil�
mările din toamna lui 2013 și că
Nina fizic nu mai putea lucra cu
noi. Asta nu înseamnă că eram
pregătiți în vreun fel pentru moar�
tea ei. Cred că pentru moarte nu
ești niciodată pregătit.

„NINA ȘTIA BINE CĂ SPUSESE
DEJA TOT CE AVUSESE DE
SPUS ÎN MEMORII“

Ați avut amândouă, în timp ce
filmați, sentimentul că plecarea
ei se apropie și că filmul e un fel
testament?

Că plecarea ei se apropie, da, din
păcate. Dar nu neapărat că filmul
e un testament. Nina știa bine că
spusese deja tot ce avusese de
spus în memorii și nu avea atât
sentimentul că filmul era un vehi�
cul pentru ce are de spus, cât
înțelegea că e un proiect prin care
exploram împreună fricțiunea
dintre amintire și arhivă, dintre
prezent și trecut. E un soi diferit
de colaborare, un alt raport de
forțe decât cel care funcționează
de obicei în registre gen testa�
ment / testimonial sau biopic. 

Nina s�a poziționat în acest
proiect cu multă generozitate și
înțelegere pentru noi ca artiști —
a spus de la bun început că filmul

nu este al ei, ci al nostru. În plus,
sentimentul meu e că Nina nu era
interesată de gesturi finale. Cred
că avea prea multă onestitate in�
telectuală și autoironie pentru
așa ceva. 

De ce a durat atât de mult până
ați terminat filmul?

Toate filmele durează. Dacă vrei
să iasă filmul bun, durează și mai
mult. Filmul la care am lucrat îna �
inte de asta, Școala noastră, ne�a
luat (mie și coregizoarei Miruna
Coca�Cozma) cam tot șase ani în
total: patru ani de filmări, aproa �
pe doi de montaj. Pentru Distanța
dintre mine și mine am făcut fil�
mările principale în 2013, cerce�
tarea de arhivă s�a extins până în
2014, finanțarea principală a
venit abia în 2015 și am ajuns la
un prim rough cut abia prin fe�
bruarie 2017. 

Montajul ia multă vreme întot�
deauna: e partea cea mai compli�
cată și, de fapt, cea mai im  portantă
dintr�un film documentar. Mai
apar alte complicații: noi, cei din
echipă, avem și alte vieți și lucruri
de făcut, eu locuiesc în principal la
New York… Așa că abia la începu�
tul lui 2018 am ajuns să finalizăm
grafica împreună cu Șerban Jipa,
iar Dana abia atunci a făcut desig�
nul de sunet și a scanat materialele
de arhivă. 

Care sunt versurile Ninei Cas-
sian care îți vin acum în minte?

Tocmai m�am uitat peste ve�
chea mea carte din copilărie, care
conține și delicioasa epopee ro�
mantică Ninigra și Aligru, unde
am regăsit un cuplet de încheiere:
„Animalul greșit — ia�l de unde
nu�i./ Reintrase�n neființa lui“. Fi�
losofic vorbind, e complicat. SDC

LUCIAN AMARII (JUP)
SUPLIMENTUL LUI JUP
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Trimit aceste rânduri de la Lon�
dra, cât încă suntem împreună 
în Uniunea Europeană. 

Mă aflu aici pentru a șasea (sau
poate a șaptea?) oară în ultimul
deceniu, de fiecare dată mi s�a
părut că m�am întors într�un loc
mai rău decât cel din care am ple�
cat, dar e posibil ca la mijloc să fie
doar nostalgia (canalia!) și, de
fapt, Regatul să nu se îndrepte,
cum mi se pare mie, într�o direc �
ție greșită. Nu știu, nu răspund –
dacă mai țineți minte această op �
țiune, cândva serioasă în orice
sondaj de opinie. 

Londra e un continent în sine,
și de pe acest continent bătrân se
vede altfel, de aici subiectele sunt
altele. Nimic despre balcanismul
nostru ridicol. Am venit aici să
lansez o carte de nuvele mici și
mijlocii intitulată La Paris, nimic
din toate astea nu contează. 

Londra e o binecuvântare
pentru cei îndrăgostiți de perso�
naje. Londra e unul dintre marii
scriitori contemporani: defilează

pe stradă, unul după altul, perso�
naje enorme, trebuie doar să ții
ochii deschiși.

Sunt pe strada Oxford și un
cetățean își aruncă mâinile în
toate direcțiile anunțându�i pe
toți: Jesus loves you, Jesus loves
you, Jesus loves you. A intrat într�un
sublim dicteu automat: dar iată
că mâna lui întinsă se lovește de
pieptul unui cetățean încruntat
care are o sprânceană ridicată și,
cumva, în parpalac se simte că a
pregătit și o directă de dreapta, ca
Rocky Balboa, așa că omul cu Je �
sus își oprește cuvintele în aer și

nu�l mai anunță pe omul încrun�
tat că este iubit. 

De la Londra, altele sunt pro�
blemele lumii (și așa este: Londra,
nu Bucureștiul, are dreptate). De
aici se privește cu atenție și îngri�
jorare (cuvintele acestea trebuie
reabilitate) către Venezuela, care
stă în pragul unui război civil, se
privește către fostul avocat al lui
Donald Trump, domnul Michael
Cohen, care spune și el ceea ce ob�
servă în două secunde orice indi�
vid dotat cu un minimal bun�simț:
președintele americanilor e, de
multă vreme, o canalie. 

De asemenea, se mai privește
(tot cu atenție și îngrijorare) către
situația prelaților pedofili din Bise�
rica Catolică, evoluția relațiilor
dintre Statele Unite și China, pre�
cum și cu evoluția discuțiilor în
marginea arsenalului nuclear al
Coreei de Nord. Ca să nu mai vor�
bim de problemele interne ale
Marii Britanii, să nu ne amestecăm. 

Acesta este contextul în care ce
îmi dă prin cap: să citesc Dosto�
ievski la cârciumă în mileniul III,

am Demonii cu mine, citesc. Nu 
m�am mai întors la cartea asta de
când aveam douăzeci de ani. De
mult nu mai am douăzeci de ani.
Lumea toată e alta, și totuși Dosto�
ievski e în continuare aici, cu inten�
sitatea frazelor sale și cu perso �
najele sale pline de remuș cări și cu
spovedania lui Stavroghin și...

Ce voiam să notez – piedică în
calea uitării: uitasem, cu desăvâr �
șire, umorul lui Dostoievski, ți �
neam mint greutatea care se așază
peste inima ta, cum se așază țărâ �
na peste un mormânt proaspăt,
dar nu�mi mai aminteam forța de
uragan a ironiei sale.

Poate că am înnebunit de tot sau
poate că abia acum mi�au venit
mințile la cap, dar am citit Demonii
râzând, din când în când, în hohote.
Nu mă declar vinovat. Am buzunarele

pline de carnețele pe care mi�am
notat tot felul de lucruri. Sunt cara�
ghios, precum locotenentul Co�
lumbo, și nici măcar nu încerc să
soluționez vreun caz de crimă. 

Caut ceva anume în însemnă�
rile mele (din subterană, sigur că
da) și găsesc. Cuvintele acestea –
cuvintele lui Tolstoi la aflarea morții
lui Dostoievski: „Arta îmi provoacă
invidie, la fel inteli gența, dar cele ale
inimii doar bucurie. Așa că l�am și
socotit un prieten de�al meu, și nici
nu mă gândeam să nu�l întâlnesc, și
dacă până acum asta nu s�a întâm�
plat, mai e, totuși, timp. Și din�
tr�odată la masă – prânzeam singur,
întârziasem – citesc: a murit. Și 
mi�am pierdut un anume reazăm.
M�am zăpăcit, iar apoi mi�am dat
seama cât mi�a fost de drag, și am
plâns și mai plâng și acum“. SDC

ANDREI CRĂCIUN
CULEGĂTORUL DE HARFE

Și mai plâng și acum 

1.

Sincer, mi�a fost milă de bietul
învățător de la Colegiul „Mihai
Eminescu“. Din oboseală, mă
gândeam, a corectat superficial o
temă pentru acasă și a ajuns în
centrul unui scandal național.
Asta până ce i�am citit explica �
țiile care�mi par de�a dreptul
aiuristice, stârnind mai multe
nelămuriri în loc să limpezească
chestiunea:

a) Un copil de clasa a II�a a
avut de copiat de pe tablă niște
propoziții scrise intenționat cu
greșeli. Copilul – neatent la lecție
și din proasta lui obișnuință de a
scrie corect cuvinte pe care dom�
nul învățător voia să�l învețe cum
se scriu greșit – a copiat greșit,
adică a scris corect cuvântul „pa�
tinoar“. Învățătorul l�a corectat,
tăindu�i litera corectă din cuvânt,
înlocuind�o cu cea greșită. Ca să
învețe copilul să nu mai scrie

prostește corect cuvinte scrise
intenționat greșit și să țină minte
pe urmă cum se scrie corect.
Acesta a fost contextul corect, ex�
plică domnul învățător, ca să
înțelegem neînțelegerea. 

b) Dacă tot dorea să învețe
niște copii de clasa a II�a scrierea
corectă a cuvintelor cu diftongii
oa/ ua prin scrierea lor inten �
ționat greșită la tablă, cuvântul
„joacă“ din propoziția alăturată
cum a fost scris pe tablă? Inten �
ționat incorect „juacă“ și ăla micu’
iar a fost gură�cască și a scris
greșit corect „joacă“? Dacă da, de
ce nu i�a tăiat domnul învățător
litera „o“, înlocuind�o cu „u“, ca la
„patinu/oar“, să�i fie de două ori
învățătură de minte? Sau „joacă“
a fost scris pe tablă intenționat
corect, spre deosebire de „pati�
nuar“ care a fost scris intenționat
greșit, ca să priceapă și mai bine
copiii de clasa a II�a?

c) Într�un exercițiu care a
avut ca scop „remedierea unor

greșeli de scriere frecvente“, de ce
nu a subliniat domnul învățător
pleonasmul „cade jos“?

În fine, ideea e că puteam
înțelege o scăpare omenească,
pentru care domnul Patinuar tre�
buia să�și ceară scuze și nimic mai
mult. Dar să�l vezi cum bate pu�
blic câmpii – ca să acopere niște
greșeli atât de evidente, dacă vezi
cum a fost corectată tema copilu�
lui – mi se pare jalnic și abia
acum condamnabil. 

2.

După ce parchez mașina la servi�
ciu, îmi sare în cale un domn în
vârstă, îmbrăcat cu pufoaică, cu o
căciulă de oaie pe cap:

— Nu vă supărați, stați oleacă
așa. După fizionomie, așa, îmi pă �
reți Florin Lăzărescu. Nu mă�nșel,
așa�i?

Dau mâna cu el.
— Eu am mai fost așa, am mai

trecut pe�aici și mă gândeam poate

mă ajutați așa, poate mă sfătuiesc
așa cu dumneavoastră...

Scotocește într�o sacoșă.
— Eu am scos așa, o carte de

poezie și una de aforisme.
Nu mi le dă, le ține strâns la

piept, învelite în folie.
— Așa, și?
— Și�acu’, eu ce fac așa, cu

ele? Mai ales cu asta de aforisme,
care ar merge bine...

Observ pe una dintre ele sigla
faimoasei edituri a unui centru de
copiere din Iași: PIM.

— Când le�ați scos? întreb
așa, neștiind ce să mai zic.

— Cam așa, cu vreun an de
zile în urmă. Și�s cărți bune. Și mă
gândeam că poate vorbiți dum�
neavoastră cu cineva să scrie de �
spre ele. Mai ales despre asta cu
aforisme. Vorbiți? Sau poate mă �
car ne sfătuim așa, să vedem cum
facem cu ele.

— Păi, trimiteți�le și dumnea�
voastră la niște reviste.

— Am trimis, dar n�a scris 

nimeni. Eu mă gândeam așa, că poate
vorbiți dumneavoastră cu cineva.

— Nu știu cum să vă spun, îmi
pare rău, dar lucrurile nu merg așa. 

— Dar cum?
— Sincer, nici așa, nici altfel.

Lumea�i rea, nu mai e așa mare in�
teres față de cărți. Mă�nțelegeți?

— Vă�nțeleg.
— Și, dac�ar scrie cineva de ele,

credeți că v�ar ține asta de cald? Ori�
cum, nu�i mare lucru. Adunați niște
prieteni, faceți mai bine o lansare.

— Aaa... La asta cu aforisme i�am
făcut. Dar de scris, n�a scris nimeni. 

— Îmi pare rău.
Și pleacă așa, parcă îi vine să

trântească la pământ căciula de
oaie. Și mă gândesc așa, măcar să
scriu eu ceva. SDC

FLORIN LĂZĂRESCU
ÎNTÂMPLĂRI 
ŞI PERSONAJE

Domnul Patinuar. Aforisme



Câteodată modernizarea, chiar 
și în forme dintre cele mai ba�
nale, ajunge să aibă efecte nesu�
ferite. Nu spun o noutate și nici
nu propun un paradox – pur și
simplu așa se întâmplă câteo�
dată în România. 

De exemplu, în satul unde stau de
vreo doi ani. În multe privințe e o
comună model: are apă curentă,
canalizare, e racordată la rețeaua
de gaz, e împânzită de vile noi și
elegante, are magazine, farmacii
(trei, dacă am numărat bine), res�
taurante luxoase, baze sportive,
piste de bicicletă. Și aproape fie�
care stradă sau stradelă e asfaltată.

Pe asfaltul ăsta circulă ma �
șini. Foarte multe mașini. Ai crede
că ești în oraș, nu la țară – și n�ai
greși prea mult, căci Timișoara e,
practic, lipită de satul devenit 
o mină de aur pentru afacerile im�
obiliare. Circulă mașini de toate
soiurile, dar mai ales din cele 

puternice și masive. Se preferă
mărcile germane, Mercedes, Audi,
BMW și iarăși BMW, SUV�urile
răsar de peste tot și toată lumea se
grăbește la volan. Dacă n�ar exista
drumuri asfaltate, poate că nu 
s�ar grăbi așa.

