„Suplimentul de cultură“
publică în avanpremieră
un fragment din acest
roman, care va apărea
în curând la Editura
Polirom.

CE FACEM CU
MICHAEL JACKSON?

© REUTERS/Fabrizio Bensch

CARMEN
FIRAN – ÎN
APELE FACERII

După difuzarea mega-mediatizată
a documentarului Leaving Neverland, cei mai mulți par a avea o
certitudine: Michael Jackson a
fost un monstru care a abuzat
copii. Prin urmare, opera lui
trebuie ștearsă din istorie.
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„ÎNTÂLNIRILE CU SPECTATORII
DIN ROMÂNIA AU FOST PRINTRE
CELE MAI REUȘITE DE PÂNĂ ACUM“
spune Adina Pintilie, autoarea lui Touch Me Not,
cel mai provocator ﬁlm românesc.
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INTERVIU CU SCRIITORUL
CRISTIAN FULAȘ

„UN SCRIITOR
CARE NU SCRIE
DESPRE SUFLET
NU E SCRIITOR“
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O nouă scrisoare către domnul
nostru Bohumil Hrabal
Cartea Lam servit pe regele An
gliei (traducere din limba cehă
de Jean Grosu) a fost publicată
la Editura Art în anul 2012.
Scumpe domnule Bohumil Hra
bal, este iar primăvară pe planeta
Pământ, miam luat cele ale zilei
de astăzi întro geantă și am ple
cat prin Europa de la Paris la Du
blin și înapoi spre Praga dumnea
voastră de aur, pe care nu am mai
văzuto de zece ani, un timp infi
nit și dureros.
Mereu mi se face foarte dor
de dumneavoastră primăvara, și
porumbeii din parcurile publice,
porumbeii de pe statui, porum
beii în zbor și porumbeii morți la
marginea drumurilor nu mă lasă
nicicum să vă uit. Porumbeii, am
auzit, sunt șobolanii aerului. Ei ar
fi murdari și dezgustători în che
stiunea igienei personale – eu nu
am crezut o asemenea reducere

la absurdul realității biologice, fi
indcă porumbeii sunt întotdea
una mai presus de constatările
oamenilor.
Scumpe domnule Bohumil
Hrabal, străbat această primăvară
pe planeta pământ recitind Lam
servit pe regele Angliei.
Cartea aceasta este socotită
capodopera domniei voastre, dar
eu nu cred în această ierarhie,
cum nu cred în nici o ierarhie. Am
abolit toate ierarhiile, nici în che
stiunea personajelor literare nu
mai cred că există personaje prin
cipale și secundare.
Cum poate fi secundar Tonda
Jodl, poetul, cel care nea dat car
tea Viața lui Isus Hristos, pe care
nimeni nu a citito, cartea aceea
editată pe cont propriu, firește,
cartea aceea cu care șia pavat ca
mera și culoarul și ar fi pavat
orașe și țări și continente și gala
xii întregi?

Cum poate fi secundar Tonda
Jodl, poetul, când nimeni nu știa
să poarte umbrela ca el și nimeni
nu știa să poarte pardesiul atât de
neglijent și cu atâta nepăsare, cum
poate fi secundar Tonda Jodl,
poetul, umblând bulevardele cu
fuioarele de vată albă răsărindu
i din urechi?
Cum poate fi secundar acest
om de la care proprietara neplă
tită a tipografiei își trimite servi
torii să ridice Viața lui Isus Hristos
întrun coș de rufe? Cum poate fi
secundar acest poet neconsolat
blestemând neamul de criminali
(neamul oamenilor?) care îngă
duie proprietarei de tipografie să
fie atât de crudă?
Scumpe domnule Hrabal, și
de fiecare dată când văd un gră
san gândul îmi zboară la comis
voiajorul Walden, cel care arunca
pe geam mărunțișul ca să intre
sutica pe ușă.

ANDREI CRĂCIUN
CULEGĂTORUL DE HARFE

Scumpe domnule Hrabal, și
de fiecare dată când văd câte un
adolescent nespus de fericit mă
gândesc că poate tocmai șia aflat
primul său frac sau, și mai bine,
poate că tocmai sa întors și el de
la Paradisu’.
Căci fiecare adolescent își
află până la urmă Paradisu’, chiar

dacă nu e obligatoriu ca acesta să
fie un bordel și nici măcar nu e
obligatoriu să fie o femeie cea
care îți arată porțile raiului.
Scumpe domnule Hrabal,
traversez bătrânul nostru conti
nent gândindumă la fata de la fa
brica de ciocolată Orion și la
lacrimile și la singurătatea oame
nilor, la incredibilul care devine
realitate clipă de clipă și noi nu
mai știm să vedem nici măcar
atâta lucru.
Scumpe domnule Hrabal,
curățătoriile de haine îmi ies tot
mai rar în cale, dar eu continui să
le caut iar și iar, până când voi
ajunge la aceea din care ați aflat
că „anumite pete nu pot fi înde
părtate decât prin distrugerea
materialului însuși“. SDC

Povestea părinților balauri și zmei
Am scris o poveste care va apă
rea mai în vară sub formă de
carte pentru copii, cu o lume pe
dos, în care balaurii și zmeii stau
toată ziua cu ochii în telefonul
mobil, tablete și computere, ui
tând ce înseamnă cu adevărat ci
titul. Am eliminat din carte un
fragment care nu mergea acolo
pentru copii, dar cred că merge
aici pentru părinți. Iată scena în
care părinții balauri și zmei află
că puii lor, Mov și Acaju, vor din
senin să citească:
Mama balaur nici na mai avut
putere să urle la Mov. A luat re
pede telefonul, a trimis un SMS la
directoarea școlii, apoi la sunat
pe tata balaur.
— Citit de cărți! Auzi cei
poate trece prin cap! Vai, vai, vai!
sa îngrozit și tata balaur. Oare de
unde să fi luat boala asta?
— Ei, de unde? Ce te miri?
Cred că de la familia aia necurată
de zmei, care trăiește în scorbură,
arzăiar focul! Că doar eu țiam
spus să nuți înnozi coada cu

FLORIN LĂZĂRESCU
ÎNTÂMPLĂRI
ŞI PERSONAJE
zmeul, că pe urmă așa o să facă și
puiul nostru cu puiul lor.
— Ce vorbești tu, măi, fe
meie?! Eu nus prieten cu zmeul
nici măcar pe Facebook, darămite
sămi fi înnodat coada cu el. Doar
am jucat odată împreună Coun
terStrike pe Net și deatunci nici
nu mai vreau să aud de el, că lam
prins trișând cu parole.
— Hai, hai! Nu mă purta cu
vorba! Sunăl iute pe zmeu, zii să
vorbească cu zmeoaica lui, să vină
degrabă la noi în peșteră și să
vedem ce facem cu puii noștri,
înainte să înnebunească de tot.

Zis și făcut, pentru că nimeni
nu sa opus întâlnirii, că și zme
ii erau îngrijorați de puiul lor
Acaju.
— Neam adunat aici cu o
problemă gravă, de neacceptat! a
început ședința mama balaur. Co
piii noștri vor să citească! Și nu pe
tabletă, ci cărți din hârtie!
Zmeul șia făcut cruce, iar ba
laurul a scuipat de trei ori în sân.
Zmeoaica nu părea atentă la
discuție. Doar dădea plictisită cu
gheara pe ecranul mobilului.
— Doamna zmeu! a luato la
rost mama balaur. Sper că eu nu
vorbesc la pereți, că vă intere
sează și pe dumneavoastră de
soarta copiilor noștri.
— Mă iertați, doamna balaur.
Interes de servici. Îmi mănâncă
sufletul rețelele astea de sociali
zare!
— Am înțeles că se spune co
rect „serviciu“! sa trezit spunând
tata balaur.
— Tu nu vorbi neîntrebat!
sa răstit la el mama balaur. Servici,
serviciu, tot aia e, nu schimba

subiectul!... Credeți că eu nam
treabă de văzut seriale la servici?...
Copiii noștri vor să citească – re
vine ea. Nu pe net, ci cărți! Între
barea e: cum sa ajuns aici și de
unde lea venit ideea asta? A citit
careva dintre voi o carte?
Balaurul, zmeul și zmeoaica
își fac deodată cruce, scuipă în
sân de trei ori și clatină din cap:
— Noi sigur nu!
— Șiatunci, de unde au luat
boala?!
— O fi de la școală, a zis tata
balaur.
— Haideți, domnu’ balaur! a
zis tata zmeu. O fi având școala
noastră scăpări, dar nici chiar așa,
să se apuce de învățat copiii să ci
tească.
— Nu ziceți, a intervenit
zmeoaica, ridicând ochii din
mobil. Să știți că eu am mai auzit
cazuri de învățători și profesori
nebuni, care învață copiii să ci
tească, fără știrea părinților...
— Asta poate ați văzut în
trun film de groază, a comentat
balaurul.

— Vă rog, nu glumiți... Eu am
auzit chiar și de cazuri reale de
părinți care le citesc celor mici...
— Ei, acum, cine știe, pădure
fără uscăciuni nu se poate. Or fi,
dar cazuri foarte rare în lumea
noastră...
— Mie, de exemplu, la cât de
ciudați sunt, nu mie greu sămi
închipui că inorogii își învață co
piii să citească! a adăugat indig
nată zmeoaica.
Mama balaur a terminat de
scris ceva pe mobil, a tresărit, apoi
a ridicat ochii:
— Să revenim, să nu ne înde
părtăm de subiect. Întrebarea e:
ce putem face?
După încă un ceas de discuții
aprinse, atât zmeii, cât și balaurii
au ajuns la aceeași concluzie pen
tru a rezolva situația: trebuie să
protesteze la școală, să nuși mai
lase copiii influențați de prostii,
obligândui să stea cât mai mult
cu ochii întrun ecran, până ajung
să creadă numai ce văd acolo,
până li se șterge orice urmă de
imaginație. SDC
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Vizită la lingouri
Ușa pătrățoasă se deschide, lune
când greu pe balamale și etalân
duși grosimea canelată, ca de
navă spațială. Duzina de bărbați
în costume întunecate și respec
tabile se oprește și câteva guri
înghit în sec. Preț de o clipă,
rămân toți încremeniți. Apoi un
domn cu mustață rară și căruntă
face un pas și rupe vraja.
— Hai, dom’ guvernator, aratăne
și nouă lingourile ălea, zice el pe
jumătate mobilizator, pe jumătate
ironic.
Cel căruia i se adresează, un
bărbat vârstnic, cu buze subțiri,
strânse, și o figură nemulțumită,
îi aruncă o privire și pornește spre
seif, urmat de domnul cu mustață.
În urma lor pășește un individ
masiv și greoi, după care se ali
niază cuminți încă vreo zece inși,
aproape toți cu mișcări greoaie ce
se vor solemne. Duzina de bărbați
în costume e urmărită cu priviri
opace de vreo zece agenți de pază

înarmați, cu căști cu vizor și veste
antiglonț kaki, dar nimeni nu pa
re săi bage în seamă.
Guvernatorul pătrunde pri
mul în seiful blindat, urmat de cel
cu mustața rară și, imediat, de in
dividul masiv și surprinzător de
sprinten. Ceilalți par să șovăie în
urma lor.
— Hai, Florine, Dariuse, că
doar nu mâncăm aurul, glumește
insul masiv. Ia uitați, adaugă el și
se apropie de blocurile de scân
duri pe care stau stivuite frumos,
în etaje, sute, mii de bucăți de aur
greu, ștanțate cu însemnele Băn
cii Naționale a României.
— Aveți grijă, domnu’ Șerban!
zice sec guvernatorul, subțiinduși
și mai tare buzele.
— Lasă, dom’ guvernator, că
nu le sparg, se hlizește domnul
Șerban.
Guvernatorul îi privește lung
fața lată, cu aspect bubalin, cu
buze groase și ochi mici, apoi în
toarce capul spre restul delegației,

care ia gestul drept o invitație. Pă
trund cu toții în seif.
— Deci ăsta e, comentează
domnul Șerban. Ia uite, Liviule, ce
țineau englejii la ei în seifuri.
Liviu, bărbatul cu mustață că
runtă, nu zice nimic, doar zâmbește
înțelept. Domnul Șerban se apro
pie mai tare de lingouri și întinde o
mână spre prima stivă. Câțiva
agenți de pază se îndreaptă de
spate și își ating paturile armelor.
— Dom’ Șerban, nu pune mâna,
rogute! bufnește guvernatorul.
— Da’ zău așa, domnu’ Mu
gur, că nu le mănânc! Păi, ăstai
aurul poporului, nu? Nu al dumi
tale, nici al englejilor, eal nostru,
al poporului, nu? se întoarce dom
nul Șerban spre poporul simboli
zat de tovarășii lui.
— E, lasă, Șerbane! intervine
relaxat domnul Liviu, zâmbind
mai larg pe sub mustață.
Bărbatul cu fața buhăită râde
gros. Domnul Liviu se întoarce
împăciuitor spre guvernator:

— E, vezi, dom’ Mugur, ce tre
buia atâta scandal? Țiam zis că le
aducem în țară, leam adus. Stau
aicea tot așa de bine ca la engleji.
Cei al nostru să stea în buzuna
rul nostru (aici guvernatorul pare
că se crispează), că nu se știe ce ne
așteaptă... pe mine, pe dumneata...
Vocea îi coboară atent. Dar
guvernatorul rămâne cu ochii pe
celălalt, care se apropie și mai
tare de lingouri, ca de un staul.
— Nu le atinge, domnu’ Șer
ban, te rog! insistă el.
— Da’ dă ce nu? se întoarce
voinicul spre guvernator. Uite, iau
și eu un lingou împrumut... ba nu,
două, le aduc eu înapoi, numa’ să
le arăt nevestimii. Auzi, Darius! în
toarce el capul în spate. Astea parcăs
mai mici decât ale tale, așai?
Ridică o mâna și o apropie de
șirurile de metal sclipitor ca soa
rele. Un agent de pază face un pas
spre el, dar atât.
— Stai, stai, că nu iau nimic!
râde domnul Șerban și se înde
părtează de lingouri. Ce săi arăt
eu nevestimii? Poate la gagică,
nu? întoarce el capul spre dom
nul cu mustață.
Guvernatorul scoate un oftat,
poate de ușurare, poate de resemnare.

Cine ia potul cel mare pe 26 mai?
Șapte partide au șanse să treacă
pragul electoral la alegerile eu
ropene din 26 mai. Se anunță cea
mai tare confruntare politică din
ultimii ani, iar plăcile tectonice
încă se mișcă. Nimic nu e sigur,
se vor întâmpla multe în urmă
toarele zece săptămâni.
Din cele șapte partide, cinci au șan
se să obțină un scor format din două
cifre: PSD, PNL, USRPLUS, ALDE și
ProRomânia. În cazul ultimelor
două partide, va fi totuși greu să
treacă de 10 la sută, însă unele son
daje sunt încurajatoare pentru cei
doi lideri, Tăriceanu și Ponta.
UDMR va depăși probabil pra
gul electoral, cu condiția ca mobili
zarea electoratului maghiar să fie
apropiată de media națională. Dacă
prezența pe țară va fi de 3840%, iar
în Harghita și Covasna vin la urne
sub 30 la sută dintre alegători,
UDMR va avea probleme serioase.
Emoții uriașe sunt la PMP, Traian
Băsescu fiind aproape obligat să
deschidă lista. Altfel, PMP nu trece
de 5 la sută. Bătălia la vârf se dă între
PSD, PNL și USRPLUS. Mutarea

FLORIN GHEŢĂU
VAGONUL CU VORBE
liberalilor cu Rareș Bogdan aduce un
plus campaniei liberalilor. Probabil
și ceva voturi. Dar dincolo de punc
tele pe care le poate lua PNL doar
din simpla prezență a lui Rareș Bog
dan pe liste, partidul obține un spor
de combativitate. Prima conferință
de presă a cunoscutului realizator
TV a dezvăluit și modul în care
acesta se va implica în campanie. A
promis că va cutreiera țara, mai ales
județele roșii, și că va vorbi cu oame
nii. Inclusiv cu activul de partid.
Deocamdată, Rareș Bogdan e consi
derat corp străin în PNL. Unii libe
rali nul vor primi cu brațele des
chise. Nul consideră încă deal lor.
Dar pe măsură ce va ajunge în filiale,
lucrurile probabil se vor calma.

