FESTIVALUL
DE FILM DE LA
CANNES –
CONCLUZII:
SORRY WE
MISSED YOU,
PEDRO!

ANDREW SEAN
GREER –LESS
„Suplimentul de cultură“
publică în avanpremieră un
fragment din acest roman,
tradus din limba engleză de
Cristian Ionescu, care va
apărea în curând la Editura
Polirom.
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Timișoara pe drumul spre Capitală
Culturală Europeană în 2021
Amestecat și cu toate acestea omogen, centrul orașului își
dezvăluie atuurile unul câte unul: contopirea într-un
creuzet a diverselor etnii (români, sârbi, maghiari, germani
etc.) și trecutul imperial – și un exemplu pentru acestea
poate ﬁ considerată Piața Unirii. Pe scurt, Timișoara e un
loc în care poți să te pierzi o săptămână liniștit, descoperindu-i genius loci. Pe care, vă asigur, îl are. De la spațiile
aerisite la punctele de interes artistic, muzeal, gastronomic.

RADU CUCUTEANU

Unul dintre principalele atuuri
ale orașului este vastitatea cen
trului vechi, mai bine zis faptul că
Timișoara se bucură de o situație
pe care alte orașe mari de la noi
(Iași, București, Cluj) nu o cunosc.
Este vorba despre policentrism, în
fapt acest centru fiind format din
trei piețe (Piața Operei – Piața
Libertății – Piața Unirii) și stră
zile de legătură dintre ele.
Aminteam mai sus de ultima
dintre aceste piețe, remarcabilă
nu numai prin generozitatea des
chiderii, ci și prin faptul că de cele
patru părți ale sale arhitectura di
feră: una este ocupată cu cea ro
mânească, alta cu cea sârbească,
alta cu cea germană (Palatul Ba
roc, cu trimiterile sale vieneze,
care găzduiește Muzeul de Artă) și
ultima cu cea maghiară. E frumos
să te gândești că de aici vine denu
mirea de Piața Unirii, ca simbol al
înțelegerii dintre aceste etnii, dar
în fapt numele se trage de la
Marea Unire, când în 1919 Banatul
a devenit parte a României.
În Piața Libertății, primarul a
procedat la fel cum sa întâmplat
la Iași pe Ștefan cel Mare, stâr
pind copacii și zonele de verdeață,
care au fost înlocuite cu arbuști în
ghivece.
În mare măsură, această zonă
centrală se află în refacere, fiind
plină de o puzderie de localuri care
mai de care, de la cele mai artistice
la cele mai hipsterești, cu obligato
riile puburi irlandeze și tot așa.
Însă la un moment dat, dacă nu va
fi mai mult pus în valoare specifi
cul locului, caracteristic acestui
creuzet care este Banatul, centrul
Timișoarei, oricât de bine ar arăta,

Piaţa Unirii

își va pierde identitatea și va
putea fi confundat cu centrul ori
cărui alt oraș din Mitteleuropa.
În aceeași idee a refacerii,
multe dintre clădiri au fațada
acoperită, pregătinduse practic
pentru anul 2021, când Timișoara
va fi Capitală Culturală Europea
nă, program european prin care
se propune dezvoltarea la nivelul
țărilor UE a unor noi poluri de in
teres, care să intre în competiție
culturală cu polurile deja stabilite.
Cu alte cuvinte, un sistem policen
tric, exact ca Timișoara. Evident, și
acesta este unul dintre dezidera
tele acestui program, însă rămâne
o nelămurire: ce se întâmplă cu ce
se află dincolo de centru, cu car
tierele mai îndepărtate, cu Calea