Știu că e firesc să te plângi de
starea jalnică a „infrastructurii“
din România și că pare absurd să
te plângi pe dos. Totuși, din când
în când, nu mă pot împiedica 
să�mi doresc aici niște drumuri de
țară adevărate, cu șleauri adânci,
vara înfundate de praf, toamna
înnoroiate și iarna înghețate, alb�
cenușii, sau măcar să văd cum as�
faltul se sfărâmă încet, apar gro �
pile mici și dese, care zdruncină
mașina și distrug direcția, iar ici
și colo câte o surpătură mare, în
care o roată grăbită poate intra cu
totul. Nu�s retrograd, nici paseist,
nici n�am o pasiune perversă pen�
tru murdărie și noroaie. Am mo�
tivele mele locale.

Casa noastră e plasată la o
intersecție micuță, pe o stradă pa�
ralelă cu cea principală. Unul din
zidurile ei are câteva scrijelituri
destul de adânci, pe care le�am
cârpit provizoriu: sunt urmele lă�
sate de o mașină care s�a dat peste
cap, a zburat vreo zece metri peste
șanțul de scurgere, stratul de iarbă
și trotuarul din fața casei și s�a izbit
în peretele de cărămidă. 

Un accident banal:un șofer cu
o mașină puternică, care mergea în
viteză și, ajuns în intersecție, a uitat
că trebuia să acorde prioritate. S�a

izbit de altă mașină și le�a făcut
praf pe amândouă. Din fericire, 
n�a murit nimeni. Asta s�a întâm�
plat cu vreun an înainte să ne
mutăm noi aici. De atunci am mai
văzut trei accidente – în direct, pe
fereastra casei, în aceeași inter �
secție. Tot cu mașini puternice,
tot cu viteză.

Satul nostru e unul prosper,
cu o atmosferă concurențială: oa�
menii încearcă să�și etaleze bo �
găția și bucuria de a trăi. O fac,
printre altele, și cu mașinile, pe
care le turează pe străzi, făcând
ture nesfârșite. Motoare amba�
late, frâne bruște, viraje ce scot
fum din anvelope – câteodată ai
impresia că ulițele mărginașe au
devenit piste de raliu. Uneori auzi
un scrâșnet disperat de frâne și
vezi cum un bolid negru oprește
la câțiva metri de un cărucior cu
copii, plimbat de părinți pe mar�
ginea uliței până atunci patriar�
hale, cu trotuare înguste sau
ab  sente (aici fiecare metru de pă�
mânt se calculează în euro) ori di�
naintea unor vaci placide, ce se
întorc de la păscut.

Altfel ar sta lucrurile dacă
mașinile astea puternice, elegante

și costisitoare ar trebui să înainteze
cu viteză de tractor pe niște făgașe
de pământ. Sau dacă șoferii ar fi
atenți la fiecare groapă ce le iese
în cale, ocolind�o în ritmul agale
al vacilor de alături. Căci dacă pe
strada principală, care duce în
linie dreaptă la marele oraș, graba
e cât de cât explicabilă, pe niște
străzi de câteva zeci de metri, care
nu duc nicăieri și se termină cu
capătul, singurul rost al goanei cu
o sută de kilometri la oră e să faci
un accident.

Sigur, s�ar putea spune că în�
toarcerea la drumuri proaste nu
e o soluție, că ar fi mult mai sim�
plu dacă s�ar respecta legile,
dacă oamenii ar fi convinși sau
con strânși să renunțe la teribi�
lisme, dacă așa și pe dincolo. Așa�i.
Nu mai că în România în care
trăim soluția mea ar funcționa.
Aia cu respectarea legilor, nor�
mele de comportament și alte
sintagme venite din Occident și
rostite din vârful buzelor... zău,
nu știu ce să zic. 

Mai sigur e un drum de țară
romantic, ca în Depărățeanu pa�
rodiat de Topîrceanu. Chiar dacă
e praf de nu te vezi. SDC
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RADU PAVEL GHEO
ROMÂNII E DEŞTEPŢI

Un drum de țară

E tare faină politica în România.
Cu 75 de zile înainte de alegerile
europene habar n�avem cine
candidează și ce partid va merge
pe liste proprii sau în alianță. 
Nu cred să mai existe vreo țară
unde consumul politic să fie 
atât de mare ca la noi, dar fără
mare folos. 

Se macină în gol, iar dezbaterile la
televiziuni sunt atât de insipide,
că te poți uita și fără sonor, ori�
cum ai aflat subiectul în funcție
de numele invitaților. Actorii sunt
ace iași, doar tonul scandalului di�
feră, însă publicului i se livrează
un spectacol de prost gust.

Revenind la alegerile europar�
lamentare din 26 mai, vedem o
ceață de o tai cu cuțitul. Decizia Bi�
roului Electoral Central din această
săptămână schimbă radical ta�
bloul. USR și PLUS nu pot candida
în alianță, pentru că conducătorii
celor două partide, Dan Barna 
și Dacian Cioloș, nu figurează 

ca președinți ai celor două struc�
turi politice în Registrul partide�
lor politice.

Gafă de proporții sau che�
stiuni juridice greu de deslușit
pentru marele public? Nici mama
comisiilor de anchetă n�ar găsi
rapid adevărul.

Totuși, dacă luăm în conside�
rare faptul că toți cei cinci judecă�
tori ai Biroului Electoral au votat
pentru respingerea înscrierii Ali �
anței USR�PLUS în alegeri, ceva
pare a fi în neregulă. Nu intru în
hățișul birocratic și nici nu e
cazul să nu stabilim noi traseul

hârtiilor la tribunal. Logic ar fi ca
instanța să fi soluționat cu celeri�
tate asemenea situații, pentru că
împiedicarea unei alianțe să par�
ticipe la alegeri nu e un lucru oa�
recare. La fel, Barna și Cioloș ar 
fi trebuit să sufle și�n iaurt și să
anticipeze că ar putea avea di �
ficultăți pentru a merge mai de�
parte.

De pe margine vedem că lide�
rii celor două partide au tratat
chestiunea birocratică prea ușor,
mergând probabil pe varianta că
BEC nu va respinge alianța. Greșit
calcul, strategie de copii politici.

Nu cred nici că PSD și�ar fi
băgat coada, întrucât pentru PSD
nu dinspre USR�PLUS vine peri�
colul, ci Pro România e dușmanul
principal. Nu la USR s�au dus
Țuțuianu și Tudose, ci la Ponta.
Aici vorbim de hălci pe care PSD
le pierde în Dâmbovița și Brăila,
lucru care va fi vizibil în rezulta�
tul alegerilor din cele două județe
în seara zilei de 16 mai. Dar Pro

România va intra în scrutinul de
peste 75 de zile și nu există de�
ocamdată vreun semn că acestui
partid i s�ar pune vreo piedică.

Până la urmă, e problema
USR�PLUS să iasă din balamucul
iscat cu doar două săptămâni îna �
inte de termenul final pentru
strângerea semnăturilor. Dacă
decizia va fi de a merge separat,
USR și PLUS vor avea problema
termenului scurt până la finele
perioadei de strâns semnături. În
total, ar trebuie adunate 400.000
de iscălituri. E posibil? Firește că
da, cu o mobilizare fără precedent
a celor două formațiuni.

Cu cât ne apropiem de ale�
geri, rezultatul scrutinului e și mai
imprevizibil. Iată, incidentul cu
USR�PLUS schimbă datele proble�
mei, pentru că în urbanul mare
alianța ar fi avut probabil scoruri
peste cele înregistrate de PNL. 

Că tot i�am pomenit pe libe�
rali, aceștia nu par să înțeleagă
miza alegerilor din 26 mai. Lista

încă nu e gata, iar Rareș Bogdan a
amânat răspunsul pentru finalul
lunii martie. Dar și în situația în
care acceptă, Rareș nu va putea
face minuni. Realizatorul TV doar
va colora lista PNL, însă ne putem
aștepta la o campanie ceva mai
animată, mai ales că omul e și bun
de gură. 

În zona PSD există două mari
temeri: scorul din marile orașe,
dar și prestația armatei de pri�
mari. Alegerile europene se câș �
tigă la pas dacă ai primari și mai
ales dacă aceștia se implică în
campanie. Nu e clar însă dacă edi�
lii PSD vor pune osul la treabă.
Peste exact un an vine o altă cam�
panie și e greu de crezut că prima�
rii își vor risipi resursele pe niște
alegeri din care ei nu au mare
lucru de câștigat.

De aici vine pericolul, atât
pen tru PSD, cât și pentru PNL.
Dacă edilii nu se bagă, atunci sunt
șanse ca partidele mici să obțină
scoruri peste așteptări. 

Alegerile europene vor arăta
cum stau partidele într�un mo�
ment în care climatul politic este
extrem de tensionat. PSD încearcă
să scape de pedeapsa electoratu�
lui după ce timp de doi ani a fost
preocupat doar de Justiție, în
timp ce restul partidelor încearcă
să obțină scoruri cât mai bune. SDC

FLORIN GHEŢĂU
VAGONUL CU VORBE

Cum arată scena politică.
BEC-ul aprinde casa USR-PLUS 



„Am avut două repetiții la Filar�
monică. Exista o cameră de con�
trol de unde orchestra nu se
putea vedea. Puteai comunica
doar prin difuzoare și microfoa �
ne. Brusc, Furtwängler a strigat:
«Poți să auzi clarinetul? Hei, dle
inginer de sunet, puteți auzi cla�
rinetul?». Am ieșit din cabină la
balcon și am strigat: «Scuzați�mă,
dle, vreți să spuneți oboiul?».
Toată lumea s�a strâmbat și a iz�
bucnit în râs. Mi�am spus: «A fost
bună» și m�am întors în cabină.
După o vreme, din nou: «Puteți
auzi harpa?». Am replicat: «Nu,
nu pot auzi nimic de la harpă».
„Nici nu este vreuna», au răspuns
câți va muzicieni. Toate erau în�
trebări capcană“, povestește ingi�
nerul Friedrich Schnapp într�un
celebru interviu despre Wilhelm
Furtwängler, publicat odinioară
parțial de casa de discuri „Tahra“.

Interviul, aflat în arhivele Filarmo�
nicii din Berlin, a fost republicat
recent integral pe ultimul din cele
22 de SACD�uri ce formează un
excepțional corpus documentar
apărut sub eticheta Filarmonicii

cu titlul Wilhelm Furtwängler.
The Radio Recordings/ Înregis�
trările Radio 1939�1945. De la bun
început trebuie spus că nu sunt
înregistrări necunoscute. Au apă�
rut pe CD începând din 1989 în�
coace, edițiile de referință fiind
setul de zece discuri Deutsche
Grammophon, Wilhelm Furtwäng �
ler:Aufnahmen/ Recordings 1942�
1944 (col. Dokumente, 1989), și
selecția de șase discuri publicată
în Franța de René Tremine și
compania Tahra în 1998, W. Furt �
wängler & Berlin Philharmonic.
Wartime Archive of the RRG
(1942�1944).

Ceea ce publicase DG în 1989
era o selecție din înregistrările
radio ale lui Furtwängler, aflate în
proprietatea postului Sender Fre�
ies Berlin (SFB) și care fuseseră
înapoiate de la Moscova în timpul
perestroikăi gorbacioviene. Cum
observa în 1998 René Tremine, la
data publicării setului, SFB sem�
nase un contract de exclusivitate
cu DG pe 50 de ani, ceea ce explică
liniștea lăsată aproape 20 de ani
peste aceste înregistrări istorice,
evocată în cartea�livret a noului
cofret.

În raport cu vechea ediție stan�
dard Deutsche Grammophon, punc�
tele de atracție ale noii colecții rămân
marile simfonii beethoveniene (a 3�
a, a 5�a, a 6�a și a 9�a din 22/ 24 martie
1942), la care se adaugă Concertul
pentru pian și orchestră Nr. 4 (cu
Conrad Hansen), Simfonia a 4�a,
Variațiunile pe o temă de Haydn și
Concertul pentru pian și orchestră
Nr. 2 de Brahms (cu Adrian Aes�
chbacher), Simfonia a 7�a „Netermi�
nata“ a lui Schubert și Simfoniile lui

Bruckner (a 5�a, a 6�a, versiune in�
completă, și a 9�a).

La ele se adaugă înregistră�
rile din 1939, începând cu Con�
certul Simfonic pentru pian și
or chestră al lui Furtwängler în �
suși, cu Edwin Fischer solist, și o
primă versiune a Simfoniei a 5�a
de Beethoven. Absolut remarca�
bile sunt uverturile și preludiile
lui Wagner, Schumann cu concer�
tele sale, cel pentru pian (Walter
Giseking) și cel pentru violoncel
(în două versiuni, cu Tibor de Ma�
chula și Pierre Fournier), Simfo�
nia a 8�a „cea Mare“ a lui Schu �
bert, Concertul pentru vioară și
orchestră al lui Sibelius (Georg
Kulenkampff) și poemele simfo�
nice ale lui Richard Strauss.

Toată lumea este de acord că
remasterizarea actuală, făcută de
tehnicienii Filarmonicii berlineze,
sună net superior față de edițiile
anterioare. „Cel mai bine” rămâne
însă o noțiune relativă, dat fiind că
este vorba de înregistrări istorice,
de pe o varietate de suporturi
magnetice, de calitate variabilă.