Rareșpoliticianul nu va fi cu mult
diferit față de Rareșrealizatorul TV.
Va vorbi la fel de mult oriunde se va
duce, la fel cum o făcea în propria
emisiune de la Realitatea.
Ultimul sondaj plasează PNL
peste PSD (2825%), doar că măsu
rătoarea e făcută chiar de liberali și
pare un cadou pentru partid făcut
taman în ziua anunțului cu Rareș
deschizător de listă la europene.
Abia sondajele din aprilie vor arăta
dacă mutarea a fost una bună sau
dacă PNL rămâne încremenit în
zona 2224 la sută.
Pe de altă parte, toate măsură
torile care se fac în această perioadă
trebuie privite cu mari rezerve. În
primul rând, ar trebui să vedem cine
lea comandat și dacă nu cumva
sunt cifre otrăvite doar pentru a
influența electoratul.
Mai e ceva. Cine poate spune în
acest moment care va fi prezența la
urne pe 26 mai? Sunt vehiculate
mai multe teorii. Unii sociologi
merg pe ipoteza că nu va fi o pre
zență mai mare de 30 la sută, alții că
dimpotrivă, nervozitatea din socie
tate va crește participarea la scrutin

undeva spre 40 la sută. 10 la sută în
plus la capitolul prezență schimbă
întreg jocul. Dacă tot acest surplus
sar duce doar către un partid,
atunci formațiunea respectivă are
toate șansele să câștige alegerile.
Ce scor va obține PSD? De
pinde de implicarea filialelor. Deja
Doljul se laudă cu producții record
la semnături. Posibil ca scorul PSD
în acest județ să fie unul pe măsură,
mai ales că tandemul OlguțaMan
da domină autoritar Craiova. Doar
că pentru PSD nu e suficient. Nu
Doljul e marea problemă pentru
Dragnea. E de urmărit ce se va în
tâmpla în Dâmbovița, Brăila, Caraș
Severin, ba chiar în București sau
Olt. Gabriela Firea nu se va implica
probabil în campania PSD, iar Ro
bert Negoiță, edilul de la sectorul 3,
își va dirija susținătorii mai degrabă
către partidul lui Victor Ponta. Orice
vot pe care Pro România îl obține,
mai ales în fiefurile PSD, coboară
scorul formațiunii lui Dragnea.
De asta se și tem socialdemocrații,
pentru că Ponta poate provoca
daune considerabile partidului din
care a plecat.
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RADU PAVEL GHEO
ROMÂNII E DEŞTEPŢI
După vreun sfert de oră dele
gația se retrage solemnă prin co
ridoarele clădirii. Ajunși la lumi
nă, bărbații se îndreaptă spre ma
șinile carei așteaptă.
— Spunei lui Darius că ne
vedem diseară, îi aruncă domnul
Liviu domnului Șerban. Vorbim.
Domnul Șerban dă grav din cap.
Știe și el ce știu toți ceilalți. Aurul ăla
no să stea mult în seif. Poporul are
nevoie de el, are nevoie de salarii,
pensii, autostrăzi, spitale, saloane,
baloane, vagoane, cupoane, bom
boane, iar bărbații aceștia importanți
știu să le obțină. Deja scriu în minte
caietele de sarcini pentru licitații și
firmele câștigătoare, cu lingourile de
aur încă reflectândulise în ochi.
Mintea lor trudește deja pentru bu
năstarea poporului. Păcat că popo
rul, săracu’, no so afle niciodată! SDC

O victorie a PSD la europene, la
minimum cinci puncte distanță de
PNL, nar fi o surpriză. Dacă însă
PSD obține sub 30 la sută la alege
rile din luna mai, foarte posibil să
asistăm la mutări spectaculoase din
iunie încolo. Ar fi semnalul începerii
prăbușirii partidului, iar baronii
PSD își vor da seama că rămânerea
lui Dragnea în frunte ar duce
aproape sigur la pierderea tuturor
celor trei alegeri care vor urma.
Poate cel mai greu de estimat
este scorul USRPLUS. Alianța are
un potențial imens (mai ales în ur
banul mare), iar unele informații
arată că în câteva orașe importante
se clasează pe primul loc, mult în
fața PSD și PNL. Inclusiv în Bu
curești, unele măsurători ar indica
34 de procente pentru noua con
strucție politică. Însă lipsa structu
rilor locale în multe județe din
Moldova și Muntenia va afecta sco
rul general al alianței. Chiar și așa,
USRPLUS poate lua și 20 la sută,
dar la fel de bine poate obține și 13
sau 14 la sută. Electoratul celor
două formațiuni e fluctuant, iar
scorul va depinde de mobilizarea
din ziua votului.
Se anunță așadar o bătălie
palpitantă în următoarele săptă
mâni, iar meciul e deschis oricărui
rezultat. SDC
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LA 20 DE ANI DE LA MOARTEA LUI YEHUDI MENUHIN

Meloman bine temperat
despre Războiul Rece și muzică

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

Se cunoscuseră în fapt la Mos
cova, în noiembrie 1945, întro
vreme în care Menuhin își înce
puse turneele în Germania, în la
gărele supraviețuitorilor Holoca
ustului, și apoi în țările cei erau
dragi din estul Europei, Ungaria și
România, cea a copilăriei sale și
cea a lui Enescu. Prietenia ce avea
săi lege fără întrerupere și în pe
rioada următoare, a Războiul Re
ce, sa materializat în numeroase
concerte susținute împreună în
cele mai diverse capitale. Cel de la
București, din 1958, a fost doar

Yehudi Menuhin, fotografia
dedicată primită în dar cu
memoriile lui

unul din multe și nu a avut nimic
de a face cu Războiul Rece.
Dacă la București extrasele
din amintiri scoase din context și
supozițiile sunt de multe ori trans
formate în adevăruri indestructi
bile, nu pot să nu constat că ni
meni nu a studiat serios Războiul
Rece cultural și implicarea în el a
oamenilor de cultură, români sau
străini, ultimii în relație cu româ
nii. Despre rolul lui Yehudi Menu
hin, al cărui nume nu apare în nici
unul din volumele consacrate
acestui „război“ cultural, va fi greu
de aflat ceva concret atâta timp cât
nu va fi cercetată și publicată
corespondența lui în epocă.
Memoriile sale, Unfinished
Journey/ Călătorie neterminată, îl
amintesc, de exemplu, o singură
dată pe Nicholas Nabokov întro
listă de prieteni apropiați. Nabo
kov a fost un personajcheie, ală
turi de Michael Josselson, în con
ducerea de la Paris a activităților
Congresului pentru Libertatea
Culturii, organizație paravan fi
nanțată de CIA prin intermediul
unor fundații, și braț, alături de
Comitetul Europei Libere, în Răz
boiul Rece cultural dintre Occi
dent și Uniunea Sovietică. Jossel
son, intelectual de marcă și perso
naj influent în CIA, a avut la
dispoziție sume considerabile pen
tru racolarea intelectualității occi
dentale pe poziții ce combăteau și,
în ultimă instanță, limitau influența
sistemului sovietic în Vest.
În plus, Joelsson dispunea de
un fond discreționar pentru care
nu trebuia să dea nimănui soco
teală și din care, la sugestia priete
nilor săi, susținea intelectuali și
muzicieni aflați în dificultate. Re
fugiat recent din Polonia la Londra,
compozitorul Andrzej Panufnik avea
să primească din septembrie 1954
„o bursă anuală de două mii de do
lari“, fără nici o obligație. Nabokov

m-am mirat să aud, ascultând înregistrarea unei recente
conferințe despre muzica enesciană, sentința bizară că
Menuhin și David Oistrah ar ﬁ fost doi „poli opuși ai Războiului Rece“ ce și-ar ﬁ dat mâna la Festivalul „Enescu“ din 1958.

relata ulterior că Panufnik, recu
noscător, sar fi declarat „gata să
colaboreze“ cu Congresul pentru
Libertatea Culturii, ale cărui idea
luri anticomuniste le împărtășea.
Mai puțin cunoscut este faptul
că Josselson decidea, tot din sep
tembrie 1954, săi acorde din ace
lași fond discreționar o alocație
lunară de trei sute de dolari lui
George Enescu, imobilizat la pat la
acea dată, și pe care compozitorul
avea să o primească până la moar
tea sa, în mai 1955. Nu este deloc
clar dacă în spatele deciziei se aflau
membri ai emigrației române –
cum au fost, între alții, Virgil Ie
runca și Monica Lovinescu, care
colaborau cu Congresul pentru Li
bertatea Culturii – sau, cel mai
probabil, Yehudi Menuhin, bunul
prieten al lui Nicholas Nabokov.
Soția lui Josselson, Diana, își amin
tea ulterior că Nabokov și soțul ei
au jucat un rol important atât în
împiedicarea repatrierii corpului
lui Enescu, cât și în înmormânta
rea sa la PèreLachaise.
Că Yehudi Menuhin se afla în
spatele intervenției prietenilor săi
o sugerează și insistența cu care, în
iunie 1956, violonistul declara la
ceremonia inaugurării unui bust
al lui Enescu la École Normale de
Musique, la Paris: „Nu, nu este ade
vărat că a fost uitat și că a murit în
sărăcie, nu sa putut face mai mult
pentru George Enescu pentru că
era de o mândrie extraordinară; el
șia avut socotelile sale cu Dumne
zeu și nu cu oamenii“.
În același an, Orchestra Sim
fonică din Boston, dirijată alter
nativ de Charles Munch și Pierre
Monteaux, efectua un mare tur
neu european (între 24 august și
26 septembrie) sponsorizat de o
altă organizație paravan a CIA,
Comitetul Europei Libere. Or
chestra a făcut escale la Cork, Du
blin, Edinburgh, Copenhaga, Oslo,

Stockholm, Helsinki, Leningrad,
Moscova, Praga, Viena, Stuttgart,
München, Zürich, Berna, Paris,
Chartres, Leeds și Londra.
La 20 septembrie, primul
concert de la Paris, cu Yehudi Me
nuhin ca solist, avea înscris pe
program: In Memory of Enesco.
Orchestra, dirijată de Pierre Mon
teux la Théâtre de ChampsEly
sées, șia modificat programul
inițial. În partea întâi era intro
dusă Simfonia nr. 2 a lui Creston,
urmată de Enescu, Suita pentru
orchestră, nr. 1, op. 9. În 1938 Or
chestra cântase sub bagheta lui
Enescu Suita nr. 2, op. 20. Partea a
doua a concertului începea cu
uvertura la Fidelio (Beethoven) și
se încheia cu Concertul pentru
vioară și orchestră de Brahms,
atât de iubit de Enescu. Menuhin
avea să dea un bis, cântând Prelu
diul din Partita în mi major de
Bach. Concertul în memoria lui
Enescu era finanțat de cealaltă
fundație prin care CIA susținea
evenimentele culturale, Fairfield.
La o privire superficială, cineva
ar putea spune că am oferit argu
mente pentru genul de afirmație
hazardată amintită în preambulul
articolului, anume că Yehudi Menu
hin ar fi fost, întradevăr, un pol, re
prezentant, al Războiului Rece. Mă
îndoiesc. Era, întro anumită mă
sură, un naiv, un idealist cu cele mai
bune intenții, dar un idealist, așa
cum o atestă și corespondența sa
din 1981 cu Margaret Thatcher, pe
atunci premier al Marii Britanii, că
reia îi propunea să susțină ideea
unei „dezarmări voluntare a țărilor
din Europa Occidentală“. Margaret
Thatcher îi răspundea la 17 iulie pe
trei pagini dactilografiate, cu o scri
soare despre Kremlin ce continuă și
astăzi să fie de mare actualitate și
care ar merita cunoscută.
Dar, rămânând la deceniul al
șaselea și la Războiul Rece cultural,
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Săptămâna aceasta, marți, s-au împlinit 20 de ani de la
moartea lui Yehudi Menuhin, celebrul violonist, elev și prieten
al lui George Enescu și al României, o mare ﬁgură de umanist în secolul trecut. Cu gândul la admirabilul om de cultură,

Programul concertului memorial
George Enescu de la Paris, 1956

aș menționa doar reacția lui Ye
hudi Menuhin în fața scandalului
din Statele Unite când sa dovedit
că CIA și fondurile sale sau aflat
timp de peste 20 de ani în spatele
a numeroase activități culturale de
propagandă prooccidentală și an
tisovietică în Europa. Scriindui
prietenului său Nicholas Nabokov,
unul din liderii Congresului pen
tru Libertatea Culturii, Menuhin
observa naiv că CIA se dovedește a
fi „mult mai mult“ decât un orga
nism care se interesează „de oa
meni ca noi“.
Diplomatul lucid care a fost
George F. Kennan comenta tot
atunci, citat întro lucrare foarte uti
lă de citit semnată de Frances Sto
nor Saunders: „Panica pe tema ba
nilor CIA a fost nejustificată... Nam
avut niciodată nici cea mai mică
mustrare de conștiință pe această
temă. Această țară nu are un Minis
ter al Culturii și CIA era silită să
facă tot ce putea pentru a încerca să
umple acest vid. Merită elogii, nu
critici, pentru ce a făcut“. SDC
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Să jucăm teatru!
Uneori, adulții care ocupă fotoliile din sala
de spectacol decid să se ridice și să urce pe
scenă pentru a experimenta beneﬁciile artei
teatrale și altfel decât contemplativ. Nu în
timpul reprezentației, desigur! Se înscriu la
cursuri private de actorie, coordonate de
interpreți mai mult ori mai puțin cunoscuți,
experți dublat de tact pedagogic, pentru
a descoperi cum arată teatrul din interior.
Unii o fac din pură curiozitate. Iu
besc teatrul, iar pentru al înțele
ge încă și mai bine pătrund în
laboratorul unde se produc mi
nunile imaginare care atrag seară
de seară în „cutiile cu iluzii“ din
întreaga lume, puhoi de privitori.
E ceva magic în acest tip de cre
ație, ceva care pentru adevărații
pasionați ajunge irezistibil.
Alții frecventează cursurile
pentru motive de dezvoltare perso
nală. Ajunși, poate, întrun punct al
biografiei care nui mai satisface,
consideră că jocul de roluri pe care
e arhitecturată cea dea patra din
tre arte iar putea ajuta săși amor
seze aptitudini latente, de folos
pentru mulțumirea de sine și evo
luția proprie. Automodelarea e, în
prezentul atât de dinamic, un par
curs continuu, aproape obligatoriu
pentru a ne menține în tendințele
sociale și în spiritul epocii. Întru
chiparea unor personaje, purtarea
provizorie a unor măști sunt de
mersuri eficace pentru autocu
noaștere și, în anumite condiții,
declanșează chiar efecte catarctice
la nivel individual.