Șagului, ca să nu mai amintim de
Freidorf? Sau cu transportul în
comun, integrat, nu e vorbă, dar
pe care eu nu am reușit săl în
țeleg foarte bine. Dar până în 2021
mai este timp.
TIMIȘOARA ȘI DRUMUL
SPRE 2021
În 2016, Timișoara a câștigat titlul
de Capitală Culturală Europeană,
întrecând Baia Mare (principalul
contracandidat), București (care
nu avea ce căuta în competiție),
Cluj (prea dezvoltat pentru a con
stitui un punct de interes pentru
CCE) și Iași (ai cărui edili sau
preocupat prea puțin și prea târziu
de candidatura orașului). Astfel,

după Sibiu în 2007, Timișoara este
al doilea oraș din România care va
fi Capitală Culturală Europeană.
Acest titlu a fost obținut cu un
proiect (bid book) care vorbește
despre angajarea participativă a
cetățenilor, despre reconectare so
cială, cetățeanul (din oraș și din re
giune) fiind plasat în centrul „in
tervențiilor culturale“. Prin urmare,
și mottoul proiectului, care va fi și
al Timișoarei în 2021, este „Lumi
nează orașul prin tine!“. Din acest
motiv sa vorbit despre „pasivitatea
timișorenilor“ în clipa de față, dar
lucrurile se schimbă ușorușor.
Totul foarte bine și frumos,
dar există o serie de neclarități în
acest moment. Una dintre cele
mai mari este legată de relația cu
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Înainte de anul acesta, ultima oară am fost în orașul de
frunce al Banatului acum vreo 15 ani, la niște concerte, pe
vremea când făceai 16 ore cu trenul. Astăzi e mai rău și
mai bine totodată: faci vreo 18 ore cu trenul, dar slavă
Cerului pentru aeroport. Dacă, așa cum este cazul meu,
nu ați fost de mult timp prin Timișoara, veți rămâne mai
mult decât plăcut surprinși. În principal de oraș, apoi, pe
măsură ce te scufunzi mai tare în spiritul lui, și de oameni.

administrația locală, care ar tre
bui să ofere finanțare pentru o
mulțime de inițiative. Însă este
greu de găsit această finanțare, în
momentul în care vorbim de pes
te 14.000 de clădiri istorice deți
nute de persoane private.
De remarcat este faptul că
statul, al doilea finanțator ca im
portanță al Timișoarei Capitală
Culturală Europeană în 2021, nu
a clarificat modalitățile prin care
el va participa la finanțarea pro
iectului, ceea ce ridică noi obsta
cole în calea organizatorilor. A se
vedea în această privință în
ființarea Muzeului Revoluției, în
Garnizoana din Piața Libertății, la
o dată care va fi anunțată (inițial
trebuia să fie 2018).

AVANTAJE ȘI DEZAVANTAJE

Casa Artelor, Sorin Vlad Predescu

nici nu cerem bani nimănui. Voi
veniți la noi cu expoziții, concerte,
spectacole și noi vă oferim spațiul“.
Ei bine, această idee de spațiu mul
tidisciplinar a prins foarte bine,
găzduind anual circa 180 de eveni
mente. În plus, Casa Artelor oferă
camere pentru artiști rezidenți.
Mai mult, la parterul Casei
Artelor, în imediata vecinătate a
Pieței Unirii, se află o cafenea,
Klapka, numită după Josef Klapka,
fondator la 1815 al primei biblio
teci publice cu sală de lectură din
Imperiul Habsburgic.
DESPRE OPERATORII PRIVAȚI
Neam lămurit astfel cu zona de
stat și problemele pe care le ridică
pentru cei implicați în proiect co
laborarea cu instituțiile sale. Și
atunci ce rămâne? Evident, zona
independentă.
Să începem cu Muzeul Consu
matorului Comunist, amintit mai
sus. Este întreținut de cei de la
Scârț Loc Lejer, un hub cultural in
dependent, care e și bar, și spațiu
de teatru al trupei Auăleu, de
acum bine cunoscută publicului
ieșean. Practic, este un model înru
dit cu cel al Teatrului, azi Halei Fix.
Dacă Auăleu a început în 2005,
Scârțul a apărut mai târziu puțin,
pentru ca din 2015 să găzduiască la
subsolul său acest muzeu privat. Vi
zitarea lui este o rupere de realitate,
o coborâre în alte timpuri, în care
© Adrian Câtu/Documentaria