Istoria acestor înregistrări
este una absolut pasionantă. Con�
certele ilustrează, s�a spus din
epo că, „o revoluție totală în înre�
gistrarea sunetului“, în condițiile
în care cercetătorii germani de la
companiile AEG și UFA puseseră
la punct în 1941 „noul proces de
înregistrare magnetică [...] pentru
o înregistrare și redare a sunetu�
lui de înaltă calitate, lipsită de
zgomot de fond“. Hitler era cel
dintâi dotat cu un magnetofon,
iar în iulie 1942 Goebbels declara
înregistrările pe bandă drept
„promisiunea cea mai mare pen�
tru viitor și industria discului“.

Circa 40 de lucrări dirijate de
Furtwängler la Filarmonica din
Berlin din 1942�1945 s�au păstrat
în arhiva companiei radio a Rei�
chului, multe transmisiuni cu 
întârziere ale unor concerte, ce
tre buiau înregistrate în prealabil.
Distrugerile cauzate de aviația
britanică la fabrica IG Farben,
producătoarea benzilor de mag�
netofon, în 1943, aveau să ducă la
o penurie de bandă de tip „C“, de
primă calitate, și la producția unui
tip de bandă, „L“, mai puțin fiabilă,
rezistentă și capabilă să redea

finețea muzicii. Doar înregistrarea
Simfoniei a 5�a de Bruckner din
1942 se păstrează pe o bandă „C“,
restul fiind cópii pe suport „L“ du �
pă banda master, ce plecau la cele
șase posturi emițătoare dotate cu
magnetofoane, la Königsberg (as�
tăzi Kaliningrad în Rusia), Leipzig,
Breslau (astăzi Wrocław în Polo�
nia), Hamburg, München și Viena.

La sfârșitul războiului, Casa
Radio (Haus des Rundfunks) de la
Berlin a fost ocupată de trupele
sovietice, iar în 1947�1948, un
ofițer sovietic, Konstantin Adje�
mov, ulterior profesor la Conser�
vatorul „Ceaikovski“ din Moscova,
a selecționat circa 1.500 de benzi
de magnetofon cu muzică clasică
ce au luat drumul Rusiei. În 1956
aceste înregistrări aveau să în�
ceapă să reapară pe discurile LP
ale casei sovietice Melodya. 

În perioada perestroikăi, Klaus
Lang, redactor al postului de radio
vest�berlinez SFB, se întâlnea cu
directorul Serviciului de muzică
de la Radio Moscova. În urma ne�
gocierilor, SFB trimitea la Mos�
cova 20 de benzi virgine, care
reveneau în 1987 înregistrate cu
cópii ale concertelor lui Furtwäng �
ler. Ulterior a reieșit că acestea
erau cópii ale unor mai vechi
cópii din arhiva radiodifuziunii
Reichului și că pe unele din ele
sovieticii adăugaseră reverberație
artificială.

Postul SFB a solicitat ulte�
rior, la căderea comunismului, în
1990, repatrierea benzilor origi�
nale, iar rușii au acceptat cererea
la 14 decembrie în același an, 

înapoind 1.462 de benzi muzicale, ce
au intrat apoi într�un proces de sal�
vgardare și restaurare la Berlin. Di�
rectorul Klaus Lang raporta că
„unele din înregistrările lui Furt �
wängler ce sosiseră în cópie în 1987
nu au mai fost găsite în cutiile cu în�
registrările originale primite în al
doilea transport, din 1991“. Și edito�
rii de astăzi ai setului, indiscutabil
de o im por tanță istorică majoră,
notează că în 2018 situația nu se
modificase. Ru sia nu a returnat
încă toate benzile.

Pentru cei care posedă deja
înregistrările furtwängleriene, aș
spune că plusul noii colecții este
cartea ce însoțește cutia cu aspect
elegant, obiect absolut bibliofil. În
cele 184 de pagini de studii, publi�
cate bilingv în germană și engleză,
regizorul și criticul Eric Schulz,
care a jucat un rol notabil în con�
ceperea proiectului și a ediției, re�
zumă astfel importanța mărturiei
documentare: „Un lu cru este sigur:
doar între 1939 și 1945 [...] [lui Furt �
wängler] i�a fost posibil să lucreze
la înălțimea puterilor sale, într�o
sală pe care a considerat�o ideală
din punct de vedere al acusticii, cu
o orchestră pe care o cunoștea în
detaliu și care era încă în formă
bună, într�o ambianță de înregis�
trări live ce l�a stimulat, cu un ingi�
ner de sunet în care avea încre� 
dere și putea să�i împlinească do �
rințele, și în condiții tehnice favora�
bile și satisfăcătoare. În con secință
se poate spune că [Furtwängler] ar
fi considerat această ediție, în an�
samblul ei, ca ilustrând punctul de
vîrf al artei sale creative“. SDC
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O COLECȚIE DOCUMENTARĂ ISTORICĂ PENTRU MELOMANII BIBLIOFILI

Filarmonica din Berlin. Wilhelm Furtwängler.
Înregistrările Radio 1939-1945

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

Caseta colecţiei Filarmonicii din Berlin



Nu orice incintă este adecvată
prezentării unor spectacole
teatrale ori muzicale. Pentru a�și
servi destinația, spațiile trebuie să
respecte reguli de la care proiec �
tanții nu prea pot să se abată. E un
adevăr știut încă din Antichitate
de greci și de ro mani. Amfiteatre le
construite special, cu plat forma de
joc dipusă la baza unei coline și cu
spectatorii, de ordinul a zeci de
mii, așezați pe gradene urcând în
panta dealului, constituie, încă și
azi, la mii de ani de la inaugurare,
exemple demne de studiu. Cu o
știință extraordinară, reușeau să le
confere acustică și vizibilitate
uimitoare.

La Epidaur, de pildă, geometria for�
melor, raporturile dintre semicir�
cular, circular, înclinație, unghiuri
și materialele utilizate fac ca șoap �
tele din scenă să se audă până în ul�
timul rând. Fără ecou ori alte
dis  torsionări, doar sunetul pur. Iar
vizibilitatea să fie fără cusur. Amfi�
teatrul în aer liber de la Epidaur
este unul dintre cele mai bine con�
servate. Ridicarea lui datează din
secolele III�II î.Ch., dar a fost scos la
lumină, practic dezgropat, după re�
descoperire, în 1881. 

Știința empirică a anticilor,
transmisă de la meșter la ucenic în
interiorul breslelor și protejată de
secretul profesional, dar teoreti�
zată și în tratate de arhitectură,
aprecia că fundamentală este am�
plasarea. Amfiteatrul e orientat
într�o relație binefăcătoare cu di �
recția curenților atmosferici, vân�
tul bate întotdeauna dinspre
spațiul de joc către partea rezer�
vată publicului, favorizând trimi�
terea sunetului într�acolo. Actorii

evoluează pe un mic platou în fața
unui relief colinar care reflectă
sunetul, menținându�l în perime�
tru. Dispunerea gradenelor din
piatră (un material favorabil acus�
ticii) într�un unghi relativ abrupt,
cu înclinație mare, minimaliza
distanța privitotului față de scenă. 

Laolaltă, aceste norme fac ca
orice șoaptă, căderea unei mo�
nede sau zgomotul fin al ruperii
unei foi de hârtie să fie percepti�
bile și din ultimele rânduri, grație
metodelor naturale de amplifi�
care. Alte tehnici eficiente erau
instalarea unor vase mari din bronz
sau teracotă cu gura orientată spre
zona de unde se vorbea sau cânta,
funcționând ca amplificatoare de
sprijin, ori nișele în gradene, care
atrag sunetul.

FIZICA ȘI LEGILE EI SUNT 
LA ELE ACASĂ

Revenind în actualitate, acustica
rămâne una dintre caracteristicile
vitale pentru o sală de spectacole.
Acustica arhitecturală e pre ocu �
pată de asigurarea calității sune�
tului într�o incintă. Se îngri jește
de protecția fonică, adică de anu�
larea zgomotelor exterioare (din
trafic, instalații de încălzire, ven�
tilare sau de orice altă natură), și
de acustica interioară, adică de o

valoare egală a sunetului pentru
toate locurile din sală. Marile săli
de concerte sunt clasificate după
însușirile de acest tip, unele atin�
gând niveluri excepționale. 

Acustica depinde de o mul �
țime de factori, dar, o știu și pro�
fanii, calitatea e determinată în
principal de forma ambientului,
de raportul dintre spațiul de joc și
acela în care se află publicul și,
evident, de materialele de con �
strucție. Aici fizica și legile ei sunt
la ele acasă. Traiectoria sunetului,
materialele care îl absorb ori re�
proiectează spre emițător și re�
ceptor, constituenții pereților,
scândura scenei, obligatoriu, de o
anumită esență lemnoasă, cati�
feaua din fotoliile pe care stau
spectatorii devin elemente ce
condiționează cât de bine auzim
ori nu într�o sală de spectacole.  

Fără să intrăm în detalii teh�
nice, ideea e că undele sonore tre�
buie să ajungă nealterate la
pu  blic, iar propagarea lor presu�
pune reflexie și absorbție. Pentru
o sală de teatru contează clarita�
tea vorbirii, inteligibilitatea, ab �
sența ecoului, intensitatea sono�
ră, uniformitatea. Viteza firească
a sunetului este de cca 80 m/s, iar
timpul de reverberație ideal,
adică intervalul cât se pre lungește
după emitere, este de 1,7�2 secunde.
Forma sălii este im por tantă. 

Antichitatea prefera amfitea�
trul, secolul al XIX�lea, modelul
„cutie de pantofi“, pentru că ga�
rantează conservarea sunetului
în perimetru. Esențiale sunt în
gală măsură materialele între �
buințate, unele absorbind sune�
tul, altele, întorcându�l către pu �
  blic. Betonul și textilele nu favori�
zează acustica. 

Un exemplu: la Scala din Mi�
lano, renumită ca sală de operă și
grație acusticii, în interbelic s�a con�
statat cu surprindere o transformare
în rău. Ceva intervenea și afecta su�
netul. Nu se făcuseră lucrări la
construcție, nu se modificase ni mic
în amenajarea interioară, dar, de la
vreme, nu se mai auzea la fel. După
examinări îndelungate, ex perții au
conchis că problema venea din
schimbările survenite în modă. 

CELE MAI PRETENȚIOASE
INCINTE SUNT CELE
DESTINATE OPEREI

Rochiile erau mai simple, mai
scurte, dispăruseră crinolinele și
straturile multiple de mătăsuri, ca�
tifea și bumbac, iar când sala era
plină, materialele textile fonoabsor�
bante erau în cantitate mai mică, in�
tervenind involuntar în însușirile
sunetului. Cum moda nu putea fi
controlată, pereții au fost supuși
unor tratamente care să contraba�
lanseze evoluția vestimentației.

Dintre toate tipurile de incinte,
cele mai pretențioase din această
perspectivă sunt cele destinate ope�
rei. De ce? Pentru că există un cumul
de sunete care vin din diverse zone:
orchestra cântă din fo să, soliștii

sunt în proscenium, corul, ceva mai
în spate sau pe laterale. Formată în
puncte diferite, energia sonoră tre�
buie să ajungă la melomani unifor�
mizată, fără di sonanțe de volum.
Dirijorii au și ei o mică responsabi�
litate, având grijă să evite dezechi�
librele supărătoare, adaptând an� 
samblul la trăsăturile spațiului,
contribuind prin ajustări de finețe
care ajută. Muzicienii știu că unele
piese au fost compuse la vremea lor
special pentru anumite săli, cu
reverberații tipice, iar cântate în
altă parte sună, pentru urechile an�
trenate, puțin altfel. Regla jul e ex�
trem de sensibil.

Într�o sală goală se aude diferit
decât într�o sală plină, fundalurile
paravan, pereții lojelor și ai balconu�
lui întorc sunetul spre public, lemnul
e un material prietenos. Inclusiv po�
deaua, tavanul, elementele decora�
tive, practic tot ce se află acolo in� 
tervine în acest proces complicat care
e acustica. Tehnologia a imaginat
aparatură sofisticată de măsurare, iar
în cazul sălilor multifuncționale se
apelează la sisteme mecanice și elec�
tronice care adaptează acustica în
funcție de nevoi – confe rințe, con�
certe simfonice, spectaco le de operă
ori de teatru. Pentru delectarea im�
presionabilului nostru timpan. SDC
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Acustica și secretele ei

Amfiteatrul în aer liber de la Epidaur
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Dansul Delhi, o călătorie în miezul inimii

RAMONA IACOBUȚE

Pentru acest proiect, Radu Afrim
a lucrat cu scenograful Cosmin
Florea, cu artistul video Andrei
Cozlac și cu actorii Ada Lupu, Ta�
tiana Ionesi, Dumitru Georgescu,
Dan Prisacariu, Pușa Darie, Livia
Iorga, Marina Munteanu. Cu mul �
te întrebări în minte și multe
emoții de gestionat, după viziona�
rea spectacolului am stat de vorbă
cu trei dintre oamenii din echipa
care a dat formă punerii în scenă,
regizorul Radu Afrim, scenograful
Cosmin Florea și actrița din rolul
principal, Ada Lupu. 

„AFRIMLUME“, 
ÎNCĂ O ÎNCĂPERE

Înainte de a intra în această nouă
încăpere a „Afrimlumii“, este im�
portant să ne împrietenim puțin și
cu universal dramaturgului pe
care l�a ales regizorul. Reprezen�
tant iconoclast al Noului Val al tea�
trului și filmului rus, iniția to rul
mișcării artistice Oxygen, conti�
nuatorul fenomenului Noua Dra �
mă din Rusia, Ivan Vîrîpaev este în
sine un personaj al con tradicțiilor.
La numai 38 de ani, Ivan Vîrîpaev
a reușit perfor manța de a se im�
pune atât ca dramaturg – piesele
sale (Oxigen, Iluzii) fiind jucate pe
multe scene importante ale lumii,
inclusiv în România –, cât și ca re�
gizor de teatru și de film. În ultimii
ani s�a apropiat destul de mult de
spiritualitatea orientală, lucru
ușor de remarcat și în textul său
Dansul Delhi. 