O categorie de cursanți simt
nevoia să încerce ceva nou. Să se
aventureze întro zonă rezervată
inițiaților, întro zonă vocațională
pentru care au și ei chemare, dar
căreia nau avut ocazia să îi dea
ghes. Ori pentru care nu au har,
dar, dacă e vorba de un hobby,
asta nici nu mai e atât de impor
tant. În context, nu neapărat per
formanța primează, cât plăcerea de
a te afla preț de câteva ore pe săp
tămână împreună cu alți inși cu
care construiești un proiect inedit,
foarte diferit de tot ce ai făcut până
atunci. Multe dintre echipele aces
tea care se constituie prin forța ha
zardului reușesc să rămână active,
teatrul având și această capacitate
de a uni oamenii.
IMPROVIZAȚIA E O
SOLUȚIE EFICIENTĂ
ȘI ÎN TREBURILE DE
TOATE ZILELE
Unii, mai ales cei cu joburi ce
induc rutină, foarte acaparatoare
ca timp și preocupări, practică
teatrul pentru alternativa oferită

OLTIȚA CÎNTEC
DATUL ÎN SPECTACOL

în alungarea monotoniei. Ce poa
te fi mai relaxant după programul
de 810 ore de muncă întro cor
porație ultracompetitivă decât li
bertatea totală pe care țio oferă
interpretarea unui bufon, a cuiva
foarte diferit, în pielea căruia tre
buie să te instalezi temporar?
Mam amuzat teribil când un
profesor de teatru mia relatat că
la feedbackul de final la întreba
rea „de ce ați optat pentru acest
modul?“, printre zecile de expli
cații – de felul „pentru a învăța
cum sămi controlez emoțiile“,
„pentru a petrece timp de cali
tate“, „pentru a scăpa de urgențele
zilei“, „pentru a învăța cum să ies
din situații incomode“ etc. –, un
participant a fost de o sinceritate
dezarmantă spunând nonșalant:
„Ca sănvăț replici pentru agățat
gagici“. Fiecare cu imboldul lui!
Printre metodele de deprin
dere a artelor, una de bază e im
provizația. Și tot improvizația e o
soluție eficientă și în treburile de
toate zilele pentru a salva situații
stânjenitoare, aparent fără ieșire.
Pe asemenea secvențe scurte,
reacțiile creative – ce se pot exer
sa prin intermediul teatrului –
dau la iveală variante neașteptate

care ne scot din impas cu rezul
tate cât mai bune. În profesiune,
oricare ar fi ea, și în viața reală,
din când în când.
Pigmentarea existenței coti
diene cu provocări de inventivi
tate menține un tonus pozitiv, cu
condiția, firește, de a reveni în
real. Experiențe participative, acti
vitățile ludice compensează spe
ranțe neîmplinite, sporesc perfor
manțele în vânzări, avocatură, la
catedră, în general în toate sferele ce
presupun interacțiunea cu publicul.
INDIFERENT DE VÂRSTĂ,
AVEM NEVOIE DE JOC
Teatrul e, să nu uităm, o modali
tate de socializare, de părăsire a
vieții profesionale și civile, de ex
tragere din realitatea virtuală,
care ne acaparează foarte mult
timp, și de evadare întrun alt gen
de ficțiune. Ficțiunea dramatur
gică e structurată pe relația inte
rumană directă, atât pe cea din
perimetrul de joc, ca raporturi
între personaje, cât și pe conexiu
nea afectivă cu cei din sală, veniți
acolo să se delecteze. A interac
ționa emoțional cu alți semeni e
printre nevoile umane fundamen
tale și garantează o stare de bine.

ION BARBU
PINACOTECA DIN PETRILA
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La vârstele copilăriei, teatrul
e în egală măsură util. Ca preocu
pare extracurriculară, deschide
orizonturi, pune bazele culturii
generale, stimulează gustul expri
mării necenzurate, antrenează
puterea de a visa. Ficționalizând,
omulețul în formare deprinde
exercițiul libertății, se responsa
bilizează, așază interesele grupu
lui în care e integrat vremelnic
înaintea celor strict personale, se
mobilizează pentru a fi în formă
perfectă. Învățatul unor limbi stră
ine devine mai plăcut prin exersa
rea pronunției în cadrul unui
spectacol de teatru școlar, întru
cât e însușire implicată, pragma
tică, scopul artistic dublândul pe
cel formativ.
Indiferent de vârstă, avem
nevoie de joc, în cantități varia
bile, iar arta teatrală practicată în
timpul liber neo poate satisface
cu termene de garanție îndelun
gate. A sta în lumina reflectoare
lor ani la rând poate fi istovitor,
iar spoturile lasă inevitabil urme
în timp. Dar a ne juca dea teatrul
din când în când, ghidați de spe
cialiști, e o îndeletnicire conco
mitent plăcută și folositoare. Așa
că nu mai ezitați, jucați și puțin
teatru! SDC
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INTERVIU CU SCRIITORUL CRISTIAN FULAȘ

„Orice pasiune te face mai bun“
dintre Robert Șerban și Cristian Fulaș publicat mai jos,
reprezintă partea a doua a unei trilogii, urmând romanului
Fâșii de rușine, reapărut anul trecut.

ROBERT ȘERBAN

Un scriitor
care nu scrie
despre suflet
nu e scriitor

Într-o perioadă a vieții tale ai
fost dependent de alcool. Ai trecut prin infern. În cele două romane publicate de tine până
acum personajul principal seamănă cu acel alcoolic. Sunt
cărțile tale autobiografice?
Ce și cât e real în După plâns?

Când nu iam dat nume persona
jului principal am vrut să implic
faptul că nu sunt eu. În fond e și
asta o formă a distrugerii sinelui,
lipsa numelui, lipsa identității, a
oricărei urme de realitate. Și to
tuși: dacă studiem originile aces
tei idei de distrugere, nu atât pe
cele literare, cât pe cele filosofice,
vom înțelege mai bine ce se în
tâmplă. Orice distrugere (în acest
caz a numelui) implică toate nu
mele dinainte, implică un dialog
cu ele, o înglobare a lor. Persona
jul de acolo, din carte, e și trebuie
să fie suma tuturor eurilor mele
dinainte de a scrie cartea. E suma
lucrurilor care sau întâmplat,
dar e o sumă filtrată, deloc atroce,
cumva diafană în felul ei. Dacă
miaș scrie autobiografia, dar nu
am eu obrazul să fac asta, ar fi o
poveste mult mai dură decât cea
din cărți. Să revin însă la întreba
rea principală. Sunt câteva lu
cruri reale, clinica, valea, hotelul,
câinii, prietenii mei care îmi sunt
prieteni buni și azi, tatăl meu, da,
mai ales relația cu tatăl meu. Însă
ele, aceste realități, nu sunt și nu
vor fi niciodată esența cărții, poa
te cu excepția ultimului cuvânt
din acea listă.
Spui undeva: „După plâns poate
ajuta un număr de oameni dacă
nu să se lase de substanțe, măcar să înțeleagă cât de periculos
e jocul“. Crezi în rolul terapeutic
al literaturii? Te face cititul
mai... altfel?

Robert dragă, orice pasiune te fa
ce mai bun. Orice lucru care pa
sionează, care se apropie de suflet
face din noi oameni mai buni. Și

de ce am crede că tocmai litera
tura, care în mintea mea e expre
sia cea mai clară a frumosului, nu
ne face mai buni? Firește că asta
face, firește că măcar lipsa noas
tră din lume, accesul la alte lumi,
problemele pe care le ridică, re
zolvările pe care le oferă ne fac
mai buni, mai înțelegători cu alte
cuvinte. Care e esența bunătății,
dacă nu înțelegerea, în special
înțelegerea față de celălalt? Și ce
vehicul mai bun vrei pentru aceas
tă înțelegere decât o știință (unii
îi zic artă) care se ocupă în princi
pal cu descrierea sufletului uman?
Zic chiar și în carte și sunt sigur că
de acolo vei fi pornit: Orice scrii
tor care nu scrie despre suflet nu
e scriitor. Nu, ca să revin și să în
chid răspunsul întro formă: lite
ratura și lectura nu au cum să te
facă mai rău.
Romanul După plâns e dedicat
tatălui tău, cel care a scris cu
tine prima literă, „mână peste
mână“. De la el a venit
atașamentul pentru literatură?

A scris și tatăl tău? Cât și cum
a contat relația cu el în propria
ta evoluție?

Nu cred că tatăl meu a scris vreo
dată, în orice caz mie nu mia ară
tat. Dar da, de la el am învățat
lucrurile esențiale, gramatica, lec
tura, atenția la detalii, o anumită
disciplină de care sunt foarte
atașat atunci când lucrez. Proba
bil am moștenit de la el capacita
tea de a tăcea pe perioade lungi
de timp, capacitatea de a fi singur,
un adevărat talent de a privi în gol
și a fi singur chiar și între o mie de
oameni. Relația noastră a durat
prea puțin, el nea părăsit când eu
eram încă student și evoluția mea
de după e influențată doar indi
rect de prezența lui, din păcate.
Am un sentiment al datoriei, nul
pot explica și în general nu vor
besc despre lucrurile astea, dar de
fiecare dată când vorbesc despre
lucrul bine făcut îmi aduc aminte
de discuțiile mele cu el din micul
apartament din Caracal, orașul
meu natal. Era acolo, în sufrage
rie, o masă ovală de șase persoane

care aproape că umplea camera și
în jurul căreia stăteam de vorbă.
Pe pereți erau cărți, primele cărți
pe care leam citit eu. Da, acolo
am învățat să citesc, totul a înce
put probabil cu Martin Eden și
Demonii.
„Să așteptăm moartea scriitorilor, pentru a deveni scriitori.“
E replica unui personaj din roman. Dar eu despre cititori aș
vrea să te chestionez. De la ei
ce așteptări ai? Mai trăiesc cititori în România? Cine și ce crezi
că sunt?

Cum să nu trăiască cititori în Ro
mânia? Trăiesc bine mersi. Și ei,
dat fiind spațiul și timpul în care
trăim, cronotopul ăsta aproape
distopic care e prezentul nostru,
sunt elita, adevărata elită, ultima
elită în sensul filosofiei ultime.
Mii închipui eroi, mii închipui
întotdeauna fericiți cu o carte în
mână, ca pe mine, uitând tot ceea
ce îi înconjoară și scufundânduse
în ficțiune ca întro uitare mare și
vindecătoare. Cititorii trăiesc și ei

© Andrei Păcuraru

Scriitorul Cristian Fulaș are în pregătire o nouă ediție a
romanului După plâns, care va apărea la Editura Polirom,
în colecția Ego. Proză. Acest volum, care a dus la dialogul

sunt, fără glumă, cei mai fericiți
dintre pământeni. Asta sunt ei.
După plâns vine după Fâșii de
rușine, ca a doua carte dintr-o
anunțată trilogie. Ai scris și a
treia carte? Cum, când? O să
apară în librării?

Nu, nici gând să mă fi apucat măcar
de a treia carte. Evident, știu despre
ce va fi vorba în ea și cum va arăta
cândva, dar deocamdată scriu alt
ceva și, oricât de stăpân pe lucruri
aș fi uneori, chiar nu pot scrie două
cărți foarte diferite în același timp.
Eu oricum trăiesc cu o formă ciu
dată de creație, sunt traducător li
terar (adică tot un fel de scriitor,
măcar conform legii) și scriitor în
același timp. Alternez registre tot
timpul, lucrez cu mai multe stilis
tici, cred că e suficient ce fac acum.
Dar să revenim la volumul trei al
trilogiei. Probabil nu vom putea
vorbi despre așa ceva mulți ani de
acum încolo, cel puțin vreo trei. Așa
sau așezat lucrurile în mintea mea,
După plâns a fost urmată de o serie
de povestiri, după acele povestiri au
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venit alte proze ultrascurte din care
din când în când mai arăt câte ceva,
acum lucrez la un roman despre
care prefer să nu spun nimic.
Zice-se, de ani buni, că romanul
francez e în declin. Ești cititor și
traducător de/ din proza franceză. Ba chiar se poate spune că
ești specialist în traducerea
câștigătorilor Premiului Goncourt. Cum mai stau francezii
cu proza, din perspectiva ta? E
chiar așa de mare declinul?

Sunt tare curios cum au ajuns
unii la această concluzie. Declin
față de ce? Declin al vânzărilor?
Declin stilistic? Ce fel de declin, la
ce sor referi? Să fim serioși, lite
ratura franceză e încă o literatură
mare și mereu va fi așa. Oamenii
ăștia, scriitorii francezi, au un fel
de monopol asupra stilului înalt și
anual apar cel puțin cincișase ro
mane foarte bune care iau premii,
se vând în zeci și sute de mii de
exemplare, fac vâlvă, sunt comen
tate și răscomentate. Pe mine per
sonal mă amuză afirmațiile astea
despre declinul marilor puteri,
afirmații făcute din sate mici și să
race în care o carte de literatură
contemporană se vinde în maxi
mum câteva mii de exemplare. Să
lăsăm declinul francez, să ne ve
dem de al nostru. E mai sănătos.
Ce scriitori și ce titluri te-au
influențat? Există riscul să
citești un autor tare – Mathias
Enard să zicem – și să scrii
apoi ca el?

Riscuri există întotdeauna, lumea
asta e în fond formată dintro
serie de confruntări și riscuri pe
care ni le asumăm zilnic. E mult
mai periculos să stai întro ma
șină nemișcată întro parcare, ori
cum, decât să scrii. Pe de altă
parte, ca să glumim în continuare,
unde no da Dumnezeu cel bun să
ajungă fiecare traducător să scrie
ca scriitorii pe carei traduce.
Influența asta e limitată, e mai
mult inventată, monedă calpă,

pentru că e foarte greu în fond și
să imiți voit stilul unui scriitor.
Apoi: ce stil imităm? Pe al origina
lului îți spun din start că e impo
sibil. Dacă e vorba ca un traducător
să imite stilul unei traduceri, hm,
stilul traducerii e al traducătoru
lui, nicidecum cel al originalului.
E complicat, mereu se fac afir
mații care de care mai haioase pe
tema asta, dar te asigur că stilurile
din engleză și franceză nu coincid
cu stilul românesc și putem gene
raliza la aproape orice limbă. Un
scriitor poate fi influențat stilistic
de opere scrise în limba lui, dar
încă nu sa inventat o traducere
din română în română, deși de
multe ori ar fi nespus de necesară.
Consideri că trebuie trăit un
subiect ca să îl așterni pe hârtie
în cunoștință de cauză, ori
imaginația și știința/ lectura
de carte sunt suficiente și pot
înlocui experiența?

Să trăim un subiect. Adică să trăim
tot ce scriem, eterna și plictisitoa
rea până la moarte teză a biogra
fismului. Să nu ieșim din carapa
cea asta a noastră, să nu respirăm
în afara propriului corp, să refu
zăm să vedem cu alți ochi, să nu fie
nimic în intelect, vorba filosofului,
care să nu fi fost mai înainte în
simțuri. E o teză limitată foarte și
reduce literatura, producția litera
turii ca atare, la o specie de poves
tire de sine. Știu, se practică ex
tensiv și asta e viața, dar mă tem că
există mai multe lucruri pe lume
decât spune filosofia asta, ca să pa
rafrazăm iarăși. Eu propun mai de
grabă să fim orbi și surzi în ceea ce
ne privește, să căutăm și expe
riența celuilalt, să ne deschidem
spre nou, cu alte cuvinte. Să lăsăm
noul să fie cu putință, altfel am
ratat discuția dinainte să o înce
pem. Ce ar trebui să spun? Cristian
Fulaș e autorul Cristian Fulaș? OK,
spun. Dar chiar e el asta? Chiar nu
mai e nimic în el, în afară de suma
experiențelor lui? Ar fi foarte trist,
dacă ar fi așa.