Unul dintre avantajele importan
te ale orașului este existența a tea
tre în trei limbi (română, germană
și maghiară), o poziție unică în
spațiul României – ar trebui și un
teatru sârbesc, pentru numeroasa
comunitate locală, dar aceasta
este o altă discuție.
În schimb, o chestiune ce tre
buie rezolvată o reprezintă mu
zeele din Timișoara. Dacă, spre
exemplu, în Iași, avem peste 20 de
muzee și case memoriale, în Ti
mișoara lucrurile nu stau la fel de
bine: oferta este de numai zece
muzee, dintre care Muzeul Bana
tului (Castelul Huniadi) este în
chis – aflat întro perpetuă restau
rare –, trei sunt muzee bisericești,
deci nu ale statului, iar alte două
sunt muzee private, cel al carica
turilor lui Popa Popa’s și Muzeul
Consumatorului Comunist (asu
pra căruia vom reveni). Nu există
nici o casă memorială (din pricini
de naționalism, de altfel, în siajul
altor vremuri: dacă ar apărea una,
cu siguranță că personalitatea că
reia iar fi dedicată nu ar fi extra
ordinar de românească), cum nu
există nici un muzeu de istorie
funcțional.
După cum vedem încă o dată,
implicarea statului în această
direcție este minimală, ceea ce
evident că grevează asupra misiu
nii asumate de cei implicați în
proiectul Timișoara 2021, care
sunt siliți să navigheze în tot acest
hățiș și chiar să întreprindă ceva.
La părțile negative arătate
mai sus trebuie pus un bemol:
cazul Casei Artelor. Cum povestea
Sorin Vlad Predescu, directorul
Direcției Județene pentru Cultură
Timiș și persoana aflată în spatele
acestui proiect, ce sa urmărit (și
sa și reușit, să fim bine înțeleși) a
fost restaurarea unei case de la ju
mătatea secolului al XVIIIlea,
care apoi să fie folosită de artiști.
Or, cum legea nu permite obține
rea de fonduri proprii în aceste
condiții, premisa a fost foarte sim
plă: „Nu dăm bani nimănui, dar

Muzeul Consumatorului Comunist
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Scârţ Loc Lejer