Prezent la Festivalul Interna �
țional de Teatru de la Sibiu, în
2013, cu punerea în scenă a pro�
priei piese de teatru, Iluzii, artis�
tul rus puncta: „E momentul să
conștientizăm că interior și exte�
rior înseamnă același lucru. Dum�
nezeu și ateismul sunt același
lucru. Eu sunt Universul, indife �
rent dacă asta înseamnă Hitler,
fundamentalism sau Dalai Lama.
Arta se află undeva între căutarea
formelor și ideologie“.

Revenind la Dansul Delhi,
text pe care l�a ales regizorul Radu

Afrim pentru montarea de la Iași,
e bine de știut faptul că, în martie
2010, Vîrîpaev regizează acest text
pentru Teatrul Național din Var �
șovia, iar doi ani mai târziu sem �
nează un lungmetraj după el.
Despre Dansul Delhi, Vîrîpaev de�
clara într�un interviu: „Acest text
are o construcție decisiv postmo �
dernistă. Piesa nu aparține teatru�
lui psihologic, nu e un text care se
joacă, ci se interpretează ca o par �
titură muzicală“.

Întrebat ce l�a motivat să se
apropie de textul lui Vîrîpaev, re�
gizorul Radu Afrim declară: „Mon �
 tez a cincea oară la Iași, consider
ca m�am apropiat suficient de
inima acestui oraș, cred că rezo�
nez, măcar parțial, cu spiritualita�
tea lui, știu că un text deep&
weird ca acesta poate avea o viață
frumoasă aici. E un text care poate
să fie pe cât de realist, pe atât de
oniric. Mi�e egal. Dacă unor spec�
tatori li se pare prea trist, prea
greu de suportat, pot să�l ia ca pe
un vis. De altfel, la final am oferit
măcar o cheie. Pentru închis ușa
după spectacol. Intenționat n�am
oferit�o și pe cea cu care deschizi
ușa. Ar fi fost prea simplu de in�
trat. Și spectatorilor nu le place să
fie luați de proști“.

E MULTĂ EMOȚIE 
ÎN SPECTACOL

Privind în urmă cu nostalgie,
Afrim crede că și�a găsit la Iași o
echipă numai bună pentru a da
viață textului lui Vîrîpaev. Actorii
sunt perfecți pe roluri, în viziunea
sa, regizorul simțindu�se emoțio �
nat de fiecare dată când retrăiește
momente din repetiții. „Ieșisem
din Pădurea spânzuraților și aveam
nevoie să fac un spectacol intim
cu puțini actori, să călărim parti�
turile astea sublime și aparent
simple. Cine n�a stat în viața lui
pe holul unui spital așteptând
ceva? O speranță, un răspuns, o
eliberare, un bonus de secunde,
de minute, de zile. Ne�am con�
struit cu actorii un sistem logic pri�
vind piesa, o logică a noastră. Știam
că nu facem astfel decât să hrănim
un virus care a intrat foarte adânc
în organismul meseriei noastre.

Pentru că logica în teatru e un
virus ucigător. Teatrul românesc
se adâncește în heleșteul nămolos
al logicii. Eu sunt pregătit oricând
să argumentez, însă se consumă
nefiresc de multă energie cu asta.
Am avut parte de o echipă de ac�
tori inteligenți (nu e o regulă asta),
așa că de la jumătatea re petițiilor
încolo am inceput să gândim cu
inima. Ăsta era drumul: uitați că
în urmă cu cinci pagini ați murit,
uitați, de altfel, ce știm noi despre
memoria celor plecați. Nu memo�
ria noastră pentru ei, ci memoria
lor pentru noi“.

E multă emoție în spectacolul
regizat de Radu Afrim, la fel cum
nelipsite sunt și buclele pe care
artistul le face în redarea scenică
a textului. Una dintre ele face re�
ferire la spectacolul regizat ante�
rior de Afrim la Iași, Măcelăria lui
Iov. Bineînțeles, o parte dintre ac�
torii pe care i�a ales pentru Dan�
sul Delhi au fost prezenți și în
distribuția anterioară. Afrim a
ajuns la premieră în șase săptă�
mâni pentru că, din lipsă de
buget, decorul a fost făcut în ate�
lierul teatrului în timp record,
„deci n�a trebuit să aștept, ca altă�
dată, după nu știu ce atelier din
București“. 

Pentru că Dansul Delhi este
un spectacol care te poartă printr�
un labirint emoțional, Afrim re �
cunoaște că atunci când lucrează
un text care îl poate lovi direct

„încercă un exercițiu de schizofre�
nie“. Când actorilor le iese atât de
bine rolul, încât e greu să reziști
emoțional, se bucură că „în zona
regizorului e stinsă lumina“. Cre �
de, însă, că îi va fi greu să�l revadă,
iar pentru criticii care văd diferit
lucrurile, dă o replică chiar din
spectacol, generos condimentat
cu un discurs despre critici, cri�
tică și rolul acestora în viața ar �
tiștilor: „Empatia. Asta a lipsit din
viața mea de critic“. 

O PRIVIRE ÎN SPATELE
DECORURILOR

Pentru a da imaginea dorită lumii
traspuse scenic, Radu Afrim a lu�
crat cu același scenograf ca și în
spectacolul Pădurea spânzurați �
lor, Cosmin Florea. De alfel, pen�
tru aceea, Cosmin a primit o no �
minalizare la Premiile UNITER
din acest an. După cum singur
mărturisește, până să descopere
domeniul scenografiei, Cosmin
Florea dorea să facă arhitectură
sau modă. Momentul întâlnirii cu
Radu Afrim, în 2008, a fost ca o
revelație pe mai multe planuri. A
descoperit acest domeniu în care
toate pasiunile sale au sens îm�
preună și universul afrimian de
care nu se mai satură. În ceea ce
privește definirea unui stil sceno�
grafic propriu, Cosmin nu știe
dacă poate vorbi despre așa ceva
încă, întrucât se află pe un drum

al căutărilor. „Este o etapă în care
vreau să exploatez emoția și toate
formele ei plastice. Sunt pictori
sau regizori de film cu a căror
sensibilitate ajung să mă conectez
foarte tare și, uneori, mă influen �
țează în ceea ce fac.“

De�a lungul timpului, Cosmin
a învățat ce îi place sau ce displace
în teatru lui Afrim și îl vede pe
acesta ca pe un mentor de la care
a deprins tot ce este mai frumos în
domeniul scenografiei de teatru.

Pentru Dansul Delhi, Cosmin
Florea a pornit de la ideea de a re�
constitui un interior de spital,
pentru că așa cerea textul. „Cum �
va mi�a plăcut foarte tare direcția,
pentru că de mic eram fascinat de
policlinicile vechi din casele in�
terbelice din Brăila (orașul meu
natal). După o lungă documen�
tare, m�am decis asupra unui spa �
țiu neutru, aproape monocrom,
tocmai pentru a accentua liniștea
și împăcarea personajelor cu
moartea, un spațiu punctat cu
grijă de câteva elemente supra�
realiste care ajută privitorul să se
apropie și mai mult de universul
spectacolului.“

Nici pe Cosmin nu l�au ocolit
emoțiile, pe parcursul repetițiilor
la spectacol. Dansul Delhi i�a des�
chis perspective pe care de multe
ori le�a evitat – eterna frică de
moarte și împăcarea cu aceasta.
Prin textul său, Vîrîpaev i�a expli�
cat cum stă treaba mai exact.

La finalul lunii februarie, la Teatrul Național „Vasile Alecsandri“

din Iași a avut premiera un nou spectacol regizat de Radu

Afrim, Dansul Delhi, după un text al dramaturgului rus Ivan

Vîrîpaev. Și de această dată, Afrim, aflat la a cincea colaborare

cu Naționalul ieșean, a propus un spectacol hipnotic la nivel

vizual și un metaspectacol la nivel de discurs scenic. 
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Dacă pentru rolul masculin din
Dansul Delhi regizorul Radu
Afrim a ales doi actori care să îl
joace alternativ, unul angajat al
teatrului și un student la actorie,
respectiv Dumitru Georgescu și
Dan Prisacariu, pentru rolul
principal feminin a distribuit�o
pe tânăra actriță Ada Lupu.

Despre alegerea de a merge cu doi
actori pentru rolul lui Andrei,
Radu Afrim spune: „Există actori
care au nevoie să se simtă ame �
nințați: de un dublu, de un intrus,
de o concurență. Ei așa sunt mo �
tivați. Unii au avut șansa să fie
angajați într�un teatru, iar alții
poate nu vor avea șansa asta ni�
ciodată. [...] Am lucrat cu profeso�
rii lor (Tatiana Ionesi și Emil
Coșeriu care l�a dat și pe Marius
Manole) și la repetiții mai scăpam
câte o înjurătură la adresa școlii
(zâmbește), deși știu că cei doi ac�
tori sunt profesori excelenți. În�
tâmplător, băiatul pe care l�am
luat în rol, și care mie mi se pare
foarte bun pentru un rol atât de
greu, a jucat Hamlet semestrul
acesta în facultate“.

Actrița Ada Lupu este pentru
a doua oră într�un rol feminin
jucat în universul afrimian. După
rolul din Măcelăria lui Iov, greu

de uitat, Ada o interpretează în
Dansul Delhi pe Caty, un personaj
care se identifică cu dansul însuși.
Caty a sedus�o pe Ada Lupu încă
de la prima lectură și a cucerit�o
definitiv pe parcursul repetițiilor.
E primul personaj despre care
simte că ar putea fi ea, într�una
din lumile posibile. 

„Mă regăsesc în Caty, iar asta
are un dublu ecou în mine. Încerc,
deopotrivă, să mă îndepărtez și să
mă apropii de mine, prin ea. Une �
ori fug de ceea ce sunt, ca să�i
creez libertatea, alteori cobor în
mine foarte adânc, ca să�i ofer
siguranță. Eu lucrez cel mai bine
atunci când îmi pot iubi persona�
jul. Am simțit de la bun început că
am un fond comun cu ea, există
chiar niște coincidențe extraordi�
nare, niște déjà�vu�uri, pe scurt,
am plecat la drum în armonie și
«în mirare» cu personajul. Greul a
constat nu atât în asumare, cât în
eliberarea pesonajului de ceea ce era
al meu în dezacord cu ea. Bineînțeles
că nu observam eu ceea ce era para�
zitar, ci observa Radu Afrim. Dar ob�
servă tot! Iar eu recunoșteam, n�am
încercat să mint. Știam că tot ce fac,
dacă fac bine, o să primească, dacă
nu, o să corecteze. Și mă bucuram
când mă prindea“, mărturisește cu
emoție Ada Lupu.

ULTIMELE ZILE SUNT CELE
MAI GRELE, DAR ȘI CELE 
MAI INTERESANTE

Ada mai adaugă că și�a dat seama,
în timp, că ea e un actor care are
nevoie de regizor. Cel mai greu 
i�a fost să lucreze, uneori, în con�
tra corpului. Pentru că erau mo�
mente în care stabilea cu Afrim să
joace ceva, iar ea natural simțea
altceva. E, probabil, rolul la care a
lucrat cel mai disciplinat. Și foarte
armonios. 

„E greu să nu lăcrimezi când
afli că ți�a murit mama. Corpul
reacționează, chiar dacă tu joci că
nu plângi. Mi�am dat voie să am în�
credere în instinctul meu, să�l
urmez și, totodată, să fiu con știentă
că personajul nu�mi apar ține mie,
el doar există prin intermediul
meu și că ființa finală trebuie să fie
rezultatul unei întâlniri, că eu sunt
acolo ca parte a unei lumi pe care
Radu și�a imaginat�o și în care m�a
primit să exist. Nu mi�a fost greu,
pentru că�mi plăcea tot ce�și dorea
el de la personaj, era în acord cu ce
îmi doream și eu, cumva trebuia
doar să fac, să fiu. Va rămâne cu
mine personajul, indiferent de ce
se va întâmpla cu spectacolul, acum
sau peste ani, pentru că, în felul
meu, era deja acolo. De�acum, va fi
și în felul ei.“

Privind retrospectiv la toată
munca în echipă pentru acest
spectacol, Ada Lupu conchide că
a fost o perioadă magică, în care a
simțit că i se întâmplă ce și�ar dori
să se întâmple la fiecare proiect. 

Ultimele zile sunt cele mai
grele, dar și cele mai interesante,
când totul trebuie să se lege, când
actorii trebuie să renunțe la unele
lucruri sau să le adapteze, în
funcție de anumite aspecte teh�
nice. A fost destul de complicat și
pentru sunet, și pentru lumini,
dar toată lumea a intrat în poves�
tea Dansului Delhi și era chiar im�
presionant, emoționant să vezi
cum în fiecare colț există cineva
care caută o soluție. De asemenea,

Ada Lupu se bucură că l�a cunos�
cut pe scenograful Cosmin Florea
și ține minte că ziua în care a apă�
rut decorul a fost ca o sărbătoare. 

DESPRE VIAȚĂ, ÎN ESENȚA SA

În ceea ce privește colaborarea cu
Radu Afrim, Ada Lupu spune că e
concretizarea visului său de tea�
tru. Întreg parcursul său ca actriță
e în strânsă legătură cu întâlnirile
cu el: Femeia mării, Gala Hop, Mă�
celăria lui Iov, Dansul Delhi. 