CRISTIAN FULAŞ, născut la 3 iulie 1978, la
Caracal, a absolvit Litere, apoi Studii Aprofundate
de Teoria Literaturii. Debutează în 2015 cu Fâşii
de ruşine (Gestalt Books; Premiul Observator
cultural pentru debut; Premiul Colocviilor „Liviu
Rebreanu“; Premiul revistei „Accente“; nominalizat
la Premiile USR pentru debut; nominalizat la
Premiul Cartea Anului al „Ziarului de Iaşi“). Fragmente din roman s-au tradus în franceză, italiană,
germană, engleză, bulgară, croată, suedeză,
maghiară. În 2015 publică Jurnal de debutant
(Editura Tracus Arte), iar în 2016 După plâns
(Casa de Editură Max Blecher & Gestalt Books;
nominalizat la Premiul Cartea Anului al „Ziarului
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Sunt un om fericit, mă ocup cu
lucrul care-mi place cel mai mult
în lumea asta, cu literatura.
Devenim dependenți când ceva
sau cineva ne domină existența,
viața și când nu mai putem fără
acel ceva/ cineva. Pare că ai devenit dependent de literatură.
Citești, traduci, scrii. Ieși puțin
din casă, postezi rar pe Facebook, ai o minimă viață extraliterară. Ești dependent sau nu?

Nu devii dependent de un lucru
decât în foarte mică măsură, în
fond te naști așa, te naști cu o pu
ternică înclinație care în timp de
vine pasiune și nu arareori trece
în obsesie. Deși am fost și proba
bil tehnic încă sunt dependent de
substanțe, partea cu literatura aș
luao cu măsură. Aș limita practic
relele pe care le produce, ba chiar
aș fi înclinat să spun o prostie de
genul dependență bună. De ce zic
asta? Pentru că, în fond, a munci
nu e vreun păcat și ceea ce fac eu,
la limită, se numește muncă. E un
amestec aici între plăcere și dato
rie, între lucrul necesar și lucrul
bine făcut, între pasiune și obli
gație. Cum să socotești, însă, rea o
ocupație careți place? Sunt un
om fericit, mă ocup cu lucrul care
îmi place cel mai mult în lumea
asta, cu literatura. Nu sunt vreun
obsedat, nu am să mă apuc acum
săți debitez vreo prostie de genul
nu pot trăi fără literatură, în pri
mul rând pentru că teaș minți și
în al doilea rând pentru că e o
afirmație absurdă în sine. Eu
spun simplu, mai lumește așa, că
îmi place ceea ce fac și în fond
viața extraliterară, atunci când
ești pasionat de literatură, e tot o
specie de viață literară. Când nu
vorbești, poți gândi. Relația asta
cu literatura e ca o frumoasă po
veste de dragoste în care poți trăi
scufundat tot timpul, pentru că

de Iaşi“). A tradus aproximativ cincizeci de titluri
din engleză, italiană şi franceză, printre care: Visul
lui Machiavelli (Christophe Bataille), Vorbeşte-le
despre bătălii, regi şi elefanţi, Busola (Mathias
Énard), Mituri clasice (Jenny March), Igitur. O
aruncare de zaruri (Stéphane Mallarmé). Din 2016
este organizatorul principal al festivalului internaţional Lofest din Bucureşti. De acelaşi autor, la
Editura Polirom a mai apărut volumul de proze
scurte Cei frumoşi şi cei buni (2017). În 2018
apare ediţia a doua a romanului Fâșii de rușine
(Polirom, colecţia Ego. Proză). În 2019 e în curs de
apariţie ediţia a doua a romanului După plâns
(Polirom). SDC

nimeni nu te poate împiedica să
te gândești la lucrurile pe care le
faci. Și nimeni nu te poate împie
dica să gândești ceea ce citești, să
despici firul în patru tot timpul, să
fii un Sisif fericit cu pietricelele lui
insignifiante. Un Sisif care joacă
țintar sau domino, care repetă
fără să repete și afirmă fără să fie
nevoie, în fond, să afirme nimic.
Când ne-am cunoscut, acum
vreo patru ani, îmi păreai un tip
exagerat – enervant, chiar! – de
intransigent cu lumea literară:
cu scriitori, cărți, reviste, edituri, evenimente. Nimic nu-ți
plăcea, nimic nu-ți convenea,
nimic nu-ți părea bun. Te-ai mai
muiat. Oare de ce?

Nu mam înmuiat, dar am epuizat
întrun fel ce aveam de spus. Ră
mân intransigent – în primul rând
cu mine, cum bine știi, apoi cu
ceilalți și cu celelalte lucruri. Sunt
un spirit critic, deși rar mai spun
ceva despre ce gândesc. Am învățat
să tac nu pentru că nu aș avea ce
spune, ci pentru că pur și simplu
am senzația că nu contează ce spun
eu. Că numi părea bun nimic? Nu
aș merge până acolo, mereu am
punctat lucrurile reușite și am în
cercat mai degrabă săi sprijin pe
ceilalți, în loc să fac eforturi de
autopromovare. Doar că încerc să
iau lucrurile cu măsură, încerc să
rămân obiectiv și să nu mă extaziez,
să nu cad în laude exagerate, să nu
devin fals, cu alte cuvinte. Era o
vorbă a unui moralist, Robert:
Prietenul tuturor nu e prietenul ni
mănui. Eu nam uitato, no uit în
fond niciodată. Doar că îmi țin
prietenii aproape și pe ceilalți mai
puțin aproape, ca să glumim. Că
asta numi face vreun bine, știu.
Ar fi atât de simplu să fiu fals, să
laud tot, să mă extaziez în fața ori
cărui lucru și să laud și apa de la
robinet, dar nu sunt așa, nu pot fi
așa, prefer să pierd și să țin frun
tea sus, decât să câștig și să mă
simt vinovat pentru asta.
Personajul principal din După
plâns cam stă de vorbă cu el
însuși. Discută, întreabă, răspunde. Apropo de asta, care e
cea mai bună întrebare pe care
ți-ai pus-o vreodată?

În fond, nu e cumva adevărat că
orice formă de literatură e o formă

de a sta de vorbă cu sine însuși?
Zice Philip Roth undeva, citez apro
ximativ, că literatura e o lungă
scrisoare pe care scriitorul șio
scrie sieși. Nu am idee cum sună
traducerea în română, dar nu asta
contează de fapt. Respectând pro
porțiile, și eu îmi scriu mie. Mă
adresez mie înainte de a mă adre
sa oricui altcuiva, eu sunt primul
meu cititor întotdeauna, eu sunt
primul meu critic și cel mai mare
detractor al meu. Spiritul meu
critic față de ceilalți pălește în
fața criticii de sine, aș putea spune
că felul în carei critic pe ceilalți e
quasiinexistent prin comparație
cu criticile pe care mi le aduc mie.
Cu asta mă ocup zilnic, oră de oră,
în fiecare secundă în care lucrez:
mă critic. Mă judec. Mă expun tu
turor relelor, în ideea de a da la
final un lucru bine făcut. Știi, tră
iesc cu obsesia lucrului bine făcut,
cu un fel de teamă aproape patolo
gică de faptul că întro zi cineva îmi
va spune, pe drept, că am greșit. Și
aici includ și partea morală a
existenței, pentru că practica fără
morală e o mare minciună și un
uriaș exercițiu de fățărnicie. Să mă
explic, să nu cădem în altă parte:
orice lucru bine făcut e un lucru în
primul rând moral, un lucru potri
vit din punct de vedere etic. In
vers, orice realizare care intră în
umbra lipsei de etică rămâne cri
ticabilă și, la limită, un lucru rău.
De aceea, poate, intransigența mea
cu mine însumi, imposibilitatea
de a mă ierta pe mine, săi lăsăm
pe ceilalți deocamdată în liniște. Și
de aici derivă și întrebarea con
stantă, întrebarea esențială cu care
trăiesc: Fac bine ce fac?. Bine în am
bele sensuri, profesional și moral.
Pentru că, știi, dacă vreodată aș
avea senzație că am cedat moral, că
există motivații ale faptelor mele
care justifică vreun rău, maș opri
pe loc. Maș opri, aș arde tot ce am
făcut vreodată și aș pleca. Așa fun
cționez eu. SDC
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AUTOAREA LUI TOUCH ME NOT, CEL MAI PROVOCATOR FILM ROMÂNESC REALIZAT VREODATĂ

Adina Pintilie: „Întâlnirile
cu spectatorii din România
au fost printre cele mai
reușite de până acum“
Adina Pintilie e o perfecționistă. Am vrut să facem interviul
prin telefon, știind că e prin țară cu turneul de promovare
Touch Me Not – Politicile corpului, dar a insistat să
răspundă în scris. Cu o zi înaintea predării, m-a rugat să
amânăm pentru că a ajuns-o epuizarea ﬁzică și se simte
rău (de un an de zile umblă cu ﬁlmul prin lume). Până la
urmă, a tras de ea și nu doar că a răspuns la timp, dar

a trimis de două ori mai mult text decât era necesar (scris
jumate la Sibiu, jumate la Brașov). Rugămintea pe care o
transmite publicului din România e să meargă să vadă
ﬁlmul la cinema în primul weekend (15-17 martie 2019),
pentru că în funcție de rezultatele weekendului de
premieră cinematografele decid dacă mai păstrează
sau nu ﬁlmul pe ecrane. Și noi vă sfătuim la fel.
© REUTERS/Fabrizio Bensch

IULIA BLAGA

Cum a decurs până acum acest
turneu mondial? Cât de deschiși
au fost oamenii?

Mă inspiră foarte tare și în același
timp e și o mare provocare să mă
întâlnesc cu publicul în cinema și
să observ emoțiile puternice și
neașteptate pe care filmul le stâr
nește. Sunt reacții foarte diferite
de la persoană la persoană. De
multe ori, oamenilor le e dificil să
articuleze în cuvinte ce au simțit,
durează ceva până sunt capabili
să verbalizeze ce a creat filmul în
interiorul lor. Psihanalistul cu
care am colaborat dea lungul
procesului crede că asta se întâm
plă pentru că filmul intră întrun
dialog direct cu sistemul nostru
limbic, cu așanumitul „creier
emoțional“, cea mai veche zonă a
minții noastre, responsabilă pen
tru emoțiile primare și pentru
memoria de dinainte de limbaj.
Dea lungul anului pe care
lam petrecut călătorind prin lume,
publicul a întâmpinat filmul cu
foarte multă căldură și deschidere
peste tot, iar publicul român nu e
diferit deloc în privința asta –
dimpotrivă, întâlnirile cu specta
torii din țară au fost printre cele

mai reușite de până acum. E fasci
nant să vezi cum oamenii se des
chid emoțional după proiecții și
încep să ne împărtășească pro
priile experiențe și sentimente.

Reacțiile inițiale față de film,
după ce a câștigat Ursul de Aur la
Berlin, au fost împărțite și contra
dictorii, acoperind tot spectrul –
de la atacuri gratuite la aprecieri

entuziaste. Am remarcat în princi
pal rezistență din partea unor pro
fesioniști din industrie și a unor
critici, care poate că au fost desta
bilizați de o astfel de propunere

În pregătirea lansării în cinematografe de pe 15 martie
2019, în cadrul Festivalului
One World România, echipa
filmului Touch Me Not a organizat între 8 și 17 martie
2019 avanpremiere speciale
însoţite de dezbateri în
București, Cluj, Iași, Timișoara, Arad, Sibiu, Brașov,
Constanţa și Sfântu Gheorghe (proiect realizat cu sprijinul CNC, UCIN, DACIN SARA,
al Institutului Goethe și
British Council).

cinematografică, pe care nu o pu
teau așeza în categorii previzibile.
Însă în întâlnirile cu publicul larg
nu am întâlnit rezistența asta, dim
potrivă. Înțeleg și respect toate
reacțiile pe care filmul le poate
stârni, însă cred că industria fil
mului riscă uneori să subestimeze
inteligența emoțională a omului
obișnuit interesat de cinema.
Cred că Touch Me Not vine
întrun moment în care e foarte
mare nevoie de discuția pe care o
deschide. În lumea de azi, în care
ne confruntăm cu atâtea prejude
căți și unde ne e din ce în ce mai
frică de aproapele nostru, filmul
propune o „împrietenire“ cu un
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Celălalt care poate fi de multe ori
diferit de noi. Ar fi bine ca respec
tul față de acest Celălalt și accep
tarea diferenței să fie ceva impli
cit, dar din păcate nu e cazul încă.
Foarte des, în relațiile noastre de zi
cu zi apar relații de putere, pro
bleme de intoleranță și de judecare
a celuilalt, etichete negative. E
foarte ușor să judeci pe cineva
pentru că are un corp diferit sau
o orientare diferită sau altă vi
ziune despre lume decât tine.
Cu sprijinul Centrului Națio
nal al Cinematografiei, al Uniunii
Cineaștilor din România și al In
stitutului Cultural Român, dezba
terile publice Politicile corpului
au însoțit călătoria internațională
a filmului în principalele festiva
luri și lansări în cinematografe din
Europa și America de Nord: pre
miera americană de la MoMA (Mu
zeul de Artă Modernă) din New
York, cea britanică de la BFI Lon
don Film Festival și ICA (Institute
for Contemporary Arts) London,
cea germană, cu un tur al dezbate
rilor prin câteva orașecheie, din
Berlin la DOK Leipzig, organizat în
parteneriat cu Berlinala; lansarea
austriacă de la Viennale Film Fes
tival; lansarea în Olanda la IDFA
International Festival Amsterdam,
premiera cehă de la Festivalul
Internațional de Film de la Kar
lovy Vary, premiera românească
de la Festivalul Transilvania și al
tele. Peste tot am întâlnit un public
inteligent, sensibil, deschis și dor
nic de dialog.
Nu am făcut filmul cu o in
tenție politică. Intenția de la care
am pornit a fost să ne eliberăm de
ideile noastre preconstruite și să
avem deschiderea să vedem cum
relaționează oamenii întradevăr.
A fost un proces de reînvățare a
intimității pentru fiecare dintre
noi. Inevitabil, dacă începi să ex
plorezi lumea reală, realitatea se
dezvăluie în toată complexitatea
și diversitatea ei, adesea diferită
de ficțiunile noastre normative.
Norma e stabilită de majoritate,
sunt însă și multe alte moduri de
a relaționa, de ați trăi intimita
tea, tipuri de frumusețe, de corp,
viziuni despre lume diferite de
cele normative, dar la fel de uma
ne, de firești, de valide. Și dife
rența de normă e la fel de normală
ca orice normă.
Neam dat seama în timpul
procesului că personalul și explo
rarea asta autoreflexivă devin im
plicit politice, pentru că deschi
derea interioară are un impact
asupra modului în care relațio
nezi cu Celălalt și la nivel de co
munitate. De asta cred că Touch
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Me Not e un film necesar. Mer
gând spre interior, poți schimba
lucruri nu doar în tine, ci și în
relația cu Celălalt și la nivel de co
munitate.
Cât de mult te afectează
reacțiile negative atunci când
îți expui vulnerabilitatea în fața
lumii?