Condiţiile de bază pentru reușită sunt
întrunite: oameni cu iniţiativă și idei, festivaluri provocatoare de teatru și de muzică și spaţii alternative pentru artă.
totul, de la colecția de sticle goale,
cea de păpuși, de radiouri, la afișe cu
îndemnuri tovărășești și până la
senzația olfactivă te transportă în
vremuri trecute de câteva decenii.
Evident, alături de portretele iubiți
lor conducători. Dacă mai adaugi și
senzația cel puțin interesantă să te
vezi muzeificat, când recunoști ju
cării sau echere ori televizoare așa
cum ai prins și tu în copilărie, de
vine clar că este un loc de neratat.
Una dintre întâlnirile pe care
leam avut a fost cu Cristian Sitov,
membru al Asociației Prin Banat,
oameni care sunt implicați în des
tul de multe proiecte și fac treabă
bună. Prin 2014, ce șiau spus ei?
Haideți să vedem cine suntem – așa
că au început să ia zona la pas, din
sat în sat, culegând povești din
acest Banat care număra peste 20
de etnii. Când au strâns îndeajuns
de multe, au pornit și o platformă
online. Una dintre cele mai intere
sante declarații pe care leam auzit,
și dublată de altele asemănătoare, a
fost că Banatul, după Revoluție, a de
venit un spațiu de tranzit. La inter
secția dintre mai multe țări, mai
multe culturi și mai multe lumi, oa
menii vin, stau o perioadă, iar apoi se
îndreaptă spre alte zări. De aici, cei
din asociație au dezvoltat un alt pro
iect, numit Cămine în mișcare.
Tot cei de la Prin Banat au avut
și inițiativa remarcabilă de a începe
un efort intens de îndepărtare a ui
tării, numit Heritage of Timișoara.
Vă recomand să intrați pe siteul lor
și să vedeți cum încearcă să recupe
reze povestea fiecărei case, un gen
de prosopografie urbană care poate
fi luat drept model și de Iași, ca și de
oricare alt oraș din țară.
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ZONA DE ARTĂ
INDEPENDENTĂ
Nu poate fi ocolită o altă inițiativă
privată, una privind zona artis
tică: cea a Bienalei de la Timi
șoara, aflată anul acesta la cea
dea treia ediție, în perioada 20
septembrie – 26 octombrie. Sub
denumirea de Art Encounters,
această ediție urmărește atât ex
plorarea fațetelor orașului, cât și
dezvoltarea și consolidarea scenei
artistice independente locale,
aflată întro căutare identitară,
după cum am aflat la fața locului.
Teatrul, la rândul său, ocupă
o poziție importantă în această
ecuație a zonei independente. De
aceea am avut o întâlnire cu cei de
la Solidart, care își propun, alături
de alți actanți din această zonă,
dezvoltarea teatrului ca platformă
comunitară – unul dintre membri,
Victor Dragoș, fiind și printre ini
țiatorii Timișoara Refugee Art
Festival. Pentru aceasta Solidartul
va organiza în toamnă un festival,
numit I N : V Z B L, ce se îndreaptă
către categoriile defavorizate.
Inițiativele sunt, evident, în
număr mult mai mare, însă mediul
cultural din Timișoara pare a fi mai
puțin flexibil decât cel din Iași, după
cum vorbeam cu AnaMaria Cazacu,
membră a Asociației Solidart și
care sa mutat din capitala Moldo
vei în capitala Banatului, unde a
întâlnit însă un mediu mult mai
puțin dinamic. Însă cu siguranță
că lucrurile se vor schimba în timp
și în această direcție, lucru cert în
momentul în care vezi câte eforturi
fac diversele asociații pentru a dez
volta cultura independentă.
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Și aici intervine rolul unei
alte categorii de operatori cultu
rali, cei care pun în legătură oame
nii și instituțiile, fie ele private sau
de stat. Acesta este cazul celor de
la Ambasada, fondată de Andreea
Iager Tako și de Norbert Tako, un
spațiu care funcționează și drept
cafenea, și drept loc de întâlnire.
Gândită de la început ca loc de în
tâlnire, Ambasada oferă spațiu tu
turor celor interesați de activarea
comunitară. Dincolo de acest cen
tru cultural numit Ambasada, cei
doi au fondat și festivalul Plai (la
Muzeul Satului Bănățean), iar apoi
și Jazz TM, un festival stradal, gân
dit mai mult ca un happening de
cât ca un eveniment adresat con
sumatorilor acestui gen.
ÎNAINTE CU SPERANȚĂ
Spații de întâlnire între oameni, o
scenă independentă ce se afirmă tot
mai puternic, dezvoltarea unei
identități culturale actuale – aces
tea sunt argumente foarte puternice
pentru a reuși cu adevărat în între
prinderea numită Capitală Cultu
rală Europeană. Problemele sunt
însă, cum am arătat, pe partea de
relaționare între sectorul cultural
independent cu instituțiile. Trebuie
înțeles că cele două părți sunt de
pendente una de cealaltă, iar micile
lupte interne nu pot duce la rezol
varea divergențelor. Operatorii in
dependenți sunt dependenți de
finanțările programului, care nu
poate avea loc fără aceștia.
În final, ceea ce contează cu
adevărat este că oamenii vor. Și
voința este cea mai bună umbrelă
sub care să se adăpostească toate
părțile implicate. Din aceasta vor re
zulta soluții, iar diferendele vor fi lă
sate în urmă. Mai este timp. În rest,
condițiile de bază pentru reușită
sunt întrunite: oameni cu inițiativă
și idei, festivaluri provocatoare de
teatru și de muzică, baruri faine și
spații alternative pentru artă. SDC
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Scrisoare către domnul Márquez
ANDREI CRĂCIUN
CULEGĂTORUL DE HARFE
În marginea cărții Douăsprezece
povestiri călătoare (traducere
din limba spaniolă și prefață de
Tudora Șandru Mehedinți),
Editura Rao, 2015.
Scumpe domnule Márquez, din
întreaga dumneavoastră operă nu
vă citisem tocmai aceste povestiri
călătoare. Le căutam de ani și ani
de zile prin librăriile din țara mea
din Estul Europei, le căutam za
darnic, fiindcă nu erau de găsit.
Cu greu, târziu, leam aflat întro
benzinărie de la malul Mării Ne
gre, stârnind mirarea vânzătoarei.
Sigur vreți așa ceva?, ma între
bat, scârbită că optez pentru o
carte. Sigur că da.
Domnule Márquez, vam citit
aceste povestiri și am căpătat
puțină speranță că nu sunteți in
tangibil în literatură, că până la