„Cel mai tulburător, cel mai
zbuciumat și cel mai armonios
dialog artistic l�am avut până
acum cu el. Cineva ca el poate să
țină în viață, ca actor, pe cineva ca
mine. Am lucrat foarte frumos la
Dansul Delhi, deja mi se face dor.
La primul spectacol de după pre�
mieră, i�am simțit lipsa. Nu doar
regizorii sunt triști când se des�
part de un proiect. Și actorii sunt
puțin pustii fără regizor. Dar
măcar nouă ne rămâne spectaco�
lul. Radu primește inspirație, eu
cred în inspirație și mi se pare
magic cum se rezolvă niște lu�
cruri, uneori. Radu e generos,
oferă foarte mult celor cu care lu�
crează. E și deschis, primește
atunci când i se oferă, de multe
ori voiam să fac bine doar ca să�l
văd că se bucură. Ce mi se pare cu
totul special în lucrul cu Radu 
e combinația paradoxală între 

imprevizibil și ordine. Ești foarte
liber, îți cere să fii liber, să ai cu �
raj, să cauți în tine, dar totodată se
creează, cu fiecare repe tiție, o so�
lidă organizare.“

Dansul Delhi, spectacol regi�
zat la Iași de Radu Afrim, după
textul lui Ivan Vîrîpaev, vorbește
despre viață, în esența sa: despre
dragoste, despre moarte, despre
pierdere, despre suferință, despre
agonie și extaz. E un spectacol
despre inimă. 

„Vor veni și vor descoperi ce �
va în exterior, pe scenă, dar cred
că, de data asta, și alte povești se
vor întâmpla diferit în fiecare din�
tre ei, în funcție de cum vor privi
(sau nu) și către interior. Cred că
e și un fel de barometru. Cred că
reacțiile diferite care se vor naște
în oameni diferiți se vor datora nu
doar unor opțiuni estetice, cât și
unor opțiuni existențiale. Eu îl
văd ca pe o bijuterie de spectacol,
plin de suflet, de sinceritate, de
curaj, dacă n�aș juca în el, m�aș tot
duce să�l văd și să�l revăd“, îi îm �
bie Ada Lupu pe spectatori.

O inimă mare pulsează, de
altfel, în decor pe tot parcursul
reprezentației. O inimă dezgolită
până la venele care o irigă. Inima
e cuvântul cheie al spectacolului,
crede și Radu Afrim, „inima deve�
nită în timpurile astea un emoti�
con, un cuvânt demonetizat, cel
mai adesea romanțat“. SDC

INTRAREA ÎN PERSONAJ ȘI IEȘIREA DIN PERSONAJ 

Studiu de caz: 
Caty din Dansul Delhi
și Ada Lupu



10
ANUL XV NR. 637

9 – 15 MARTIE 2019actualitate 
www.suplimentuldecultura.ro

1. TÂNĂRA CU PĂRUL ALB.
MISTERUL NABOKOV, 
DE AURORA LIICEANU

l Colecție: Seria de autor Aurora
Liiceanu 

Despre cărțile lui Vladimir Nabo�
kov, unul dintre cei mai impor �
tanți scriitori ai secolului XX, s�a
scris mult. Dar și viața lui perso�
nală i�a preocupat pe cercetători:
provenind dintr�o familie aristo�
crată, a părăsit Rusia natală de
teama bolșevicilor și a locuit în
Germania, Franța și Statele Unite
înainte să se stabilească definitiv
în Elveția. Datorită personalității
charismatice, a avut foarte mulți
admiratori. Și iubite. Cu toate
acestea, a rămas alături de Vera,
cea care i�a fost soție timp de 52
de ani. Cei interesați de viața lor
de familie au la dispoziție nume�
roasele interviuri ale lui Vladimir,
scrisorile sale către Vera, însă nu
și vocea Verei. Vera a stat mereu
în umbra soțului ei, și�a distrus
scrisorile destinate acestuia și a
păstrat o tăcere totală în privința
relației lor. Ca femeie, ea pare că
nu există în acest cuplu... Încer�
când să înțeleagă ce anume i�a
făcut să rămână împreună atâta
timp, Aurora Liiceanu analizează,
pe lângă operele lui Vladimir Na�
bokov, articole și cărți despre cei
doi, dar și mărturiile fiului lor,
Dmitri. Vladimir s�a îndrăgostit de
mai multe femei. Despre unele iu�
biri a scris, pe altele le�a amintit în
treacăt ca fiind simple aventuri ne�
importante. Vera i le�a tolerat pe
toate și l�a susținut întotdeauna

necondiționat. De ce? Un răspuns,
spune Aurora Liiceanu, ar putea fi
personalitățile lor atât de diferite:
el, traversând cu ușurință granița
dintre imaginație și real, ea, pu�
ternic ancorată în realitate, com�
plet dedicată proiectului său de
viață – acela de a�și ajuta soțul să
devină celebru –, convinsă că ni�
ciodată nimic nu�i va despărți.

2. VREMEA MÂNZULUI SEC
(EDIȚIA A III-A), DE CRISTIAN

TUDOR POPESCU

l Colecție: Fiction Ltd
Prefață de Alexandru Călinescu

„Cristian Tudor Popescu este un Ca�
ragiale al timpului nostru care a mai
citit, printre alții, pe Borges și pe Cio�
ran. Literatura lui Cristian Tudor Po�
pescu este o literatură document și
va rămâne, așa cum, în ciuda temeri�
lor unor critici, între care și marele E.
Lovinescu, au rămas schițele, foarte
la zi, ale lui Caragiale.“ (Ion Rotaru –
O istorie a literaturii române de la
origini până în prezent)

3. PĂRINȚI, DE DIANA BĂDICA

l Colecție: Ego. Proză

„Diana Bădica este prozatoarea pe
care o așteptam de multă vreme:cea
mai tragică a generației sale și toto�
dată cea mai comică. Rareori cineva
poate surprinde atâta viață într�o
singură carte.“ (Marius Chivu)

„Povestea Ioanei Negrilă, prota�
gonista acestui roman, este marcată
de două evenimente traumatizante.
În copilărie, boala fratelui ei mai

mic o privează de atenția părin �
ților, făcând�o să se simtă neglijată.
După moartea lui Florinel, în pe�
rioada adolescenței, atunci căind
lucrurile par să reintre în normal,
părinții se despart. Urmarea este că,
ajunsă la maturitate, Ioana trăiește
singură, convinsă că orice încercare
de a�și întemeia o familie este sor�
tită eșecului. Cititorului nu�i va
scăpa, firește, faptul că datele bio�
grafice ale personajului coincid cu
cele ale autoarei. Narațiu nea la
persoana întâi îi va sugera, în plus,
că schimbarea de nume e menită să
prezinte ca ficțiune o experiență de
viață strict autentică. Ar fi însă o
greșeală să reducem romanul la
faptele de la care a pornit. În pri�
mul rând, ca povestitoare, Ioana nu
se confundă cu personajul omo�
nim, ea istorisind cu vervă anec�
dote despre nenumărate alte per �
sonaje. În al doilea rând, exis tă, de
fapt, nu una, ci trei «Ioane» cu voci
distincte: fetița naivă, adolescenta
orgolioasă și femeia matură, care
își rememorează viața. Principala
calitate a romanului, remarcabilă
pentru un debut, constă în această

extraordinară mobilitate a punctu�
lui de vedere. Caracterul autobio�
grafic rămâne important, dar se
cere înțeles ca o con strucție�de�sine
în care, paradoxal, personajul preia
inițiativa.“ (Ovidiu Verdeș)

4. OLGA, DE BERNHARD
SCHLINK

l Colecție: Biblioteca Polirom.
Actual
l Traducere din limba germană
și note de Mariana Bărbulescu

Cel mai recent roman al lui Ber�
nhard Schlink reconstituie viața
unei femei de o dârzenie și o vitali�
tate remarcabile, ce�și trăiește iubi�
rea imposibilă pe parcursul unui
interval istoric cuprins între finele
secolului al XIX�lea și anii 1970 în
Germania. Olga este o poveste de �
spre iubire și singurătate, despre
forță și neputință, despre certitudine
și rătăcire, despre tensiunea care se
naște între istoria personală și istoria
comună a unei națiuni ce traver�
sează două războaie mondiale de�
vastatoare. Ima ginea personajului
central se în tregește și capătă treptat
profunzime prin împletirea celor trei
părți ale cărții, cu trei perspective na�
rative distincte, urmărind evo luția
Olgăi Rinke și neașteptatul deznodă�
mânt al poveștii ei.

5. PISICA NEAGRĂ ȘI ALTE
POVESTIRI DE GROAZĂ, DE

EDGAR ALLAN POE

l Colecție: Junior, vârstă reco�
mandată 11+
l Traducere din limba engleză
de Liviu Cotrău
l Cu ilustrații de Radu Răileanu

Patru povestiri stranii și tulbură�
toare ne aduc mai aproape uni�
versul fantastic al lui Edgar Allan
Poe. O pisică neagră cu un singur
ochi și un semn straniu pe gât își
bântuie stăpânul, un bărbat ajun �
ge într�un ospiciu unde nebunii
se dau drept medici, o femeie se
întoarce din lumea de dincolo
pentru a�i tulbura pe cei vii, moar�
tea ia forma unei siluete cu mască,
se desprinde dintr�o tapiserie și�i

înspăimântă pe cei ce se credeau la
adăpost de ea. Cititorii vor regăsi
în volum celebrele „Pisica neagră“,
„Sistemul doctorului Gudron și 
al profesorului Pană“, „Morella“,
„Masca Morții Roșii“.

6. FERMA ANIMALELOR
(ROMAN GRAFIC), DE

GEORGE ORWELL

l Colecție: Junior, vârstă reco�
mandată 9+
l Traducere din limba engleză
de Ona Frantz
l Adaptată și ilustrată de Odyr

Când animalele de la fermă își
alungă stăpânul bețiv, toate sunt
cuprinse de un zel colectiv. Fiecare
muncește peste program, astfel
productivitatea crește și, pentru
moment, gurile sunt sătule. Regu�
lile de aur ale colec tivității vor fi
înscrise cu litere uriașe pe un
hambar: toate animalele sunt
egale, nici un animal să nu bea al�
cool, să nu poarte haine, să nu
doarmă în pat, să nu�și ucidă se�
menii. Dar nu trece mult până
când porcii preiau conducerea fer�
mei și se bucură de privilegiile pu�
terii. Punctul culminant, o subtilă
ironie la adresa regimului comu�
nist, poate fi înțeles fie și numai
din ultima regulă care mai rămâne
înscrisă pe hambar: „Toate anima�
lele sunt egale, dar unele animale
sunt mai egale decât altele“. SDC

Recomandări Polirom 
pentru luna martie 2019
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Miercuri, 13 martie, ora 18.00, în
Sala „James Joyce“ a Facultății de
Limbi Străine (Universitatea din
București, str. Pitar Moș, nr. 7�
13), Dan Lungu este invitatul
unui atelier de scriere creativă
derulat în cadrul Masteratului
pentru Traducerea Textului Lite�
rar Contemporan (MTTLC, coor�
donat de profesor Lidia Vianu).

Atelierul are loc în cadrul unui
curs de creative writing susținut
de Doina Ruști și are ca subiect
romanul Pâlpâiri, de Dan Lungu,
recent apărut în colecția Fiction
LTD a Editurii Polirom. Work sho�
pul încearcă să răspundă la între�
bările oricărui viitor prozator:

cum se naște un personaj literar,
care sunt registrele epice, ce se în�
tâmplă cu eroul în finalul unui
roman ș.a.m.d.

Un roman amuzant și sur�
prinzător. O privire nouă, ludic�
epistemologică, asupra satului
românesc contemporan.

Un ins excentric și misterios,
aflat în concediu de recuperare
sau explorare a identității, ajunge
la capătul lumii, pe care nu�l
cunoaște decât din jocurile pe cal�
culator. Mai precis, merge într�un
sat, unde caută o metodă și un
obiect de cercetare absolut perso�
nale, cu ajutorul cărora să�și rede�
finească viața. Realitatea complică

însă imprevizibil și sistematic lu�
crurile, de unde o serie întreagă
de aventuri, la sfârșitul cărora ca�
sele din chirpici și rachiul de co�
livă ajung să aibă farmecul lor.

DAN LUNGU (n. 1969) este
unul dintre cei mai apreciați și
mai traduși scriitori români, cărți
ale sale fiind publicate în limbile
franceză, engleză, germană, ita�
liană, spaniolă, poloneză, slovenă,
maghiară, croată, bulgară, greacă,
macedoneană și turcă. La Editura
Polirom a mai publicat volumele
de proză scurtă  Băieți de gaș �
că (ed. I, 2005; a II�a, 2013) și Proză
cu amănuntul (ed. a II�a, 2008), pre�
cum și romanele  Raiul găinilor

(ed. I, 2004; ed. a II�a, 2007; ed. a
III�a, 2010; ed. a IV�a, 2012); Sunt o
babă comunistă! (ed. I, 2007; ed. a
II�a, 2011; ed. a III�a, 2013; ecrani�
zat în 2013, în regia lui Stere
Gulea; ed. a IV�a, 2017);  Cum să
uiți o femeie (ed. I, 2009; ed. a II�a,
2010; ed. a III�a, 2011); În iad toate
becurile sunt arse (ed. I, 2011; ed.
a II�a, 2014) și Fetița care se juca
de�a Dumnezeu (ed. I, 2014; ed. a
II�a, 2016; ed. a III�a, 2018). Tot la
Editura Polirom a coordonat vo�
lumele colective  Tovarășe de
drum. Experiența feminină în co�
munism (2008, în colaborare); Str.
Revoluției nr. 89 (2009, în colabo�
rare);  Cărți, filme, muzici și alte
distracții din comunism (2014, în

colaborare) și  Cartea copilării�
lor (2016, în colaborare). În 2011,
statul francez i�a acordat titlul de
„Chevalier de l’Ordre des Arts et
des Lettres“ pentru contribuții la
îmbogățirea patrimoniului cultu�
ral francez. SDC

Atelier de scriere creativă cu 
Dan Lungu la Universitatea București

Sâmbătă, 16 martie, ora 11.00, la Muzeul Național al
Literaturii Române (Sala Perpessicius, Strada Nicolae
Crețulescu, nr. 8) copiii sunt așteptați la un atelier cu
povești despre monștri, aventuri și mistere, pornind
de la ultimul roman al lui Flavius Ardelean, Bezna.
Povestitorii din conacul lui von Veltheim, apărut în
colecția Junior a Editurii Polirom.

l Vârsta recomandată 10+
l Va modera Vasile Ernu

Monștri, aventuri, mistere – Bezna este o poveste
despre prietenie și curaj, despre răul deghizat în bine
și despre binele cu chip de rău; o carte despre puterea
cuvintelor și despre magia basmelor.