Cum spune unul dintre protago
niștii noștri, Seani Love, „toate
emoțiile sunt binevenite“. Am în
tâlnit în călătoria asta foarte
mulți oameni care mau făcut să
pun sub semnul întrebării în pri
mul rând propriile mele idei pre
concepute. A fost un filmresearch,
care a funcționat întrun fel așa
cum se întâmplă în psihoterapie –
în interacțiune cu Celălalt reîn
veți să relaționezi, îți reajustezi
perspectiva asupra realității, devii
conștient de patternuri disfuncțio
nale de gândire și comportament,
descoperi lucruri noi despre tine,
despre ceilalți, despre modurile în
care poți să relaționezi, despre gra
nițele personale pe care le nego
ciem în fiecare zi.
Miam dat seama că felul în
care percep intimitatea (la un
nivel profund și, de cele mai mul
te ori, irațional) e condiționat de
felul în care am fost crescută, de
familie, de relațiile cu cei din jur.
Sunt multe condiționări de care
am început să devin conștientă
foarte târziu și care îmi influen
țează fără să știu comportamen
tul, relațiile personale. Cred că de
asta filmul și este atât de inconfor
tabil pentru anumiți spectatori,
pentru că te scoate din zona aceea
de confort în care crezi că ești
sigur de lucruri, că ai certitudini,
prin perspective noi și surprinză
toare – care destabilizează. Touch
Me Not, cred, e mai degrabă o
oglindă în care spectatorul se
poate privi și poate vedea niște
posibilități ale lui însuși la care
poate nu sa gândit până acum
sau pe care îi e frică să le accepte.
Mi sau schimbat, de pildă,
ideile despre relația dintre dizabi
litate și sexualitate, despre sex
work, despre frumusețe și corpo
ralitate. Există multe tipuri de cor
puri diferite de norma clasică de
frumusețe. Pentru mine, Christian
(n.red.: Christian Bayerlein), pro
tagonistul cu atrofie musculară
spinală, e un om absolut superb și
un corp frumos, dar total diferit de
normă. Pentru că un film despre
intimitate e și un film despre corp,
despre experiența subiectivă a
propriului corp și despre felul
cum percepi corpul celorlalți.
Christian e unul dintre oamenii

cu cea mai armonioasă relație cu
propriul corp pe carei cunosc,
chiar dacă mare parte din corpul
lui e complet imobilizată. Iar relația
lui cu partenera sa Grit (n.red: Grit
Uhlemann), viziunea lor despre in
timitate, modul în care relaționează
la nivel emoțional, spiritual, în care
își explorează sexualitatea, talentul
artistic, discursul lor activist pro
gresiv despre dizabilitate și sexua
litate (pe care îl puteți urmări
online atât pe pagina lor de Face
book, cât și pe blogul kissability.de)
au fost o permanentă bucurie și
inspirație pentru noi toți.
Pentru Christian a fost clară
de la bun început motivația pu
ternică de a participa la proiect.
Mia spus încă din primele luni de
lucru: „Nu mie teamă că acest film
sau eu personal vom fi atacați.
Când te vor acuza că ai exploatat
ființe umane vulnerabile precum
persoanele cu dizabilități, să ții
minte că cei care țipă sunt cei care
nau nici o idee despre ce simt oa
menii cu dizabilități. Ne privesc ca
pe niște ființe vulnerabile, care tre
buie protejate și care nu pot avea o
viață sexuală. De fapt, ei sunt cei
care ne tratează cu superioritate,
aroganță și lipsă de respect“.
Fiecare dintre protagoniști trece
printro serie de întâlniri transfor
matoare. Dacă pentru Tomas (n.red.:
Tomas Lemarquis) câțiva dintre
pașii esențiali în evoluția lui emo
țională se întâmplă în relație cu
Christian, pentru Laura (n.red.:
Laura Benson), întâlnirilecheie
sunt cu cele două escorte: Hanna
Hofmann și Seani Love.
Sex workul este un alt aspect
asupra căruia mi sau schimbat

E foarte ușor să judeci pe cineva
pentru că are un corp diferit sau o
orientare diferită sau altă viziune
despre lume decât tine.
perspectivele. Am descoperit for
mele complexe și adesea terapeu
tice și de explorare personală pe
care le pot lua serviciile sexuale și
faptul că oamenii au multe alte
motivații de a practica munca se
xuală, diferite de simpla supravie
țuire financiară. Povestea Hannei,
de pildă, e foarte relevantă pentru
procesul acesta de căutare a
libertății interioare. Hanna a ieșit
în public ca transgender la 50 de
ani, după o viață trăită întro
identitate în care nu sa simțit ni
ciodată acasă. Șia dorit dintot
deauna să fie femeie, în ciuda
faptului că natura a înzestrato cu
un viguros corp masculin. Când a
împlinit 50 de ani, a decis săși
asume riscul de a deveni ceea ce
șia dorit, șia părăsit căsnicia de
peste 20 de ani și a început o viață
nouă ca femeie. Tot atunci a înce
put să practice munca de escortă.
Hanna navighează elegant
printre referințele sale filosofice
(are un master în Filosofie), pa
siunea pentru muzica clasică, po
veștile legate de profesie (își câș
tigă existența în principal ca agent
imobiliar, dar și din munca de es
cortă), criza economică și politică
din Germania și Europa etc. Cu
un discurs bine articulat, Hanna
e și o activistă vehementă pentru
drepturile lucrătorilor sexuali și
ale minorităților sexuale, fiind

membră executivă a BEDS (Beruf
sverband Erotische und Sexuelle
Dienstleistungen) și oferind con
sultanță psihologică colegelor
sale lucrătoare sexuale transgen
der din Leipzig.
Contrar ideilor preconcepute
despre sex work, motivul principal
pentru care a devenit lucrătoare
sexuală nu e cel financiar. Ca pen
tru multe alte persoane transgen
der, pentru care relația cu propriul
corp, cu sexualitatea și identitatea
e complexă și adesea dificilă (sub
presiunea marginalizării și a pre
judecăților sociale), munca de es
cortă a jucat un rol esențial în
procesul de căutare a propriei
identități, fiind un spațiu elibera
tor în care a putut săși exploreze
preferințele și fanteziile sexuale,
puterea de seducție, feminitatea.
Hanna dezbate, de asemenea,
calitățile terapeutice ale serviciilor
sexuale pe care le prestează, nu
doar pentru ea personal, ci și pen
tru client. Servicii care sunt o
combinație interesantă de role
play erotic și consultanță psiholo
gică, adesea cu un efect empowering
asupra clientului, care se simte re
cunoscut și acceptat așa cum este și
care înțelege că dorințele și fante
ziile lui nu sunt ceva greșit, ci o
formă naturală de autoexplorare.
Continuare în pagina 10
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Din același punct de vedere, foarte
interesantă a fost întâlnirea cu
Seani Love, care practică un mix
de servicii sexuale, BDSM, tantra
și consiliere psihologică (pe zona
de psihoterapie jungiană). Relația
cu fiecare client e strict personali
zată, simte intuitiv de ce are ne
voie fiecare persoană cu care
lucrează. De pildă, în ședința din
film cu Laura (a fost prima dată
când a întâlnito, fără să știe nimic
despre ea), a simțit din primele 10
minute că e prioritar să lucreze pe
zona de stabilire a granițelor per
sonale, pe capacitatea de a spune
cu adevărat „Nu“. În istoria perso
nală a Laurei au existat momente
în care, în relație cu cei apropiați,
granițele ei personale nu au fost
respectate, ceea ce a făcuto să acu
muleze o cantitate foarte mare de

furie neprocesată, care o împie
dică acum să se apropie ușor de
ceilalți. Procesul de lucru cu Seani
a ajutato pe Laura sa devină
conștientă de blocajul cu care se
confruntă, săși exprime emoțiile
refulate și să reînvețe cum săși
negocieze granițele personale.
Seani are un website foarte
interesant (www.seanilove.com),
care detaliază serviciile complexe
pe care le oferă, și o viziune foarte
progresistă care susține libertatea
de expresie și de explorare perso
nală în sexualitate. La renumitele
Sexual Freedom Awards din An
glia a câștigat în 2015 premiul „Best
Sex Worker of the Year“. E foarte
interesant că tipul ăsta de festival
care oferă recunoaștere celor din
breasla lucrătorilor sexuali are un
discurs foarte progresist pe zona
human rights, de luptă împotriva
discriminărilor și abuzurilor, de
acceptare a alterității.

Touch Me Not e scris, produs, regizat și montat de Adina
Pintilie. Filmul e o producţie Manekino Film (România) în
coproducţie cu RohFilm Productions (Germania), PINK
(Cehia), Agitprop Ltd (Bulgaria) și Les Films de l’Étranger
(Franţa). Distribuţia europeană numără actori profesioniști
și neprofesioniști: Laura Benson, Tómas Lemarquis, Christian Bayerlein, Grit Uhlemann, Hanna Hofmann, Seani Love,
Irmena Chichikova, Dirk Lange. Imaginea e semnată de
românul George Chiper-Lillemark. După Ursul de Aur și
GWFF Best First Feature Award, ambele obţinute anul trecut la Festivalul Internaţional de Film de la Berlin, filmul a
fost vândut (de Doc & Film) în aproximativ 30 de ţări din
întreaga lume, inclusiv în SUA.

Seani lucrează întro direcție
azi adesea explorată în psihana
liză. De pildă, una din cărțile pe
care leam studiat cu toții la fil
mare este Arousal, a psihanalistu
lui american Michael Bader, care
vorbește despre faptul că modul
în care te comporți, simți, gân
dești în sexualitate și intimitate
oferă o cheie de acces către
subconștientul tău. Și, dacă reu
șești să te privești cu onestitate și
deschidere și să nu te judeci auto
mat ca fiind anormal, deviant
(dacă se întâmplă să ai un mod de
a trăi intimitatea și sexualitatea
diferit de ce se consideră în gene
ral ca fiind normal), ai multe șan
se să descoperi aspecte profunde
despre tine însuți, să înțelegi și să
reglezi conflicte și dinamici pro
blematice, nu doar din intimitate,
ci și din alte zone ale vieții tale, în
familie, profesie etc. Dacă ajungi
la un astfel de nivel de selfaware
ness, nu ai cum să mai fii sedus de
mișcările extremiste, de naționa
lism, de toate formele pe care le ia
astăzi agresivitatea crescândă din
jurul nostru.
Ce urmează după lansarea
din România?

Touch Me Not e doar prima parte
dintrun proiect artistic gândit să
funcționeze pe mai multe plat
forme – proiect sprijinit, printre
alții, de Centrul Pompidou din
Paris, MNAC București, Muzeul
de Artă Modernă din Varșovia și
Centrul de Artă Spinnerei din
Leizpig. E o cercetare artistică ex
tinsă ce va lua diverse forme,

„Propulsat mai mult de intuiţie, emoţie și investigaţie
filosofică decât de intrigă, debutul lui Pintilie în lungmetraj
e un eseu semi-documentar care explorează ce înseamnă –
cum se simte, de ce contează – să locuiești într-un corp. Ai
putea spune că subiectul filmului se află dincolo de imagini
sau de cuvinte. E o meditaţie necesarmente cerebrală despre natura fizicului (…) care examinează puzzle-urile și
paradoxurile plăcerii sexuale într-un spirit de analiză
serioasă și nu prin hedonism.“ („The New York Times“)

printre care mai multe lungme
traje, un performance interactiv,
o instalație video, o serie de filme
în formate mai scurte.
Următorul lungmetraj care
va ieși din această cercetare va fi
o radiografie detaliată a unei
relații, urmărită dea lungul unei
perioade extinse și concentrân
duse mai ales pe modul în care
timpul și subiectivitatea memo
riei influențează felurile noastre
de a experimenta intimitatea.
Cum te raportezi la tema
actuală a includerii și reprezentării? Te-ai simțit discriminată
în lumea filmului pentru că
ești femeie?

Pe de o parte sunt foarte con
știentă de subreprezentarea evi
dentă a femeilor în regia de film și
în multe alte domenii, peste tot în
lume, nu doar în România. E o
realitate de necontestat și își are
probabil rădăcinile în timp, în
poziția pe care femeile au avuto
dea lungul istoriei în societățile
tradiționale. Pe de altă parte, însă,
eu personal nu am simțit că am

fost vreodată discriminată profe
sional sau mai puțin apreciată pen
tru că sunt femeie. Nu vreau, spu
nând asta, să neg sau minimalizez
experiențele neplăcute pe care
leau avut alte colege de breaslă pe
tema asta. Și nici nu neg necesita
tea perspectivei feminine în cinema;
dimpotrivă, cred că e absolut ne
cesar și sănătos ca cinemaul să
ofere cât mai multe șanse de ex
primare unor perspective cât mai
diverse, indiferent de genuri, care
oricum sunt fluide. Există mult
mai multe genuri posibile în afară
de dihotomia simplistă feminin
vs. masculin.
E posibil ca eu să fi avut o
experiență particulară și pentru
că am lucrat cumva „în afara sis
temului“, cu metode atipice, ceea
ce ma ținut adesea departe de
majoritatea breslei. În plus, fac
parte dintro generație de regi
zori de film în care, cel puțin în
UNATC, reprezentarea masculin
vs. feminin a fost relativ echili
brată și nu am simțit vreodată că
profesorii, colegii sau personalul
din universitate sau raportat la
noi diferit în funcție de genuri.
Iar mai târziu, având în vedere
că e oricum foarte dificil să faci
film după terminarea școlii indife
rent ce gen ai avea, un număr con
siderabil de colege au reușit să
debuteze deja în lungmetraj (Ana
Lungu, Iulia Rugină, Ivana Mlade
novici etc.). Probabil că noi suntem
deja beneficiarele unei schimbări
progresiste de mentalitate, care se
produce nu doar în Romania, ci
peste tot în lume. SDC

Intenţia de la care
am pornit a fost să
ne eliberăm de ideile noastre pre-construite și să avem
deschiderea să
vedem cum relaţionează oamenii
într-adevăr.
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Un regat pentru o femeie liberă
Unul dintre cei mai rebeli oameni de teatru, iconoclast
și critic al tuturor conformismelor, personalitate
controversată, care și-a șocat nu de puține ori contemporanii prin vederile sale politice, Dario Fo,
ALINA PURCARU

O APĂRĂTOARE NEABĂTUTĂ
A LIBERTĂȚILOR

În Fiica papei, cel dintâi roman al
său – publicat în 2014 și primit
cu mare entuziasm –, scriitorul
recuperează figura Lucreziei
Borgia, personaj central al so
cietății renascentiste italiene,
protectoare a artelor și constant,
fascinant subiect de negociere a
relațiilor de putere urmărite de
fratele ei, Cesare Borgia. și de ta
tăl, Rodrigo Borgia, devenit papă
în 1492 sub numele de Alexandru
al VIlea.
În cel deal doilea roman,
Eun rege nebun în Danemarca,
Dario Fo se concentrează asupra
figurii controversatului monarh
Christian al VIIlea, refăcând prin
mijloacele ficțiunii și investigând
mereu adevărul cronicilor, istoria
societății daneze și a curții regale,
întro epocă marcată de viziona
rismul acestui rege considerat ne
bun pentru insolitul ideilor sale:
abolirea torturii și a privilegiilor
nobilimii sau garantarea libertă
ții presei, pentru a da numai câ
teva exemple.
Galeria de portrete incongru
ente cu vremurile în care au trăit
continuă, postum, cu cel al reginei
Cristina a Suediei, căreia Dario Fo
îi spune povestea, refăcută dintr
o multitudine de surse, în ultima
carte pe care a semnato: Ca din
întâmplare, femeie. Regina Cris
tina a Suediei.
Iată cum își începe Dario Fo
acest ultim roman, apărut în Italia
la șase luni după moartea lui: „Is
toria de față este cea a unei «im
posibile regine», suverană cultă și
rebelă, admirată și detestată, im
previzibilă și curajoasă. O femeie
cu totul ieșită din comun, a cărei
viață nea făcut plăcere so poves
tim în felul nostru, dândui glas la
confluența dintre document și
teatru. Am cercetat texte istorice,
am studiat portretele ce iau fost
făcute, am citit cronicile epocii,
dar am pus la lucru și imaginația,
pentru a restitui unicitatea formi
dabilei sale figuri“.