dumneavoastră, totuși, chiar și alți
scriitori pot ajunge.
Ne scriați că ați scris aceste
povestiri (de care, vreme îndelun
gată, ați uitat) ca să nu vă pierdeți
mâna, ca și cum o mână ca a dum
neavoastră se poate, vreodată,
pierde.
Sunt aici și nuvele pe care
chiar și un scriitor mai puțin în
zestrat lear fi putut gândi, dar
sunt și câteva fără egal în istoria li
teraturii dinainte și de după dum
neavoastră. Mă gândesc, mai ales,
la Sfânta. Dumnezeule, Sfânta!
Margarito Duarte șia dezgro
pat fiica moartă la unsprezece ani
și a găsito, ani mai târziu, intactă
și fără greutate, a umblat ani în șir
pe la Vatican, așteptând un Papă
care săi privească fiica și să con
state că a fost o sfântă. Nu știu po
vestire care să plece de la o idee
care să îi poată sta alături acesteia.
Și, ca și cum nu ar fi de ajuns,
mă mai gândesc la Nena Daconte,
care lasă urma sângelui ei pe ză
padă între Madrid și Paris. E o nu
velă de o frumusețe atât de bru
tală, încât nu cred că are egal în
nici una dintre paginile din vea
cul de singurătate, nici măcar în
acea toamnă a patriarhului, nici
măcar în dragostea aceea din vre
mea holerei.

Lasă-mă să te las
1.
Fumez de vreo cincisprezece ani.
Vreme de peste un deceniu am
fumat câte un pachet de țigări pe
zi. De aproape o lună nu am mai
fumat nici una.
Nu pot zice și nici nu zic că
mam lăsat de fumat, deoarece
cred trebuie să fii cel puțin naiv
săți imaginezi că poți scăpa în câ
teva zile de o deprindere formată
în foarte mulți ani. În schimb,
înțeleg că după douătrei săptă
mâni scapi deja de dependența
biochimică de nicotină și rămâne
să înfrunți mult mai complicata
dependență psihică.
Și mă gândesc să spun câte
ceva la temă, poate o fi de folos și

FLORIN LĂZĂRESCU
ÎNTÂMPLĂRI
ŞI PERSONAJE
altor oameni care vor să se lase de
fumat. Dar numi iese.
Notez idei pe sărite, la întâm
plare, cu liniuță, pentru că cel mai
greu lucru de când nu fumez
mie să mă concentrez să scriu co
erent. Pur și simplu nu mai pot

Domnule Márquez, de cinci
ani suntem nevoiți să trăim pe pă
mânt fără să vă mai fim contem
porani. Mi se pare un timp infinit,
insuportabil. Am fi avut atâta ne
voie de poezia dumneavoastră. Vă

găsesc cel mai însemnat poet din
secolul XX și nu mă interesează
părerile criticilor literari.
Sfârșitul Nenei Daconte ma
prins cu inima deschisă și nu
miam putut înfrâna dorința de a

lega frazele ca înainte. De unde
deduc că problema cea mai mare
pentru mine e asocierea dintre
scris și țigară. Sunt sigur că dacă
aș fi fost tâmplar, cea mai mare
problemă ar fi fost să cioplesc du
pă ce mam lăsat. Pictor, să pictez.
Cântăreț, să cânt...
Cu alte cuvinte, dependența,
sevrajul se leagă de ce ție mai
drag să faci, ca să nu poți rezista și
să revii la vechiul obicei. De fapt,
se leagă de orice: bucurie, tristețe,
tihnă, stres...

am trecut prin dreptul unui pa
chet cu turtă dulce nedesfăcut,
lam privit relaxat și miam zis: Ce
bine e că mă pot abține, că nu mă
ispitesc deloc porcăriile astea!
Și brusc după ce miam zis
asta, fără nici un control, ca și cum
aș fi fost posedat, am rupt pachetul
cu dinții și am halit vreo trei turte
dulci în două, cel mult trei se
cunde. Apoi am aruncat pachetul
cât colo, de parcă nare cum să fi
fost eu ăla care a pățit o așa rușine.
3.