Când Bezna pune stăpânire pe întreg ținutul, copiii sunt salvați și aduși la cona �
cul lui Arnim von Veltheim, singurul loc neatins de ceața vâscoasă și periculoasă.
Căci copiii nu sunt niște copii obișnuiți, ci Povestitori cu har, adunați la un loc pen�
tru a alunga Bezna din lume. Seară de seară, ei se adună la îndemnul lui Arnim și
dau naștere Luminii, citind în imensa Bibliotecă din cărți culese din toate colțurile
lumii. Însă când Ardei și cățelul său credincios, Iute, ajung la conac, descoperă că
nimic nu e ceea ce pare și că harul lor de povestitori e un cuțit cu două tăișuri.

FLAVIUS ARDELEAN este scriitor și traducător, membru afiliat al Horror Writers
Association. Este autorul romanelor Îmblânzitorul apelor și Noumenoir, al volu�
melor de povestiri Acluofobia și Bizaroproze și creatorul seriei Miasma. A câștigat
două premii Colin pentru literatură fantastică, iar prima sa carte a fost nominali�
zată la Festival du Premier Roman din Chambéry, Franța. Pentru romanele sale
din ciclul Miasma a fost nominalizat de două ori consecutiv la Premiul Tânărul
Prozator al Anului în cadrul Galei Tinerilor Scriitori, București. Bezna este prima
sa carte pentru copii. SDC

Vineri, 22 martie, ora 18.00,
la Librăria Humanitas din
Cluj (Strada Universității, 
nr. 4), va avea loc lansarea
romanului Zilele noastre
mărunte, de Cezar Amariei,
apărut de curând în colecția
Ego. Proză a Editurii Poli�
rom.

l Vor vorbi, alături de
autor: Ovidiu Pecican, Doru
Pop

l Va modera: Daniel
Klaus Prindii�Apetrii

Întâlnirea cu cititorii se
va încheia cu o sesiune de au�
tografe.

La finele Evului Mediu, în
Moldova secolului al XVII�lea,
un tânăr dandy, jurnalist lon�
donez, debarcă la Galați cu
scopul de a pune pe picioare
o tipografie pe aceste melea�
guri fermecătoare și îm bel �
șugate, unde este convins că
se va îmbogăți. Din nefericire,
chiar la coborâre, hamalul

care îi căra cufărul cu laba
teascului de tipărit, corpurile
de literă, drugii de plumb și
cositor se prăvălește în Dună�
rea înghețată. 

Din acest moment începe
o poveste captivantă, care nu
va surprinde prin fapte de
glorie, ci prin măruntul fapt
divers, prin atmosferă și lim�
baj, prin obiceiurile, supersti �
țiile și peripețiile persona �
jelor. 

Refugiindu�se din reali�
tatea cotidiană în istorie și în
fantastic, Cezar Amariei clă �
dește o punte spre prezent și
aduce în discuție probleme
rămase nesoluționate de mai
bine de 300 de ani.

CEZAR AMARIEI (n. 1973, Ște �
fănești, Botoșani) a absolvit
în 1997 Facultatea de Litere a
Universității „Dunărea de
Jos“ din Galați și este jurna�
list. A publicat în „Adevărul“,
„Ziarul Financiar“, hot news.ro,
a colaborat cu Agenția de
Presă Mediafax și ProTV. A
debutat la 16 ani cu două
schițe satirice în Moftul gălă �
țean și cu o povestire umoris�
tică în revista „Papagalul“. A
revenit la ficțiune abia în
2018, când a urmat un curs
de scriere creativă cu Marin
Mălaicu�Hondrari. Este mem�
bru al cenaclului gălățean
„Noduri și semne“. Pasionat
de istorie și bibliofil, organi�
zează expozi ții de carte și
hărți rare. SDC

Cezar Amariei 
despre Zilele noastre
mărunte la Cluj

Flavius Ardelean 
la Muzeul Național 
al Literaturii Române
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‘Arib, curtezană a califilor
(890)

‘Arib contrazice categoriile sociale
și de gen pe care le aplicăm în mod
obișnuit civilizației islamice. O
roabă care și�a vândut serviciile
mu zicale și personale celor mai pu�
ternici bărbați ai momentului a fost
prima care a avut o carieră ce a be�
neficiat de cultura Bagdadului timp
de aproape un secol, o cân tăreață
care s�a promovat singură și inven�
tatoarea unui tip propriu de non �
șalanță neînfricată. La vremea ei, a
fost totodată cea mai celebră și cea
mai disprețuită dintre qiyan, roa�
bele cântărețe ale elitei urbane a
Irakului. Astăzi am numi�o „cantau�
toare“, deoarece compunea poezii
pe care le punea apoi pe muzică –
circa 1.000 de melodii, se spune. Dar
mai presus de orice a fost o celebri�
tate, o combinație între Elizabeth
Taylor și Amy Winehouse, splen�
doarea și pacostea Bagdadului ab�
basid și Samarrei. „N�am văzut
niciodată o femeie mai frumoasă
sau mai rafinată decât ‘Arib“, spu�
nea cea mai mare autoritate în ma�
terie de muzică din secolul al IX�lea,
„și nici una care să cânte din glas sau
la instrumente, să compună poezii
sau să joace șah la fel de bine. Avea
toate calitățile eleganței și talentu�
lui pe care ți le poți dori la o femeie“.

Originile și copilăria lui ‘Arib
sunt neclare. Anul nașterii sale este

indicat de obicei drept 797, aproa �
pe de mijlocul domniei lui Harun
al�Rashid (786�809). Ea susținea că
era fiica unui membru al familiei
de viziri a Barmekizilor, care a do�
minat curtea califală la sfârșitul se�
colului al VIII�lea. Însă circum� 
stanțele vieții sale nu au fost atât de
avantajoase pe cât ar sugera la
prima vedere asemenea origini pri�
vilegiate:uniunea din care a rezul�
tat nu a fost o căsătorie legală și
poate nici măcar un concubinaj, iar
când familia Barmekizilor a fost în�
depărtată de la putere, ‘Arib, în �
credințată unei doici după moar �
tea mamei sale, a fost vândută (sau
furată) ca roabă. Se pare că soarta i
s�a schimbat pe când avea în jur de
șase ani. La un moment dat a com�
pus versuri care poate că îi reflectă
perspectiva asupra spectaculoasei
căderi în dizgrație a Barmekizilor:
„Căci Timpul are și dulceață, și
amar. Și orice lucru, oricât de mult
ar ține, e retezat inevitabil când îi
vine sfârșitul“.

În acest context, robia însemna
de obicei treburi casnice în gospo�
dării urbane cu o situație materială
îndestulătoare sau extraordinară,
și nu munci agricole pe proprietăți
rurale. Doar în Irak probabil că
existau zeci de mii de asemenea
robi; pentru că legea interzicea în�
robirea semenilor musulmani, ro �
bii veneau de regulă din afara
te ritoriilor islamice, pe atunci mai
ales din centrul și nordul Europei.
În cazul lui ‘Arib, robia pare să fi 

însemnat servicii pentru vârful eli�
tei sociale și economice. Departe de
a supune robul la umilințe sau de�
zonorare, asemenea servicii puteau
înlesni dobândirea unor aptitudini
și relații care îi permiteau să�și
creeze un statut superior. De fapt,
constrângerile și dezavantajele ju�
ridice puteau fi înlăturate prin
obținerea dezrobirii, o acțiune ju�
ridică recomandată proprietarilor
musulmani ca act de cucernicie și
facilitată de schimbul de bani. Me�
rită notat aici că marea majoritate
a mamelor califilor Abbasizi au fost
roabe; și, după cum vom vedea, unii
dintre conducătorii din perioada
ulterioară au fost ei înșiși robi
eliberați.

‘Arib și�a început educația la o
vârstă fragedă la Bagdad și și�a con�
tinuat�o într�o anumită formă în
orașul Basra din sudul Irakului,
unde o mutase stăpânul ei. Nu nu �
mai că urma să aibă știință de carte
într�o vreme când doar elitele știau
să scrie și să citească, ci a devenit 
și foarte cultă: știm că avea deprin�
deri specifice înaltei socie tăți abba�
side – călărea, cânta din gură și la
instrumente și juca jocurile de so�
cietate corespunzătoare, ca table și
șah. Aceste abilități au crescut va�
loarea serviciilor sale pentru stăpâ�
nul ei și, după dezrobire, pentru ea
însăși. Datorită lor, a avut acces la
cele mai înalte elite sociale.

Nu avem date despre începu�
turile ascensiunii ei, dar a fost ra�
pidă. Vestea despre talentele și

frumusețea lui ‘Arib a ajuns la Bag�
dad pe când ea avea încă o vârstă
fragedă și se relatează că a intrat în
posesia califului al�Amin, care a
fost detronat și ucis în 813, după
cum am văzut deja. La acel moment
era încă o adolescentă și, conform
cel puțin unei relatări, apare la cur�
tea acestuia purtând haine băie �
țești. Se spune că succesorul lui
al�Amin, al�Ma’mun (813�833), a
plătit nu mai puțin de 50.000 de
dirhami (monede de argint) ca să o
cumpere. Suma – un profit gene�
ros adus de investiția stăpânului în
educația și instrucția ei – este con�
semnată de sursele noastre tocmai
pentru că era remarcabil de mare.
În secolul al IX�lea, un muncitor
calificat câștiga de regulă nu mai
mult de 20 de dirhami pe lună, iar
cu 50.000 de dirhami se putea
cumpăra un veșmânt de o lucră�
tură excepțională – tot ce poate fi
mai bun în materie de haute cou �
ture, în termenii de astăzi. SDC
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Chase F. Robinson – Civilizația islamică
în 30 de vieți. Primii 1.000 de ani
„Suplimentul de cultură“ publică în avanpremieră un fragment din 

volumul Civilizația islamică în 30 de vieți. Primii 1.000 de ani, de Chase F.

Robinson, care va apărea în curând în colecția Plural M a Editurii Polirom.

CARTEA

Cine au fost gânditorii religioși, liderii politici, scri-
itorii și filosofii care au influenţat timp de 1.400 de
ani evoluţia celei de-a doua religii ca mărime din
lume? Ce știm despre viaţa lor și despre felul cum
și-au lăsat amprenta asupra societăţilor în care au
trăit? Civilizaţia islamică în 30 de vieţi împletește bi-
ografiile unor personaje remarcabile într-o nara -
ţiune bogată, de la Profetul Mahomed în secolul al
VII-lea la Timur-Lenk, cuceritorul lumii, și sultanul
otoman Mehmed al II-lea în secolul al XV-lea. Por -
nind din Mecca și Peninsula Arabică și ajungând la
vest până în Africa de Nord și Peninsula Iberică și la

est până în Asia Centrală și Orientală, Chase F.
Robinson reconstituie ascensiunea și decăderea
statelor islamice prin intermediul conducătorilor
lor politici și militari și discută despre contribuţiile
aduse de cărturari la dezvoltarea dreptului, știinţei
și literaturii islamice. Autorul ne oferă astfel o
imagine vie a lumii musulmane premoderne, în care
figurile celebre —inclusiv Ali, vărul lui Mahomed,
Saladin, eroul anticruciat, și poetul Rumi —alter -
nează cu personalităţi mai puţin cunoscute, pre-
cum Ibn Fadlan, călător neînfricat în perioada Cali-
fatului Abbasid, Karima al-Marwaziyya, o bună
cunoscătoare din secolul al XI-lea a hadith-ului, și
Abu al-Qasim Ramisht, un foarte bogat negustor
din secolul al XII-lea. SDC

AUTORUL

CHASE F. ROBINSON este spe-
cialist în istoria premodernă a
Orientului Mijlociu și profesor
la The Graduate Center, City
University of New York. Din
2018 este director „Dame Jil-
lian Sackler“ al Arthur M. Sack-
ler Gallery și Freer Gallery of
Art din cadrul Smithsonian In-
stitution. A scris numeroase
lucrări consacrate istoriei Isla-
mului, printre care: Empire and
Elites after the Muslim Con-
quest: The Transformation of
Northern Mesopotamia (2000),
Islamic Historiography (2003),
‘Abd al-Malik (2005), The
Legacy of the Prophet: The Mid-
dle East and Islam, 600-1300
(2009).



...să fac ceea ce voi descrie mai
jos, așa încât îmi asum vina
dacă veți face la fel și n�o să 
vă placă. 

De când cu serviciile online de
răspândit muzică, a vrea să ții în
mână suportul fizic al sunetului –
LP, CD, casetă cu bandă magne�
tică sau minidisc – e un moft so�
cotit de mulți desuet. Exclusiviștii
își permit aparate de cea mai
nouă generație, în ediții limitate
sau rarități cu performanța ga�
rantată. Apreciez obstinația aces�
tor oameni și, dacă am ocazia, nu
refuz un whisky și�o degustare de
amplificator cu gama de frecvență
cuprinsă între 1 și 100.000 kHz.
Iar când muzica se potrivește cu
ambianța, ce altceva să�ți mai
dorești dacă nu oprirea timpului
pe loc? Lucru imposibil, chiar 
și�n visele nesăbuite. De unde în�
demnul rockeristic „trăiește�ți cli �
pa“, cu furunculele ei cu tot...