Este o introducere pe potriva pu
terii de fascinație a personajului
pe care cartea îl documentează și
îl aduce la viață, una susținută de
realitatea materialului din care
povestea capătă substanță. Întra
devăr, din surse istorice (multe
dintre ele ținând de chiar istoria
teatrului, pentru care regina Cris
tina, ca și autorul însuși, a nutrit
toată viața o mare pasiune), dar și
analizând portrete, scrieri auto
biografice și cronici ale vremii,
Dario Fo dă viață uneia dintre
cele mai sclipitoare și rebele fe
mei din istoria Europei. O femeie
care a avut puterea și a renunțat
la ea, în numele libertății perso
nale, abdicând în 1654, o femeie
cultivată și avidă de discuții filo
sofice, iubitoare de teatru și lite
ratură, o regină care a renunțat la
credința supușilor ei și sa con
vertit la catolicism, o apărătoare a
artelor, vehement critic al cenzu
rii și al discriminării, bisexuală
decisă săși trăiască viața după
propriile reguli, sfidând orice cu
tumă constrângătoare. A fost o
apărătoare neabătută a libertă
ților de orice fel și sa opus, prin
tot ce ia stat în puteri, încălcărilor
acestora.
Când lui Molière, cu care a
întreținut o corespondență axată
pe chestiuni de teatru și arta ac
torilor, îi este interzis să mai mon
teze la Paris Don Juan, Cristina,
stabilită la Roma după abdicare,
încearcă să le garanteze măcar
artiștilor aflați sub protecția ei li
bertatea de a juca după bunul
plac: „Cristina trăise acea crimă
împotriva libertății de expresie cu
o intensă participare și cu furie,
întrun moment în care la Roma
se aflau laolaltă cei mai impor
tanți artiști italieni. Regina a de
venit protectoarea lor și a deschis
ușile casei sale, Palazzo Riario,
muzicienilor, cântăreților, oameni
lor de teatru și mai ales actrițelor și
cântărețelor, cărora Papa Inocențiu
XI, succesorul lui Clement X, le

în ipostaza de romancier, și-a ales ca personaje
centrale tot personalități provocatoare, care au sﬁdat
normele, care au șocat, refuzând să joace roluri
prestabilite și care au provocat schimbarea.

interzisese să apară pe scenă
chiar și în timpul carnavalului“.
Dragostea ei pentru arte și
cunoaștere a fost marca cu care
șia însemnat și perioada de dom
nie în Suedia. Cât timp a fost re
gină, notează Dario Fo, „Curtea
regatului suedez devenise una
dintre cele mai rafinate și mai
culte din Europa, iar Stockholmul
era numit «Atena Nordului»“. A
corespondat cu mari gânditori ai
vremii ei, cum a fost de pildă
Pierre Gassendi, filosof, matema
tician, astrolog și astronom fran
cez; Blaise Pascal ia dăruit o ma
șină de calcul inventată de el, o
așanumită pascalină; iar René
Descartes ia fost oaspete la curte,
unde a și murit, parese din cauza
unei pneumonii agravate de fri
gul din biblioteca reginei.
O CARTE SCRISĂ
CU BUCURIE ȘI ENTUZIASM
Posesoare a unei inteligențe re
fractare la acomodări sterile, pen
tru ași exprima liber ideile și
viziunile mult avansate în raport
cu epoca în care a trăit, dar mai
ales pentru a acționa în concor
danță cu ele, Cristina a trebuit să
facă alegeri dificile, iar ea a ales să
trăiască în afara foarte multor
contexte normative: în afara rigo
rilor impuse de monarhia din
propria țară, în afara religiei de
stat, în afara granițelor Suediei și
în afara căsătoriei.
Fragmentul din roman în ca
re, în fața mai marilor curții, re
gina Cristina refuză instituția
căsătoriei merită citat in extenso:
„Dar de ce să refuz un soț? vă veți
întreba. Cea mai veche lege, re
dactată de Dumnezeu în persoa
nă, adică Biblia, afirmă că femeia
trebuie săi fie sprijin bărbatului,
să asculte fără șovăire, săi dăru
iască fiii de care are nevoie, să țipe
în durerile facerii, dar să tacă ime
diat după. Ei bine, îmi pare rău,
dar nu accept. Această lege nu e
corectă, e o agresiune josnică îm
potriva femeii, chiar dacă e recu
noscută ca regină“. Va alege să

trăiască dincolo de constrângerile
acestei legi, să iubească fără să
dea nimănui socoteală, femei și
bărbați deopotrivă, să poarte
haine bărbătești, dacă astai dă o
mai mare lejeritate, săși taie ple
tele, călătorind deghizată sau să
se bucure de deliciile spiritului în
compania celor mai luminate
minți cu care sa intersectat.
Fără îndoială, ca și în cazul ce
lorlalte personaje istorice în jurul
cărora șia construit romanele, și de
această dată, istoria acestei regine
rebele este recuperată de Dario Fo
cu intenția, mai mult sau mai puțin
la vedere, de a demasca viciile pu
terii și de a le opune povestea for
midabilă a unei rebele care a ales să
renunțe la propriile privilegii în fa
voare unei libertăți care nu admite
compromisuri. Nimic surprinzător
din partea unui autor a cărui muncă
subversivă și gândire critică au fost
întâmpinate cu cea mai sonoră re
cunoaștere de care poate avea parte
un om de litere: acordarea Premiu
lui Nobel pentru Literatură, care ia
revenit în 1997.
Ca din întâmplare femeie. Re
gina Cristina a Suediei este un
roman de mici dimensiuni, dar
saturat de informații, date și idei,
condensate cu urgența unei voci
care nu vrea să scape nici un indi
ciu care ar putea sta mărturie
pentru excepționalitatea acestei
femei. Și, am putea adăuga, pen

tru o personalitate care a încorpo
rat și a manifestat, fățiș, multe
dintre ideile tari pe care Dario Fo
însuși lea exprimat, în tot ceea ce
a făcut. Este și o carte scrisă cu
umor, cu o ușurătate care lasă loc
pentru o conexiune simplă cu ci
titorul, o carte scrisă cu bucurie și
entuziasm, iar toate acestea ali
mentează lectura cu tot ce pot
oferi mai bun și romanul de idei,
și ficțiunea istorică. Un mic regal
pentru cele și cei certați cu nor
mele, dar și pentru iubitorii de
teatru, istorie și farsă. SDC
Dario Fo, Ca din întâmplare femeie.
Regina Cristina a Suediei, traducere
din limba italiană de Vlad Russo,
Editura Humanitas Fiction, 2019
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Carmen Firan – În apele facerii
„Suplimentul de cultură“ publică în avanpremieră un fragment din
romanul În apele facerii, de Carmen Firan, care va apărea în curând
în colecția „Ego. Proză“ a Editurii Polirom.
– FRAGMENT –
Lala era ținută ca înțeleapta satu
lui, ea însăși o instituție, precum
biserica sau colectiva. Trăia cu
ușa deschisă și cu trei pisici negre
dormitând pe corlată. Ea moșea
femeile care nășteau, dezlega de
ochiuri în tăciuni de cărbune,
ghicea în bobi, le făcea fetelor far
mece să se mărite, întorcea băr
bații rătăcitori la nevestele lor,
chema ploaia și vindeca recoltele
infestate de mană, alunga lăcus
tele și gândaciideColorado. Atât
ajunsese la noi până atunci de la
americanii mult așteptați, niște
gândaci cu crustă lucioasă, colo
rată gălbui, care atacau plantațiile
de cartofi aduse de Columb.
Lala era mai bătrână decât
timpul, se spunea, trăia în satul ace
la dintotdeauna. Adusă de spate, cu
o năframă neagră pe cap, fără vâr
stă, dar cu ochi vii, pătrunzători,

AUTOAREA
Poetă, prozatoare, jurnalistă,
autoare de piese de teatru şi
scenarii de film, Carmen Firan sa stabilit din 2000 la New York.
A publicat peste 20 de volume
de poeme, nuvele, povestiri şi
eseuri, în România şi în Statele
Unite ale Americii. Membră a
Uniunii Scriitorilor din România,
a Societăţii Poeţilor Americani
şi a PEN American Center din
New York. Opera sa apare în
traducere în reviste, antologii
sau în volum în Franţa, Anglia,
Irlanda, Polonia, Israel, Canada,
Germania, Suedia. SDC

în care cei curați spuneau că își ve
deau sufletul, iar păcătoșii că or
beau dacă o priveau prea mult.
Lumea aceea era plină de nenoro
ciri și legende, nu mă mai mira
nimic și credeam orice.
Întro duminică de august,
după ce americanii ajunseseră pe
Lună, iar satul bunicilor strălucea
de bunăstare, Lala sa dus la horă,
unde știa că se adună toată lumea,
cu cele trei pisici încolăcite pe
trupul ei uscat, dar puternic. Ia
chemat pe toți și lea spus:
— Miracolele nu țin la nesfârșit.
Sa lăsat tăcerea.
— Nu puteți sta cu brațele
încrucișate, trebuie să faceți și voi
ceva dacă vreți ca minunea care a
dat peste voi să dureze.
Nu lea plăcut. Se simțeau
îndreptățiți la miracole. Suferi
seră destul, o recompensă trebuia
să vină cândva de undeva.
— Asta no să mai țină mult, a
continuat Lala, ignorând murmu
rele de nemulțumire. Grăbițivă!
— Și ce ar trebui să facem,
cum să ne grăbim, unde? iam au
zit strigând speriați, pentru că ni
meni nu punea la îndoială profe
țiile Lalei.
— Să vă aruncați ceasurile.
Trebuie să dispară orice ceas din
sat, de mână sau de perete. Orolo
giul din turnul bisericii săl dați
jos. Să nu mai știți ce oră e, ce zi,
ce anotimp. Să opriți timpul în
loc. Să uitați de el.
Sa lăsat o tăcere și mai mare.
Auzeam tăunii bâzâind în jurul
vacilor care dormitau la soare.
— Așa va rămâne doar ziua de
azi, doar ceasul ăsta în care vă
vorbesc, și fiecare clipă care va
veni va fi deja trecută. Doar așa vă
veți bucura de ce aveți acum și

CARTEA
Poveste de dragoste plasată în ultimul deceniu de
comunism, În apele facerii redă atmosfera acelui
timp fără ostentaţie, prin existenţa unor tineri intelectuali prinși în capcana istoriei. Povestea unui
erou fără nume este completată de trei voci diferite care preiau alternativ firul narativ, ilustrând
realitatea crudă, visurile și utopiile protagoniștilor. Simţindu-se într-o închisoare existenţială,

bogăția va fi pe veci a voastră.
Deși nu au priceput mare lucru,
oamenii au ascultato. Nu sau
mirat, Lala vorbea de multe ori în
dodii, dar nu se înșelase până atunci
niciodată. Au scos orologiul din tur
nul bisericii și lau făcut țăndări.
Bărbații șiau aruncat în râul învol
burat ceasurile rusești Pobeda. No
roc că nu erau multe în sat, până la
prânz tot timpul măsurat în limbi și
cadrane fusese măturat.
— Și acum? au întrebat ui
tândulții.
— Timpul va sta pe loc. Dacă
nu te uiți la el, nu mai curge,
rămâne acolo unde teai uitat ul
tima oară la ceas. Împietrește. Și
toate rămân la fel ca acum. Nu
asta ați vrut?
— Și apoi? sa auzit un glas
firav, poate chiar al meu.
— Care apoi? a șoptit Lala.
Apoi e tot acum. Toate sunt doar
acum. Trecutul a fost șters, viitor
nu există, doar clipa de față. Ea e
singurul timp.
Femeile au dat din cap, închi
puinduse deja nemuritoare. Băr
bații au tras aer în piept, gân
dinduse că nu era tocmai rău,
eternitatea îi prinsese încă în pu
tere. Tineri nu prea mai erau în
sat, plecaseră toți să lucreze la
oraș și își trimiteau doar vara co
piii în vacanță la țară.
Și eu? Eu, care nu mă născu
sem încă, o să rămân toată viața
așa, la fel ca acum, cu coșuri pe față
și întrebări în aer? Perspectiva
eternității ma înfricoșat. Ce le păsa
lor, care apucaseră deja cât de cât
să trăiască! Ce întâmplare neferi
cită să mă aflu acolo tocmai atunci!
— Dar vă previn, a mai adăugat
Lala, că, dacă în sat va apărea vreun
ceas ori vreunul dintre voi va afla

antieroul acestei cărţi decide că nu s-a născut
încă. Nu s-a născut pentru că încă nu a făcut nimic
important, nu are la ce să privească în viitor și ce
să lase în urmă. Parabola este însă și o frondă împotriva sistemului, o formă de rezistenţă la alienarea politică în speranţa găsirii unui sens al vieţii.
Tabloul Bucureștiului din anii ’80 este condimentat cu relaţii amoroase, cu scene din viaţa nomenclaturiștilor, dar și a boemei artistice, cu
o bună observaţie a realităţii și o analiză lucidă,
fără încrâncenare, a acelor vremuri. SDC

vreodată cât e ora, în ce zi sau an ne
aflăm, minunea se va duce. Timpul
va începe să curgă din nou, poate și
mai repede ca înainte, căci va trebui
să prindă din urmă vremurile în
care a stat nemișcat. Ați priceput?
Au aprobat cu toții, deși nu
păreau pe deplin lămuriți. Numai
eu am fugit îngrozit. Miaș fi sunat
părinții să vină urgent să mă sal
veze, dar bunicii nu aveau telefon.
Doar din clădirea primăriei, unde
se afla și centrala poștei, puteai
telefona cu comandă la oraș. Era
însă duminică și, în afară de bise
rică și de birt, toate erau închise.
Dar cine mai știe dacă era în
tradevăr duminică și ce mai con
ta ce zi era, odată ce oamenii aceia
inconștienți opriseră timpul.
Nam dormit toată noaptea. Îi
auzeam pe bunici sforăind mulțu
miți. Prin perdelele țesute ve
deam licuricii pulsând în întu
neric. Și dacă nici noaptea nu se
va sfârși vreodată? Oare știau
adulții aceia în ce se băgaseră?
Aveau ei controlul lucrurilor
etern misterioase? Și dacă Lala era