2.
Am venit acasă, am mâncat fru
mos și sănătos înainte de ora șapte
seara. Pe la opt mi sa făcut foa
mefoame, dar am zis să mă abțin,
ca să nu mă îngraș, pentru că
mam lăsat de fumat. Pe la nouă
miera doar foame, apoi pe la zece
am învins de tot foamea. Și fix
atunci pe la zece, când eram zen,

Mia căzut în mână o carte de po
vestiri scrisă de un medic contem
poran, din care citez:
„Automatismul instalat în ființa
celui uzat de caruselul pedalelor
și al schimbătorului de viteză, dar
și diluarea în frământările coti
diene converg către anihilarea
câmpului vizual, deformândumi
totodată și percepția realității“...

plânge și plâng și acum și uneori
mă gândesc la toate lacrimile aces
tea prin care oamenii se uluiesc și
se vindecă de trecut, de durere și
mă mai gândesc că aș putea plân
ge până la moartea mea și chiar și
în timpul morții mele, și tot ar fi
prea puțin.
Dar poate că greșesc și în fața
unei asemenea frumuseți lacri
mile sunt fără putere și ar trebui
să râd, să râd ca un soare, ca un în
drăgostit care găsește o iubită ca
rei cântă la saxofon melodii de
dragoste în timp ce el o privește
din hamac cu o uimire nepotolită,
întocmai cum neați profețit că
sunt marile iubiri de pe pământ.
Scumpe domnule Márquez,
mă gândesc că poate, totuși, ar fi
mai potrivit să adorm și să visez
pentru totdeauna picătura de apă
care cade peste mormântul nimă
nui, dar lacrimile nu se opresc,
cum bine știați, de la gândurile
acestea simple, și nici măcar de la
cele mai complicate.
Cândva, întrun târziu, totuși,
voi adormi și o voi visa pe bunica
dumneavoastră, neîntrecută po
vestitoare care na scris, pe pă
mânt, întocmai ca Iisus Hristos,
nici măcar un singur cuvânt.
Și atunci voi fi fericit. SDC

20 de povestiri, toate scrise în
stilul ăsta. Să nu te reapuci de fu
mat, după ce citești așa ceva?
4.
Am observat în ultima vreme o
restrângere puternică a limitelor
personale de toleranță pentru co
mentariile și comentatorii postă
rilor mele. Și chiar pentru oame
nii din jur. Credeam că „e de la ei“.
Dar tocmai mam prins de ce: nu
mai fumez.
Prin urmare, orice aș scrie
sau aș spune, anunț și pe această
cale să nu mai fiu contrazis decât
dacă e neapărat nevoie, calm, cu
argumente cât mai raționale și la
temă, fără nici o nuanță belicoasă.
Sau, și mai bine, să nu mă
contrazică nimeni și deloc. Sau, și
mai bine, să nu comenteze ni
meni nimic în următoarele două
trei luni.
Că mă enervez. Mulțumesc.☺ SDC

opinii

ANUL XV NR. 647
1 – 7 IUNIE 2019

www.suplimentuldecultura.ro

Cum sapi
groapa altuia

RADU PAVEL GHEO
ROMÂNII E DEŞTEPŢI

Nam fost niciodată un
susținător al PSD (FSNPDSR
etc.), dar, dacă încerc să mă
detașez puțin și să judec obiectiv
lumea politică românească, cu
precara ei cultură specifică, tre
buie să mă declar uluit de
neputințele acestui partid.
Cu un strop de înțelepciune – sau
mai degrabă de cumpătare – și cu
ceea ce odinioară se numea „gla
gore“, pesediștii ar fi putut domina
fără drept de apel scena politică de
la noi și ar fi trecut, cred, fără ho
puri din guvernare în guvernare,
cu premier socialdemocrat, cu
președinte socialdemocrat, cu gu
vern dominant și parlament majo
ritar. Evident că e ultimul lucru pe
care mi laș fi dorit, dar simt im
boldul răutăcios să comentez post
festum, după eșecul neașteptat al