Știam de iminența unui nou
album al lui John Mayall. A ieșit
pe 22 februarie. Se numește No�
body Told Me (2019, Forty Below
Records). Cât ar fi cineva de infor�
mat, nu cred că poate spune cu
ușurință al câtelea LP este în dis�
cografia aproape nonagenarului
muzician. John Mayall se con�
fundă cu bluesul britanic, așa
cum Regina Elisabeta a II�a se
contopește cu istoria Regatului
Unit de peste șase decenii. Trăind
și în America de mai bine de�o ju�
mătate de veac, Mayall a știut să

culeagă din mentalitatea acelor
ținuturi spuma drojdiei ce umflă
aluatul bluesului, fără să�și secă�
tuiască specificul englez. Nu și l�a
pierdut nici în turnee prelungite,
cu popasuri în toată lumea. (Acum
este în Europa, peste două luni va
fi în USA, în toamnă probabil în
Australia ș.a.m.d.) O fi întruchi�
pând, turnat în oțel de Sheffield,
spiritul națiunii călite în atâ�
tea războaie de cotropire și de

apărare? Omul nu e însă chiar de
fier, deși relațiile din cadrul gru�
pului său pot justifica atributul.
Acum vreo trei ani l�a concediat
pe chitaristul Rocky Athas, fiind �
că avionul cu care trebuia să
ajungă la un spectacol întârziase
din cauza unei furtuni. Anul tre�
cut, Mayall și�a anulat concertele
din cauza unei pneumonii, dar 
le�a reluat cum s�a înzdrăvenit
puțin. 

Și pentru prima dată în ului�
toarea sa carieră, trupa este ani�
mată de o chitaristă cu părul roșu,
voce asemănătoare cu a lui Janis
Joplin, abilități instrumentale „fu�
rate“ de la Stevie Ray Vaughan și
comportament de rugoasă ex �
tracție texană: Carolyn Wonder�
land. (Să notăm, în treacăt, că un
album din cele vreo opt ale roș �
catei se cheamă Alcohol & Salva�
tion, și nu se numără printre cele
mai bune.) Cum tot pierduse rit�
mul concertelor, Mayall a prins
prilejul de a înregistra piesele
noului disc, convocând și câțiva
chitariști cu care nu mai colabo�
rase:Todd Rundgren, Steven Van

Zandt de la The E�Street Band,
Alex Lifeson de la Rush, Joe Bona�
massa și Larry McCray. Doar trei
piese din zece sunt semnate de
multivalentul John. Asta nu tră�
dează vreo sărăcire a inspirației,
pentru că Mayall a fost egal cu
sine de la începuturi, știind când
să aducă sporul altora și când 
să�și dea în petic, folosind el toate
instrumentele (ca pe Blues Alone,
de prin 1968). 

Primind fișierele via internet,
am ascultat de informare la difu�
zoarele PC�ului. Apoi, pentru că
tot vegetam asediat de�o gripă
tratată cu indiferență, ce�am fă �
cut? Am cuplat la placa de sunet
magnetofonul cu două canale
Revox (mulțumesc, Dana Tapa�
lagă!), fabricat prin anii 1970, și
am tras albumul, la viteza de 19
ips, pe o bandă cadorisită de le�
gendarul Sorin Dorneanu. Iar
când am legat aparatul la un 
amplificator banal, cu boxe turn,
vechi de vreo 12 ani, urechile mele
au refuzat să creadă că e adevărat
ce aud.

Încercați și dvs.! SDC

Nimeni nu mi-a spus...
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Am o zi în care telefonul meu a
numărat că am bătut peste 25.000
de pași prin Barcelona. Deseori, îl
scot din buzunar și arăt dovada –
uneori când sunt întrebată, de
cele mai multe ori fără să fiu. De
acolo pornesc alte discuții com�
petitive: dar tu câți pași ai făcut?
câți faci în fiecare zi? ia, pot să
văd? Sunt obișnuită cu acest spi�
rit al competițiilor de număr de
pași. Recent, am observat că la fel
am început să tratez și cărțile.

În anul 2019, peste 2,3 milioane de
oameni și�au propus să citească,
în medie, 53 de cărți. Media în�
seamnă că unii și�au propus să ci�
tească aproximativ una pe lună,
iar alții au avansat cifre de 150,
200 sau chiar 300 de cărți pe an –
aproape una pe zi. Anul trecut, 4,2
milioane de oameni și�au propus
să citească peste 250 de milioane
de cărți, adică o medie de 61 de
cărți pe an. Dintre ei, 700.000 de
oameni și�au îndeplinit obiecti�
vele. Cifrele sunt luate de pe
Good reads, un fel de Facebook
unde se adună doar iubitori de
cărți și, în loc de fotografii, fiecare
împăr tășește ce carte a mai citit.

Nu este singurul loc care măsoară
cititul, dar este cel mai cunoscut.

Aceasta este expresia care a
ajuns să îmi displacă. „Măsurarea“
cititului:câte cărți, câte pagini, ce vi�
teză, ce procent. Acolo unde există
măsură, încep și obiectivele, produc�
tivitatea, clasamentele și competiția.
Sunt colecții întregi de sfaturi de �
spre cum îți poți îmbu nătăți cifrele:
să recitești cărți mai vechi, pentru că
și ele contează la numărat; să asculți

cărți audio atunci când nu poți sta
liniștit în pat cu cartea în brațe; să le
spui și prietenilor, ca să îți asumi pu�
blic responsabilitatea. 

Se pot găsi cursuri care te în vață
să citești rapid. Există moda lități de
a asculta cărți audio citite la viteze de
trei sau patru ori mai mari decât vi�
teza obișnuită a vorbirii. Secretul
este să crești gradat viteza, până când
se obișnuiește urechea. S�au inventat
aplicații de mobil care te ajută să 

măsori progresul într�o carte de la zi
la zi. Pe lângă viteză, se adaugă și
presiunea de a citi „ce trebuie“ –
cărțile din topuri, autorii titrați, cele
mai noi idei legate de dezvoltarea
personală sau management sau
eficiență. Practic, vorbim despre
„productivitate“ aplicată la citit.

Împotriva acestui curent a
apărut un altul, inspirat ca de�
numire din gastronomie – slow
reading/ cititul domol. Mișcarea

promovează încetinirea cititului,
renunțatul la măsurat și chiar 
revenirea spre cărți vechi, clasice
ale literaturii. Cititul pe îndelete
are beneficii care vin la pachet cu
scăderea ritmului și transformarea
experienței într�una profund emo �
țională. Parcurgerea lentă a cărți lor
crește capacitatea de aten ție (grav
prejudiciată de întreruperile repe�
tate ale telefonului mobil) și reduce
stresul. Informa ția se absoarbe mai
bine, ceea ce permite creierului să
creeze legături mai solide între
informația nou primită și cea deja
existentă. La nivelul experienței
emoționale, cititul lent are ca efect
conexiunea profundă cu persona�
jele și adâncirea empatiei.

Până nu demult, „cititul lent“
era asociat cu dislexia, probleme de
înțelegere și deficit de atenție. As�
tăzi, ne întrebăm dacă nu cumva
noi, cei care ne numărăm cărțile,
suntem cei care am înțeles lucrurile
greșit. SDC

MĂDĂLINA COCEA
DE VEGHE-N LANUL 
DE CULTURĂ

Cititul fără măsură

DUMITRU UNGUREANU
ROCKIN’ BY MYSELF



Pe 4 martie murea Keith Flint, vo�
calistul și imaginea grupului The
Prodigy, trupa care au luat lumea
pe nepregătite în 1996, odată cu
imensul succes al pieselor Fires�
tarter și Breathe. Prinși undeva
între mai multe genuri (electronic
rock, alternative dance, tehno
etc.), „punk rock pentru generația
rave“ (cum i�a definit un fan), pio�
nieri ai genului big beat ce a atins
o uriașă popularitate acum două
decenii, The Prodigy și Keith Flint
au marcat profund o întreagă
generație. Flint s�a sinucis după
terminarea unui scurt turneu
australian. Nu înainte de a apărea
pe ultimul album al trupei, No
Tourists, lansat pe 2 noiembrie
2018, album ce s�a clasat direct pe
locul 1 în UK Albums Chart.

Flint, care declara că „îmi fo�
losesc trupul pentru a striga“, se
plângea ziarului „The Guardian“,
în 2015: „Eram periculoși și in �
citanți. Dar astăzi nimeni nu mai

vrea să fie periculos. Și, de asta,
oamenii sunt hrăniți forțat cu dis�
curi generice și comerciale care
nu sunt altfel decât inofensive, 
inofensive, inofensive“.

În aceeași zi, pe 4 martie, dar
de partea cealaltă a Atlanticului, se
stingea din viață la 52 de ani, răpus
de un AVC, un alt „icon“ al anilor
’90, actorul Luke Perry (foto sus).

Moartea lui Perry este re �
simțită drept o uriașă tragedie
într�o măsură mult mai mare – el
lasă în urmă o întreagă generație
pe care, așa cum scrie „Slate“, a
ajutat�o să crească, ca Dylan McKay,
cel mai popular personaj al unui
extrem de popular serial, Beverly
Hills 90210.

Printre personajele�clișeu ale
acestui serial esențial pentru ti�
nerii anilor ’90, Dylan McKay, un
erou licean situat undeva între
James Dean și River Phoenix,
atrăgea clar atenția tinerilor, atât
a publicului feminin, cât și a celui

masculin. Fetele erau îndrăgostite
de Dylan. „Dacă toți băieții din
lume ar fi ca el, totul ar fi perfect“,
declara o fană în 1991. Băieții
voiau să fie ca el. Eternul „bad boy“
cu inimă de aur, avatar nouăzecist
al „rebelului fără cauză“ James
Dean, cu ecouri din Lordul Byron.
„Era nebun, rău și periculos să îl
cunoști. Eu sunt la fel ca el“, spu�
nea Dylan într�un episod despre
faimosul poet damnat britanic. 

Această imensă popularitate
avea să se soldeze cu fuziunea
dintre personaj și interpret, lucru
aproape inevitabil după Darren
Star, creatorul serialului. „Când
Luke a venit la audiție, ne�am dat
seama imediat că el este actorul
de care aveam nevoie. Arăta exact
ca James Dean, dar nu îl imita. Era
pur și simplu el însuși“, explică

Star. Luke Perry nu părea prea
afectat de faptul că va rămâne
veșnic eroul din Beverly Hills
90210. „Voi fi legat de el până la
moarte, dar îmi convine fiindcă
eu l�am creat pe Dylan McKay.
Este al meu“, explica actorul în�
tr�un interviu din 2008. Pentru
generația care a crescut cu Be�
verly Hills, dispariția lui Luke

Perry reprezintă mai mult decât
moartea unui actor îndrăgit. „Am
pierdut un personaj care ne�a în �
vățat să creștem. Pe ecran el juca
rolul unui adolescent, dar în rea�
litate, în viețile noastre, repre�
zenta mai mult: era un frate mai
mare, un unchi, un mentor, un
tată, poate. Era, într�un fel, o parte
din noi înșine“, scrie „Slate“. SDC
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Anii ’90
continuă 
să moară
Keith Flint și Luke Perry îi urmează pe Chris

Cornell și Dolores O’Riordan. Vedetele unei

întregi generații încep să dispară. În săptămâna

care a trecut au decedat două dintre cele mai

cunoscute personalități ale culturii populare din

anii ’90, provocând unde de șoc printre fani.

Netflix a cumpărat drepturile de
realizare a primei adaptpri a ro�
manului Un veac de singurătate a
lui Gabriel García Márquez. Adap �
 tarea va fi realizată în limba spa�
niolă și va fi filmată în cea mai
mare parte în Columbia, țara
scriitorului. Fiii acestuia, Rodrigo
García și Gonzalo García Barcha,
vor producători executivi. 

Pentru Netflix nu a fost chiar
ușor să pună mâna pe drepturile
de adaptare a romanului.

„Ani la rând tatăl nostru a ezi�
tat să își dea acceptul, fiindcă nu

credea că romanul poate fi adap�
tat respectând canoanele unui
film și nici nu vedea acest film
produs în altă limbă decât cea
spaniolă“, declară fiii scriitorului.
„Dar, în actuala epocă de aur a se�
rialelor TV, la acest nivel de ta�
lente scenaristice și regizorale
atrase în lumea televiziunii, în
această eră a calității cinemato�
grafice a con ți nutului TV, momen�
tul pare op tim pentru o adaptare“.

Nu este prima operă a lui Gar�
cía Márquez transpusă în film. Ro�
manul din 1985 Dragostea în vremea

holerei a devenit, în 2007, un film
regizat de Mike Newell, avându�i pe
Giovanna Mezzogiorno, Javier Bar�
dem și Benjamin Bratt în rolurile
principale. Nuvela Cronica unei
morți anun țate (1981) a fost adap�
tată atât ca film de cinema, cât și ca
musical pe Broadway.