doar o nebună care le întinsese o
capcană? Mam zvârcolit așa până
ce sa luminat afară. Soarele se ridi
case deja pe cer – slavă Domnului
că cerul mai era încă acolo! –, mam
dus în grădină, miam trezit cu greu
oile, care moțăiau îndestulate pe
sub duzi, și am plecat pe dealuri.
Îmi era bine acolo. Dar să
rămân toată viața un oier închipuit
ducânduși animalele imaginare
pe aceste dealuri de poveste? Și cu
nașterea mea cum rămânea? Aceea
era minunea pe care o așteptam.
Cuvântul „minune“ îmi deve
nise deja nesuferit. De el se legau
aiurea alte imagini și cuvinte cu
care nu știam ce să fac: eternitate,
clipa de față oprită ca o fotografie –
țacpac, timp împietrit, un prezent
continuu. La ce va fi bună bogăția
dacă timpul nu va mai curge? Am
privit cu furie la satul din ce în ce
mai mic strâns la picioarele mele.
Mam uitat cu furie și în sus. Poate
totuși cerul se întindea mai departe
decât birourile primăriei și dincolo
de sandalele lui Dumnezeu. Poate
că erau mai multe ceruri. SDC
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Gardienii sensibilităților
MĂDĂLINA COCEA
DE VEGHE-N LANUL
DE CULTURĂ
A apărut o nouă meserie, dar
va mai trece timp până când să
ajungă și în România. Editurile
și autorii au început să apeleze
la persoane aparținând mino
rităților, mai ales etnice și se
xuale, pentru a citi prin filtrul
experienței lor cărțile în curs
de apariție.
Rolul lor este să semnaleze unde
personajele propagă stereotipuri
sau unde apar greșeli privind cul
tura sau istoria minorităților.
Se numesc „cititori de sensi
bilitate“. Încă de la apariția aces
tei noi practici, sunt un subiect
sensibil. Gândițivă la următorul
clișeu: întrun roman de dragoste,

eroina este tânără și are un homo
sexual ca cel mai bun prieten. Pri
etenul este personaj secundar,
despre care nu știm prea multe.
Știm deja exact cum se desfășoară
relația: va fi mereu disponibil și
oricând la îndemână la telefon, va
fi vorbăreț, vesel și preocupat să o
ducă pe eroină în cluburi, va dis
cuta despre masaje, mobilă și
vestimentație și neapărat va exis
ta un episod în care eroina și cu
prietenul ei cel mai bun vor mer
ge împreună la cumpărături ce o
vor transforma complet. Acum
închipuițivă că ar fi un stereotip
mult mai puțin simpatic, pus în
spatele unui personaj deja văzut
ca negativ de societate. Nu va face
decât să adâncească prejudecățile.
Pe vremuri, ochii unui redac
tor de carte erau suficienți pentru
a depista problemele unui ma
nuscris. Redactorul este cel care
poate să vadă cu ochi limpezi
dacă scriitura curge bine, dacă
informații din text se repetă sau
se contrazic, dacă există „găuri“ de
înțelegere, fire narative suspen
date, dacă structura ar trebui
schimbată sau un personaj este

insuficient dezvoltat. Dar nici
măcar redactorul de carte nu poa
te ști ce nu știe. Cu alte cuvinte,
din ce în ce mai multe edituri ac
ceptă faptul că nu se poate mă
sura stereotipul prin ochii majo
rității, el trebuie măsurat prin
ochii celor care sunt subiectul ste
reotipului. Astfel încât au început
să apeleze la cititori care aparțin
grupurilor descrise în carte, pen
tru a le indica locurile în care
experiența și cultura lor sunt des
crise greșit, neglijent, insensibil
sau pur și simplu rasist. Practica
este aplicată în special romanelor
destinate tinerilor – Young Adult.
Cenzură! Corectitudine poli
tică! Toată lumea se ofensează!
Acestea au fost reacțiile atunci
când au apărut pentru prima dată
veștile despre nou „meserie“. Ro
lul acestor cititori speciali este
însă cu totul altul: nu să interzică
o carte, nu să înroșească pagini, ci
să îi ajute pe autori să nuanțeze sau
să aprofundeze felul în care este
prezentată o cultură sau o anumită
identitate. Ei pot sugera anumite
teme pe care autorul le poate stu
dia, astfel încât personajele să

prindă viață întrun mod mai au
tentic, termeni mai potriviți cu
limbajul acelei comunități sau ste
reotipuri involuntare. La fel ca un
editor, „cititorul de sensibilitate“
este un doctor al cărui scop este să
transforme cartea în ceva mai bun,
nu să o omoare.
Atunci când există multe
semnale de alarmă întro carte,
însă, ea ajunge să fie retrasă. Anul
acesta sa întâmplat de cel puțin
două ori. Ultima victimă, din luna

De necrezut, dar adevărat!
Nu știu dacă pot socoti cadou
de ziua mea recentul disc Rosy
Vista – Unbelievable (2019,
Steamhammer/ SPV), fiindcă
vinilul e încă pe drum.
Ascultarea materialului în avan
premieră mia oferit o satisfacție
greu de explicat șimi permit, mă
car o dată pe an, să îl receptez la
modul personal, chiar dacă am
aflat de existența lui cu totul în
tâmplător. Nu pot evita subiectivis
mul în cazul de față, fiindcă Rosy
Vista înseamnă Anca Graterol,
rockeriță pentru care prețuirea
mea transcende obișnuința degus
tătorului înveterat de sunete. Cum
ar putea fi altfel, când prezența ei
mia fost mai mult decât o lumină
spumoasă în adolescența de amo
rez învăpăiat al trupelor de rock și
al trupurilor de rockerițe? Fiei
scuzate tembelului bătrân păcatele
tinereții, însă actualele nu se de
osebesc de cele trecute! De unde
bănuiala că evoluția omenirii e un

DUMITRU UNGUREANU
ROCKIN’ BY MYSELF
moft teoretic, pe care unii filosofi,
stafidiți la inimă, dar hămesiți de
glorie, îl agită ca să aburească ma
sele credule (asta când nu pregetă
săi cheme la tribunal pe oponenții
gândirii lor uleioase!).
Evoluție se poate observa as
cultând câteva piese din repertoriul
Rosy Vista. O evoluție numai teh
nică, dat fiind că piesele din urmă
cu 35 de ani, apărute pe miniLPul
You Better Believe It! (1985, Noise
International), sunt reînregistrate
acum la un alt nivel și în dispoziție
interpretativă diferită. Comparația
între versiuni este inevitabilă, ti
tlurile discurilor o impun. Dacă

dinamica instrumentală și densita
tea armonică au câștigat în coeren
ță, o jubilație nelămurită pulsează
bănuiala că interpretarea de atunci
surclasa tehnologia prin ardoare,
glazurând întrun fel încă apetisant
tortul celor 20 de minute de hard
rock. De exemplu, cântecul Rocking
Through The Night. Versiunea ve
che este ceva mai aerisită și mai
subțiată, ca și cum ținta compoziției
viza spectatorul din sala de concert,
care trebuia cucerit repede și băgat
în trepidație dansantă. Fără să piar
dă nimic din ritm, versiunea actuală

mustește deo pastă sonoră, a cărei
consistență suscită senzația de
material radioactiv. Iar soloul de
chitară de după minutul 2:20 este
absolut demențial. Anca Graterol
se depășește aici pe sine și parcă
vrea să dea cu flit atâtor chitariști,
vitezomani nevoiemare, din de
getele cărora nu răzbate nici pic
de simțământ.
Sigur, preferința personală
își spune cuvântul, nu mă feresc
so recunosc. Varianta 2019 a pie
sei Until I’m Satisfied îmi pare că
suferă de lipsa insertului de voce
masculină. Prezența acelei găsel
nițe pe versiunea din 1985, ca și
evidențierea chitarei bas, întărea
și culoarea, și căldura. Și tot acolo
solista Andrea Schwarz, fiind mai
tânără, ducea glasul spre octavele
de sus, fapt nu totdeauna și nu de
toți agreat, însă de garantat efect
întrun spectacol, unde auditoriul
reacționează instantaneu la sti
muli de acest fel. Nici acum nu
lipsesc „cârligele“, adică riffuri,

martie, a fost Kosoko Jackson, a
cărui carte a căzut victimă unei
tornade de comentarii negative
pe Twitter, legate de stereotipu
rile unor personaje albaneze. Au
torul șia retras cartea înainte de
publicare. Cazul a fost însă cu
totul special: Kosoko Jackson, ho
mosexual de culoare neagră, fu
sese el însuși, ani la rând, „cititor
de sensibilitate“. E ușor să fii gar
dian, mai greu este după ce ai tre
cut de poartă. SDC

breakuri sau numai acorduri
chitaristice subtile și neobservate,
șmecherii prin care muzicienii
pursânge știu să uimească ascul
tătorii. Anca Graterol își arată
măiestria și clasa înaltă, iar anii
de profesorat la școala particu
lară din Hanovra sunt adunați
întro adevărată lecție de rock, de
încredere în vocație, în posibi
litățile și talentul ei. Din cariera
Ancăi Graterol, dincolo de ga
blonzurile rockului, transpare
intens credința în profesie. Devo
tamentul pentru o idee impresio
nează, iar generațiile tinere pot să
învețe din exemplul chitaristei
mai mult decât din oricare facul
tate pretențioasă.
Albumul reflectă și cuprinde
crezul artistic al Ancăi Graterol,
formulat astfel: „This kind of rock
music is timeless anyway and isn’t
subject to any trends or fashions“.
Preluarea imnului Born to Be Wild,
lansat de Steppenwolf în 1968, e
corolarul declarației. Dar...
Dar discul mai conține și ver
siunea în engleză a românescului
hit Catena, din anii 1970: Hopa
tina. Cuvintele sunt de prisos în a
descrie o capodoperă. SDC
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Ce facem cu
Michael Jackson?
LUCIAN AMARII (JUP)
SUPLIMENTUL LUI JUP

După difuzarea mega-mediatizată a documentarului Leaving Neverland, cei mai mulți par
a avea o certitudine: Michael Jackson a fost
un monstru care a abuzat copii. Prin urmare
opera lui trebuie ștearsă din istorie.
Dar Jackson nu mai trăiește ca să
se apere. În timpul vieții, fostul
„Rege al muzicii pop“ a mai fost
arestat și acuzat de astfel de fapte.
Interesant, nu când era în culmea
succesului, ci abia când intrase în
declin și părea mai mult decât ori
când un excentric bun de jumulit.
În ochii legii, Jackson a murit nevi
novat: nimeni na reușit să dove
dească vreo acuzație și a fost achitat
la capătul unui proces, în 2005.
Astăzi, în era #MeToo și a vic
timizării isterice, acest fapt are o
importanță mai mică. Și nu puțini
sunt cei care iau dezgropat deja
cadavrul fostului Peter Pan pop și
lau ars, simbolic, pe rug. Multe posturi
de radio au scos de pe post muzica
lui. Producătorii serialului The Simp
sons au șters din memorie un episod
din 1991 în care Jackson dădea voce
unui personaj. „Îmi vine să cred că se
folosea de acest episod ca să atragă
băieței“, se justifică Al Jean. Este de
așteptat ca, măcar o perioadă, astfel
de manifestări să continue.
„Îmi vine să cred“ nu este însă
o dovadă atunci când acuzi o per
soană care nu se poate apăra. Și,

dacă un serial matusalemic pre
cum Familia Simpson nici măcar
nu simte scoaterea unui episod
din continuitatea sa, mai greu este
să ștergi complet din istorie și din
mintea publicului muzica lui Mi
chael Jackson.
Și se ajunge astfel la o veche
problemă: cum separi opera unui
artist de artistul ca om. Și cum îl
faci uitat pe autorul celui mai bine
vândut album din istorie, pe un
artist ale cărui piese sunt printre
cele mai ascultate și astăzi, la atâția
ani după moarte? Pentru mulți,
lucrurile sunt simple. „Chestiunea
e ce facem acum, din punctul de
vedere al culturii care trăim, cu
cântecele lui Jackson. Răspunsul
meu? Închideți muzica și ascultați
ce spun victimele“, are o soluție in
transigentă comentatorul Hank
Stuever, întrun articol publicat de
„Washington Post“.
Chuck Closterman, de la „The
Guardian“, e conștient însă de
enormitatea unei asemenea ac
țiuni. „Problema cu anularea lui
Michael Jackson este imensitatea
urmei culturale lăsate de acesta.

Chiar dacă de mâine nu mai as
cultăm Billie Jean sau Don’t Stop
’Til You Get Enough aceste piese
vor fi veșnic întrețesute în ADNul
ritmului muzicii moderne“.
La fel de lucid, Carl Wilson recu
noaște întrun articol pe Slate.com:
„Jackson a schimbat soundul muzicii
pop, aducând fericire pentru mi
liarde de ascultători și, aproape
sigur, a molestat copii. Nici unul
dintre aceste fapte nu îl anulează
pe celălalt. A renega muzica lui este
doar o floricică retorică golită de
conținut și nu ar repara în nici un
fel răul făcut victimelor sale“.
Maeve McDermott, întrun
editorial în „USA Today“, vine cu
altă idee: „Nu îi putem vindeca
victimele, dar dacă nu îi mai as
cultăm muzica măcar putem face
să sece veniturile pe care, atunci
când a fost în viață, Jackson lea
folosit pentru a scăpa de acuzații
și pe care, astăzi, urmașii lui le fo
losesc pentru ai discredita pe rea
lizatorii lui Leaving Neverland“.
Însă, „ne place sau nu, muzica lui
Michael Jackson rămâne cu noi
pentru eternitate“, se gândește,
întrun alt text din „Washington
Post“, comentatorul Chris Richards.
În lungul articol pentru „Slate“,
Carl Wilson, recunoscând faptul
că mărturiile din Leaving Never
land i sau părut tulburător de
convingătoare, afirmă că în unele
cazuri este foarte complicat să
condamni pe cineva la uitare pur
și simplu și că o asemenea atitu
dine poate părea un soi de „justiție
expeditivă“. „Trebuie oare să uităm
geniul lui Michael Jackson fiindcă
el sa comportat ca un monstru?
Răul este deja făcut și geniul ră
mâne“. „Dar“, scrie „Slate“, „la fel
cum a califica oamenii drept genii
deformează realitatea (e un mod
de a legitima tot ce îi atinge), la fel
ar trebui să ezităm atunci când
vrem să îi calificăm drept monștri.
Pentru că atunci am ceda în fața
unei fantasme inversate: să redu
cem o persoană ce a comis fapte
detestabile la simplul statut de
vehicul al acestor fapte, la statutul
de ființă consumată de răutate,
coruptă și neautentică în toate ce
lelalte domenii. Această dezuma
nizare nu are decât rolul de a ne
proteja de teama de a avea ceva
în comun cu acești oameni sau de
efortul de a i înțelege“.
În plus, efortul radierii lui
Jackson sar putea dovedi inutil.
Cu mii de ani în urmă, preoții
egipteni sau străduit să șteargă
orice urmă a faraonului eretic Ak
henaton. Astăzi, Akhenaton este
una dintre cele mai fascinante fi
guri ale Egiptului antic. SDC
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Vestul Europei, sub
semnul lui da Vinci
Europa se pregătește să marcheze
500 de ani de la moartea lui Leo
nardo da Vinci, care a încetat din
viață la vârsta de 67 de ani, pe 2 mai
1519, în brațele regelui francez
Francisc I (spune legenda). Prin ur
mare, în tot vestul Europei se orga
nizează o serie întreagă de ma
nifestări care profită de aniversare
pentru al celebra pe cel mai stră
lucit reprezentant al Renașterii.
În cadrul acestor festivități, sa
deschis la Roma o mare expoziție,
La scienza prima della scienza, con
sacrată geniului științific al lui Leo
nardo și care va dura până pe 30 de
iunie. Aceasta constituie un pream
bul pentru numeroasele manifes
tări prevăzute anul acesta. Expoziția
prezintă peste 200 de piese și de
sene originale, rareori expuse.
Între 1 și 6 octombrie, în Franța,
la Chantilly, o expoziție excepțională
va oferi publicului șansa de a vedea
aproape 40 de tablouri înfățișând