Un veac de singurătate, apă�
rut în 1967, este una dintre cele
mai apreciate cărți ale literaturii
latino�americane din secolul XX.
S�a vândut în 47 de milioane de
exemplare în întreaga lume și a
fost tradusă în 46 de limbi. SDC

Neflix a pus ochii 
pe Gabriel García Márquez



Filmul, realizat pentru a serba a
90�a aniversare a „naș terii“ cele�
brului comisar creat de Georges
Simenon, va fi lansat anul viitor.
Daniel Auteuil este unul dintr�o
lungă serie de mari actori ce l�au
jucat pe Maigret la cinema sau pe
marile ecrane. Printre aceștia se
numără Jean Gabin, Bruno Cre�
mer și, recent, Rowan Atkinson,
într�o interpretare neașteptat de
convingătoare.
n Hello Kitty, personajul de ani �
mație nipon care a devenit o
senzație pop�culturală mondială,
va avea parte de un lungmetraj
pentru marile ecrane, negociat
între firma japoneză Sanrio și stu�
diourile americane Warner Bros
și New Line Cinema. 

n După scandalul de anul trecut,
Fundația Nobel a anunțat că pre�
miul pentru Literatură va fi acor�
dat în această toamnă atât pentru

2018, cât și pentru 2019. În toam �
na anului trecut, Fundația Nobel
a interzis decernarea sa, în urma
unui scandal provocat de acuzele
de hărțuire sexuală și comporta�
ment indecent aduse soțului unei
membre a instituției. 
n Japonezul Arata Isozaki, în vâr�
stă de 87 de ani, a fost declarat
marți câștigătorul premiului Pritz �
ker, considerat „Nobelul arhitec�
turii“. În egală măsură inspirat de
Occident și Orient, arhitectul ja�
ponez este autorul unor „opere
arhitecturale diferite“, precum
Palau Sant Jordi (stadionul olim�
pic din Barcelona), turnul Allianz
din Milano sau sala mobilă Ark
Nova din Tokyo.
n La capătul unei minuțioase an�
chete științifice și a unui șir inter�
minabil de analize, savanții au dat
verdictul: Leonardo da Vinci a
contribuit la realizarea desenului
Gioconda goală (foto sus). Acesta
este un desen în cărbune, o schiță
pregătitoare pentru un tablou,
conservată la castelul Chantilly,
unde se află în pregătire o ex po �
ziție care să marcheze aniversarea

a 500 de ani de la moartea mare�
lui maestru renascentist. 
n Viitorul film al lui Christopher
Nolan (foto jos) va avea premiera
în vara anului 2020 și va fi, con�
form site�ului Production Weekly,
o com binație între La nord, prin
nord�vest și Inception. SDC
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n Doi dintre greii Hollywoodului,
Guillermo del Toro (foto sus) și J.J.
Abrams, își dau mâna pentru reali�
zarea unui film de acțiune. Acesta se
va numi Zanbato, va fi regizat de del
Toro și produs de Abrams și va
spune povestea unei fetițe speciali�
zată în arte marțiale. După ce a
câștigat Oscarul pentru Forma apei,
Guillermo del Toro este (ca de obi�
cei) prins într�o sumedenie de pro�
iecte. Înainte de Zanbato, va regiza
pentru Netflix o adaptare după Pi�
nocchio și apoi va produce pentru
aceeași platformă un serial horror.
n Noul Maigret va fi interpretat
de respectatul actor francez Da�
niel Auteuil, într�o adaptare ro�
manului Maigret et la jeune morte
ce va fi realizată de Patrice Leconte.

Pagini realizate de 
DRAGOȘ COJOCARU

PE SCURT

După scandalul Weinstein și iste�
ria MeToo, producătorii de filme
și seriale TV nu mai au încotro și
trebuie să accepte prezența unor
„consilieri“ și/sau „coordonatori“
care să asiste atunci când se tur�
nează scenele de sex. Asta fiindcă,
în 2019, la capătul unui anumite
evoluții a gusturilor și a ceea ce
este permis pe micile ecrane, se �
xul tot mai explicit a ajuns aproa �
pe o condiție sine qua non pentru
producțiile TV adresate unui pu�
blic adult.

Acești comisari de tip nou
poartă și un nume în noul nomen�
clator al meseriilor de televiziune:
„intimacy coordinator“, coordona�
tor de scene intime. Scopul prezen �
ței lor: obținerea de „rezultate mai

credibile“, dar și evitarea „derapa�
jelor“. În traducere: evitarea po �
tențialelor (mai mult decât posi �
bile în era actuală) procese sau
acuze de hărțuire sexuală.

Se pare că în teatru acești co�
ordonatori erau prezenți încă din
anii 2000, dar nu s�a făcut mare
caz de prezența lor. Acum HBO a
angajat o primă „intimacy coordi�
nator“, Alicia Rodis, pentru sce�
nele din seria The Deuce. Cum
rezultatul a fost pe măsura aș �
teptărilor, HBO a decis, în octom�
brie 2018, să angajeze un coor� 
donator pentru toate serialele lor
care conțin scene de sex. Exemplul
HBO a fost urmat de Showtime și
Netflix. Un astfel de coordonator
ascultă cerințele actorilor și apoi

negociază cu realizatorii limitele
acestora: o actriță nu vrea să i se
vadă sânii, un actor nu vrea să i se
vadă sexul etc. Împreună cu regi�
zorul sau cu showrunner�ul, cel
care este stăpânul absolut al unei
serii, coordonatorul creează viziu�
nea și coregrafia unei scene, care
apoi este explicată actorilor.

„Prevăd că în 10�15 ani mese�
ria noastră va deveni un standard
în industrie“, prezice Amanda
Blumenthal, care lucrează la se�
rialul Euphoria pentru HBO.
„Felul în care noi reprezentăm in�
timitatea poate schimba într�ade�
văr percepția lumii, atât de mare
este influența televiziunii asupra
ceea ce societatea consideră de�
cent sau nu“. SDC

Era #MeToo: „coordonatorii“ se
infiltrează în dormitorul filmelor



— Bună ziua, de la comisia de
control suntem.
— Ce fel de control?

— În legătură cu taxa de me �
diu pentru locuințele cu centrale
termice proprii. Dumneavoastră
ați declarat pe propria răspun�
dere că nu dețineți așa ceva.

— Păi nu am.
— Ba eu cred că da și vă mai

spun ce dețineți. Dețineți prieteni
binevoitori între ghilimele.

— Ce ghilimele?
— Adică oameni care sunt

prieteni, dar nu sunt. Credeți că
sunteți singura persoană care a de�
clarat că nu are centrală proprie?
Nu, sunt sute, poate mii și nu putem
să mergem în control la toți. Dar
primim ponturi de la tot felul de
presupuși prieteni, care îi pârăsc. Și
țac, îi prindem cu mâța în sac, mai
bine zis cu centrala pe perete.

— Dacă vreți, vă las să vă
uitați, dar nu am.

— Credeți�mă, o s�o găsim, indi�
ferent de cât de bine ați ascuns�o. O
doamnă o avea pitită într�o jucărie
mare de plus, un fel de măgăruș cu
un singur corn în mijlocul capului.

— Un unicorn, adică.
— Dracu’ să�l ia, cică era un

animal mitologic. Mitologic, OK,
dar să�i iasă abur cu miros de gaz
ars pe nări? Când l�am spintecat,
ghici ce am găsit!

— O centrală termică.
— Excelent, bravo! Aveți

măgă ruș din ăsta? Sau cal, urs, gi�
rafă? Girafa e bună, că are gâtul
ăla care�i face tiraj.

— Am doar iepurașul copilu�
lui, dar e mic.

— Cât de mic?
— Cât un iepure normal.
— Nu, nu mă ajută. Am mai

găsit, la o familie, o centrală ter�
mică ascunsă în frigider. Iar frigi�
derul era funcțional. Practic, se
chinuia să răcească agentul termic
din centrală. Nu mai zic de șnițele,
erau îmbâcsite cu gaze de ardere.
Puteai să afumi slănină în frigide�

rul ăla. Le�am zis că ia plătiți voi
taxa și nu vă mai prostiți!

— Vreți să vă uitați în frigider?
— Nu vreau, dar datoria mă

obligă. Ia să vedem... mda. Asta e
rădău țeană? Pff, să nu spuneți că
are și usturoi, că mor. Dați�mi o
lingură.

— Poftim. Doriți să vă pun în
farfurie?

— Nu, nu vă deranjați, iau doar
de poftă. Vai de capul meu, ce bună
e! dacă nu vă supărați, o să beau di�
rect cu oala. Gâl�gâl... să știți că...
gâl�gâl... niște oameni care au fost
în... gâl... vizită la dumneavoastră...
gâl�gâl... au văzut termostatul... gâl...
de ambient. Ăsta este... gâl�gâl...
cum s�ar spune... gâl... flagrant de�
lict. Dacă mergem pe firul lui, găsim
centrala. Sau e pe unde radio?

— Aaa, înseamnă că a funcțio �
nat. Știți, noi ne încălzim cu un

reșou. Într�o zi am găsit pe stradă
termostatul ăsta defect și, ca să nu
râdă vecinii de noi că nu ne per�
mitem centrală, am scris cu mar�
kerul negru, pe ecran, numărul 27
și am pus și cerculețul ăla mic. Nu
s�a prins nimeni, fiindcă nici ei nu
au habar cum se simte tempera�
tura asta. SDC

E considerată o pionieră în Liban,
dat fiind că toate cele trei lungme�
traje ale sale au avut premiera
mondială la Cannes, dar în inter�
viuri se abține să facă pe activista.
„Sunt mândră să fiu cineast, punct.
Nu pentru că sunt femeie mă simt
diferită“. (Moderația ei nu face
decât să ajute cauza.)

Capernaum era dat anul tre�
cut ca favorit al criticilor pentru
Palme d’or. Până la urmă, a luat al
doilea premiu din palmares, Pre�
miul Juriului, după ce și Cate
Blanchett, președinta juriului, se
spune, ar fi plâns la proiecție.
Adevărul este că e un film atât de
lipsit de speranță, încât nu�ți vine
să�l revezi. 

Dincolo de artă, prezența sa
la Cannes a atras atenția asupra

numeroaselor cazuri de copii care
trăiesc de capul lor pe străzile
Beirutului. Nadine Labaki s�a do�
cumentat timp de patru ani um�
blând prin oraș și vorbind cu
oamenii, și a filmat timp de șase
luni, obținând 520 de ore de ma�
terial brut. Acesta a fost restrâns
la 130 de minute în care aproape
tot ce vezi e real – asta te și impre�
sionează. A fost filmat în locuri
reale, cu neprofesioniști (imi �
granți fără acte ori copii ai stră�
zii), multe scene au fost impro� 
vizate șamd. Lucrul care rezumă
cel mai bine tragismul acestei
realități sunt cuvintele regizoarei,
care – vezi scena de la începutul
filmului, în care un băiat de 12 ani
își dă în judecată părinții pentru
că l�au adus pe lume – a spus că
mulți copii i�au zis că ar fi prefe�
rat să nu se fi născut. 

Capernaum (numele vine de
la satul pescăresc unde se spune
că ar fi ajuns Iisus, dar în franceză
înseamnă loc în completă dezor�
dine) n�ar fi fost același fără pro�
tagonistul Zain Al Rafeea, care în
viața reală s�a refugiat din Siria
împreună cu familia. Rezi liența
lui trage filmul ca o sârmă și e,

până la urmă, aproape o asigurare
că băiatul ăsta e atât de consecvent,
de tenace și de adaptat, încât nimic
nu�i poate sta în cale. Nici măcar
mâna cineastei care�i aruncă în
față ba un pieptene, ba o perie, ba
piedici care pot părea gândite spe�
cial ca să ne încerce emoțiile. 

„SOCIETATEA IDEALĂ ESTE
BASMUL. ȘI ACOLO EXISTĂ
RĂUL, DAR E ÎNVINS“

Asta spune și Nina Cassian în do�
cumentarul realizat de Mona Ni�
coară împreună cu editorul de
imagine și sunet Dana Bunescu.
Intitulat Distanța dintre mine și
mine, documentarul care rulează
din 8 martie execută o inteligentă
punere în abis a condiției artistu�
lui într�un sistem opresiv la care
încearcă să se adapteze întâi din
convingere, pentru ca apoi să�l
respingă. Biografia poetei, ale că �
rei repere le indică chiar ea came�
rei, e pusă în rama trecutului
(condiția artistului în armonie
cu/ subt vremi), fiind reinterpre�
tată și prin filtrul prezentului (de
aici și titlul filmului). Montajul
viu însoțește amintirile verbali�

zate ale poetei cu secvențe video
din vremea respectivă, facsimile
ale dosarului de la Securitate etc.,
ceea ce dă filmului senzația de
râu care acumulează pe drum mai
mulți afluenți. Dincolo de toate
astea, filmul reușește să descrie
foarte bine și epoca.

Punctul de acroșaj dintre bio�
grafie și prezent – și miezul filmu�
lui – este reprezentat de anii în
care Nina Cassian a cochetat cu
comunismul, deși genul de poezie
pe care�l practica nu intra în ca�
noane. A fost „o cămașă de forță în
care am intrat de bunăvoie. Nu am
pierdut sânge etic, pentru că scri�
am de bună credință poeziile. Am
pierdut sânge estetic, cu duiu�

mul“, mărturisește ea la New York
nu cu mult timp înainte de a muri. 

Filmul explică contextul: scrii�
toare evreică, antifascistă, devenit
comunistă din convingere, apoi
dezvrăjită și într�un final găsin
du�și refugiul în America, după
moartea disidentului Gheorghe
Ursu din 1985, în al cărui jurnal se
găsea și numele ei. Și mai e ceva,
care se filtrează subtil printre rân�
duri și a cărui existență cred că rea�
lizatoarele o intuiesc – dorința de
a găsi esența unei vieți, lucrul inex�
primabil care ne dă consis tență, in�
dividualitate și care ne determină
destinul. Ceea ce supraviețuiește,
cum va, după moarte, independent
de operă (dacă ea există). SDC
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VOI N-AȚI ÎNTREBAT, FĂRĂ
ZAHĂR VĂ RĂSPUNDE

Distanțe și apropieri

IULIA BLAGA
FILM

Cu peste un milion de like-uri pe Face book, Nadine Labaki e a doua
regizoare arabă selecționată în Competiția celui mai important festival
de film din lume, cel de la Cannes, după com patrioata ei Heiny Srour,
cu The Hour of Liberation Has Arrived în 1974. 
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Se taxează

Capernaum / Capernaum –
Haos și speranţă – 
de Nadine Labaki
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