Gioconde nude și alte nuduri de
doamne realizate în atelierul lui
Leonardo, în secolul al XVIlea, reu
nite acum pentru prima dată.
Tot în Franța, castelul Clos
Lucé, ultima locuință a lui Leo
nardo, castelul regal de la Am
boise și toată regiunea CentreVal
va celebra geniul italian cu ex
poziții, concerte omagiale, spec
tacole care retrasează viața artis
tului, colocvii etc. La castelul
Chambord va fi deschisă expoziția
L’Utopie à l’œuvre, iar la Luvru,
între 24 octombrie și 24 februarie
2020, va fi deschisă o expoziție ce
se va concentra asupra lui Leo
nardo, pictorul. Încă nu se știe dacă
la Luvru vor fi expuse și multe din
tre capodoperele aflate în mu
zeele italiene, fiindcă guvernul
din peninsulă se codește să îm
prumute lucrările „din suscepti
bilitate culturală“, după cum no
tează „Le Figaro“. SDC

Numele trandafirului,
cartea transpusă pe TV
La peste 30 de ani de la filmul de
succes al lui JeanJacques An
naud, o nouă adaptare a romanu
lui lui Umberto Eco, Numele tran
dafirului, ajunge pe ecrane. De
data aceasta este vorba despre o
coproducție francoitalogerma
nă, sub forma unei miniserii de
opt episoade a câte 52 de minute
fiecare. Foarte așteptată de public,
miniseria a început să fie difuzată
deja în Italia, urmând să aibă pre
mieră și în Franța și SUA.
În noua adaptare, rolul lui
Guglielmo da Baskerville (avata
rul medieval al lui Sherlock Hol
mes jucat de Sean Connery în fil
mul lui Annaud) este deținut de

americanul John Turturro, de
parte acum de universul filmelor
fraților Cohen. Alături de el, în
distribuție mai pot fi întâlniți
francezul Tchéky Karyo în rolul
papei Ioan al XXIIlea și englezul
Rupert Everett în cel al sinistrului
inchizitor Bernardo Gui.
„Numele trandafirului este o
mare carte ce conține un thriller
care a fost deja povestit în filmul
lui Annaud. Dar restul cărții, dez
baterea filosofică, dezbaterea ci
vilă, cea despre raportul dintre re
ligie și putere, dezbaterea despre
dragoste, femei și viață, adică tot
ce este prezent în carte și nu a pu
tut fi transpus întrun film de două
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n „Sunt de partea femeilor, dar
cred că James Bond trebuie să ră
mână bărbat. Nu are sens să fie
jucat de o femeie“, a declarat ac
trița Eva Green, fostă „James Bond
Girl“ în Casino Royale.
n Spre bucuria fanilor, regizorul
neozeelandez Taika Waititi, foarte
lăudat pentru filmul Thor: Rag
narok, va scrie și va realiza episo
dul pilot al unui serial ce continuă
acțiunea din Time Bandits, îndră
gitul film din 1981 al lui Terry Gil
liam. Gilliam va fi producător exe
cutiv al seriei.
n În ciuda zvonurilor de pe piața
media, serialul Friends nu va re
veni cu un nou sezon, spune Marta
Kauffman, creatoarea seriei într
un interviu pentru „Rolling Stone“.
„În primul rând, serialul sa deru
lat întrun moment al vieții când
cei mai apropiați prieteni îți sunt
ca o familie. Dar acest moment a
trecut pentru personajele seriei.
Nu am face decât a reuni niște ac
tori și atât. În al doilea rând, nu
știu la ce ar folosi. Seria continuă

ore, toate acestea noi leam putut
aduce în miniserie“, explică regi
zorul italian Giacomo Battiato.
Producătorii spun că Um
berto Eco a validat o primă ver
siune a scenariului înainte de
moartea sa, survenită în 2016. Fa
milia lui a supravegheat apoi în
deaproape întregul proiect, o
producție cu un buget consistent
de 25 de milioane de euro, reali
zată în limba engleză la studiou
rile Cinecitta din Roma. SDC

să fie difuzată, oamenii o adoră.
Un revival nar fi decât o mare de
zamăgire“, spune Marta Kauffman.
n Aflată sub strictul control al scrii
torului Neil Gaiman, miniseria
Good Omens/ Semne bune (foto
sus) nu va merge pe urmele altor
adaptări TV ale unor romane: va
dura numai șase episoade și numai
un singur sezon. „Cel mai bun lucru
legat de Good Omens este că are
un început, un mijloc și un sfârșit.
Se termină! No să ne apucăm să
adăugăm tot soiul de chestii numai

ca so întindem la nesfârșit“, a ex
plicat Gaiman la festivalul SXSW.
n Siteul PageSix spune că există
șanse ca Bohemian Rhapsody (foto
jos), filmul biografic de uriaș suc
ces despre Queen și Freddie Mer
cury, să aibă o continuare. PageSix
a stat de vorbă cu Rudi Dolezal,
care a regizat nenumeroase cli
puri pentru Queen și care susține
că „familia Queen discută mult
despre un nou film“ și că mana
gerul trupei, Jim Beach (care a fost
și producător al filmului) pune la
cale „o urmare a cărei acțiune în
cepe imediat după concertul Live
Aid“. Sunt informații dezmințite
deocamdată de producătorul Gra
ham King, care a fost contactat de
siteul Slashfilm.
n După 60 de ani de carieră, Hal
Blaine, baterist american ce a cân
tat cu Frank Sinatra și nume mari
ale scenei poprock a anilor ’60
(Ronettes, Simon & Garfunkel), a
încetat din viață pe 10 martie, la
vârsta de 90 de ani.
n Francezii vor deschide o „Filar
monie a copiilor“ în sânul Filar
monicii din Paris în 2021. Este un
proiect de opt milioane de euro,
finanțat în întregime din fonduri
private, care se inspiră din Cité
des enfants. Este o expoziție par
ticipativă pentru copii cu vârsta
cuprinsă între 4 și 10 ani care, prin
jocuri și aplicații întrun „spațiu
interactiv și ludic“, sunt inițiați în
muzică. SDC
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Oh, Touch Me Not!
IULIA BLAGA
FILM
Touch Me Not, curajosul lung
metraj de debut al Adinei Pinti
lie, premiat anul trecut la Berlin
cu Ursul de Aur și cu GWFF Best
First Feature Award, ajunge în 15
martie pe ecranele românești, la
capătul unui turneu mondial
constând din inedite întâlniri
echipăspectatori.
Întâmplarea face să scriu despre el
în același timp cu alt film românesc
de succes (la el acasă), Oh, Ra
mona!, de Cristina Jacob (fostă
Iacob), pe care lam văzut plătind
bilet la cinema.
E de înțeles de ce filmul Adinei
Pintilie are rating 18, dar cum e po
sibil ca un film pentru adolescenți,
unde se spune un fuck pe minut
aproape (fiind vorbit în engleză),
plus expresii sexuale imposibil de
reprodus aici, plus străvezii meta
fore erotice (degete frământând
borcanul cu miere, mâini care mân
gâie două prăjituri cu fructe roșii în

vârf, un stick USB ca un avocado
slăbit introdus, scos și reintrodus în
laptop), deci cum se poate ca acest
film să primească cel mai permisiv
rating, 12?
În plus, eroul filmului, care are
17 ani, e arătat în două scene dro
gânduse, lucru care se și spune tex
tual, dar care vizual e metaforizat în
primul caz printro banană din care,
mușcând, personajele scot fum pe
gură. Din câte știu, comisia de la
CNC are obiceiul să ridice ratingul
la 16 de câte ori apare o referire la
droguri, or acum a fost extrem de
blândă cu acest film produs de
Adrian Sârbu, realizat cu mulți bani
(buget peste 2,5 milioane euro),
destinat să fie succes de casă la noi
(a și devenit filmul românesc cu cel
mai mare succes din ultimii cel
puțin 30 de ani) și care e promovat
drept comedie romantică, când e
aproape o comedie sexy.
Probabil că unghiul de filmare
din deja celebra scenă din toaletă în
care spectatorul preia punctul de
vedere al camerei de filmat situate
îndărătul unei imense materii fe
cale e tocmai locul unde filmul își
plasează publicul. Cu asta nu mai e
nimic de zis.
Oh, Ramona! e întradevăr un
progres față de cele două #selfie,
pentru că bugetul mai mare ia per
mis o distribuție internațională, un
operator străin și foarte multe efecte

Se poate și așa
În grupa mare a Grădiniței cu
Program Normal numărul ics,
din orașul Igrec, treburile erau
cât se poate de clare.
În întreaga instituție se punea mare
accent pe ideea că nici un cadru di
dactic nu strigă la copil, nul brus
chează și sub nici o formă nu îi
adresează vorbe de mustrare în fața
celorlalți copii din grupă. Era un co
lectiv cu vârste diferite, dar se pare
că au înțeles cu toții că ne aflăm
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în Europa, Anul Domnului 2019.
Doamna educatoare ridica vocea
doar cât să se facă auzită, atunci
când copiii, zvăpăiați prin definiție,
aveau atenția împrăștiată:
— Rareș! Rareeeeș! Psssst! Nu
tu, celălalt Rareș. Nici tu, celălalt!
Of! Rareș, te rog frumos, spunei
lui Rareș să îl facă atent pe Rareș
cel cu rigla în mână! Așaaa, pe
tine te strigam! Nu te temi că o să
lovești pe cineva cu rigla aia?
— Nu!
— Eu zic că ar fi mai bine să o
pui în raft sau să mio dai mie. Te
poți lovi chiar tu cu ea.
— Nu!
— Bine, fă cum vrei, dar…. de
ce mai prins?

CGI (la fel de dese ca fuckurile),
dar e la fel de artificial și chiar mai
stupid ca celelalte filme „de public“
regizate de Cristina Iacob – pardon,
Jacob.
CU ASTA TRECEM LA
TOUCH ME NOT…
…o întreprindere laborioasă, și el
vorbit în engleză, și el cu distribuție
internațională (e coproducție euro
peană), dar care a suscitat, mia spus
regizoarea în pregătirea interviului
din acest număr, puțin interes din
partea presei de la noi. Ecoul pe
care acest film îl poate avea în Ro
mânia nu cred că se va cuantifica în
imediat – număr de bilete vândute,
interviuri, cronici bune –, nici mă
car în popularitatea de pe Face
book. Dar, cu puțin noroc, filmul ar
putea crea o breșă în această cara
pace cheratinizată de comunism,
care ne împiedică să avem relații
normale cu noi înșine și cu ceilalți.
Atitudinea asta de mână pe geantă,
de continuă defensivă și încruntare
ar putea fi modificată de picamerul
Touch Me Not, care pune decom
plexat în chestiune tema intimității
până întracolo încât săși ducă
spectatorul, întruna din ultimele
scene, întrun club BDSM (Bon
dage, Discipline/ Domination, Sa
dism and Masochism, pentru cei
care sau născut înainte de ’90.).

IndieWire scria că, cu tot ecoul
scenelor de nuditate, BDSM, erecții
tralala, filmul „are o inocență aproape
copilărească“. Asta vrea să spună că
onestitatea realizatorilor trece ram
pa și că, luat pe sus de acest proces
de sondare a intimității care se
dovedește până la urmă o experien
ță eliberatoare și pentru el, specta
torul poate intra în rezonanță cu
curajul echipei (regizoare/ scena
ristă + interpreți) de ași expune
propria vulnerabilitate. Filmul te
ajută să înțelegi sau să înțelegi și
mai bine că intimitatea nare legă
tură cu nuditatea sau cu actul se
xual. Devii intim cu cineva nu prin
sex, ci căpătând curajul să i te arăți
vulnerabil. Prin asta, filmul e o ex
periență ce solicită participarea
emoțională a spectatorului, chiar și
atunci când respinge ceea ce vede
(pe motiv că e vulgar etc.).
Sigur, această formulă impre
cisă de documentar + ficțiune
poate speria spectatorul obișnuit
cu noțiuni clare. Sigur că decoru
rile intenționat austere pot deruta
pe cineva obișnuit cu decoruri

— Poftim rigla, doamna!
— Mulțumesc! David, mia
spus David că lai lovit pe verișo
rul tău, pe David. Așa este?
— Da!
— Eu cred că ai făcuto fără
intenție, că lai lovit din greșeală.
— Ba nu, lam bătut fiindcă
așa am vrut eu! Avea o jucărie și
am vrut să io iau.
— Hai, mai gândeștete, poate
nu mai ții bine minte. Poate lai
îmbrâncit din greșeală și acum îți
pare rău și vrei să îți ceri scuze.
— Nu îmi pare rău și nu îmi
cer scuze!
— Am înțeles. De ce mai
prins?
— Îmi pare rău, îmi pare rău,
doamna! Lam lovit fără să vreau.
— Și?
— Și îmi cer scuze. Scuzămă,
te rog!
— Bravo, foarte frumos din par
tea ta. Sunt sigură că David te lasă să

te joci cu jucăria lui, dacă promiți că
ai grijă de ea și nu o strici.
— Ba nu îl las, că e a mea! Mia
aduso tati din Grecia.
— Sigur că este a ta și nimeni
nu vrea să țio ia, dar este frumos
să împarți cu cei dragi, mai ales că
Rareș îți este verișor.
— Nu, nu, nu!
— De ce mai prins?
— Poftim, joacăte cu ea! Vreau
să împart cu tine, fiindcă suntem
verișori.
— Mă bucur că vrei să împarți,
ești un copil foarte bun și sunt mân
dră de tine. Alessia, mia spus Alesia
că ai văzuto pe Alexia cum scotea
degețelul din nas și îl băga în gură.
— Nu, nu am văzuto, eu nu
pârăsc!
— Foarte bun răspuns, dar
vreau să știu adevărul. Este urât
să pârăști, dar să minți este și mai
urât. Deeeci?
— Nu.

realiste, ori cu cele formatate din
trun sitcom, dar această opțiune
scoate filmul din zona realistă –
ceea ce e din nou derutant, el având
și componenta documentară. Aceas
tă ambiguitate ficțiunenonficțiu
ne pune în egală măsură la adă
post și expune vulnerabilitatea
autorilor, ca pânza albă folosită în
unele cadre. Șocant la prima ve
dere pentru tradiționalul „bun
simț românesc“, Touch Me Not
poate oferi sugestii noi de înțe
legere la fiecare altă vizionare.
Ca să închei simetric, diferența
dintre Touch Me Not și Oh, Ra
mona! e atât de perfectă, încât nu
ditatea pe care primul o expune e
mult mai puțin vulgară decât pre
tențiile celui deal doilea de a pro
teja bunele moravuri, adică ratin
gul, adică succesul de casă. Deși ex
trovert, Touch Me Not e ca mimoza,
floarea pe care o definește în en
gleză, pe când Oh, Ramona!, cu
toate pretențiile lui de comedie de
public, e aproape jignitor pentru
vârsta adolescenței pe care o vede
ca pe un continuum lubric. SDC

BOBI
VOI N-AȚI ÎNTREBAT, FĂRĂ
ZAHĂR VĂ RĂSPUNDE

— De ce mai prins?
— Nu, doamna, nu vreau să
pârăsc!
— În pumnul tău, copil fru
mos?
— Am văzuto pe Alexia când
scotea degetul din nas și îl băga în
gură!
— Vezi că nu a fost greu de
loc? Alexia, e frumos ce faci? Tu
nu știi, oare? SDC