PSD de la alegerile europarlamen
tare, gafele monumentale ce leau
împiedicat supremația.
Probabil că mulți lideri PSD
se întreabă de ce acest popor nere
cunoscător, căruia iau mărit pen
siile și, în multe cazuri, și salariile
așa cum na mai făcuto nimeni
până acum, a refuzat săi voteze.
Poporul român nu e unul excesiv
de moral – nici un popor nu e așa.
În plus, majoritatea românilor, de
parte de a fi niște ființe neprihănite
și justițiare, abordează raporturile
lor cu puterea întrun stil tran
zacțional. Acest adevăr a fost intuit
foarte bine de Ion Iliescu, fost lider

PSD și președinte al României, care,
fără a se împiedica vreodată în
scrupule morale, a consolidat siste
matic poziția de partidfanion pe
care a deținuto în anii 1990 chiar și
în anii în care pierduse puterea.
PSD a rămas aproape trei de
cenii cel mai puternic partid din
România (poate mai e și astăzi)
tocmai pentru că nu este un par
tid, ci o „structură“. Însă parese că
puterea îmbată rău sau cel puțin
așa se zice – și în cazul de față
chiar așa au stat lucrurile. Tocmai

Probabil că mulţi lideri PSD se
întreabă de ce acest popor „nerecunoscător“ a refuzat să-i voteze.

puterea acumulată și siguranța pe
care leo conferea senzația de do
minație absolută, de control total,
iau făcut pe autocrații pesediști
să se autosaboteze.
Una dintre ocazii a fost în 2003.
Revenită la putere după anii de gu
vernare chinuită a Convenției De
mocrate, formațiunea condusă pe
atunci de Adrian Năstase controla
ferm toate structurile statului, re
compensânduși supușii și pedep
sindui pe recalcitranți. Atunci, la o
revizuire a Constituției, mandatul
președintelui a fost prelungit de la
patru la cinci ani, ideea fiind, evi
dent, de ai asigura lui Adrian Năs
tase o președinție confortabilă și
prelungită. Și, cum uneori excesul
de trufie se pedepsește, manevra
ia oferit pe tavă un mandat prelun
git, ba chiar două – zece ani în frun
tea țării! – celui mai critic adversar
al PSD, Traian Băsescu. Iar Adrian
Năstase a fost condamnat ulterior
la închisoare cu executare și la ui
tare politică.
Mai târziu, după ce a încercat
să îl demită pe președintele Tra
ian Băsescu printrun referendum
și a eșuat din pricina prezenței
scăzute la vot, același partid a
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modificat legea referendumului,
scăzând pragul de validare de la o
prezență de 50% din numărul vo
tanților la una de 30%. Ca și în
cazul prelungirii mandatului pre
ședintelui țării, PSD a căzut singur
în groapa săpată cu întârziere pen
tru adversari: referendumul pro
pus de președintele Klaus Iohan
nis, care viza fățiș (deși nu direct)
legile justiției inițiate de PSD, a
fost validat – ceea ce nu sar fi în
tâmplat dacă legea rămânea ne
schimbată. Chiar dacă efectul
juridic al referendumului e neclar,
cel emoțional și simbolic sa văzut
limpede, mai ales că referendu
mul sa desfășurat odată cu alege
rile europarlamentare. „Marele par
tid“ a pierdut – mult –, încă o dată
pe propriai mână și, ca de obicei,
liderul său a pierdut cel mai mult:
azi e în închisoare.
Să fi fost asta o lecție pentru
PSD? Un îndemn spre schimbare?
Nar fi rău, dar ar fi greu: ca să
scape de păcatul greu al trufiei au
tocratice, ar trebui să devină întra
devăr un partid socialdemocrat.
Iar așa ceva lumea politică de la
noi na cunoscut și tare mă tem că
nici no să cunoască vreodată. SDC

Rezultat uluitor, dar bătălia e lungă
Nici cei mai optimiști susținători
ai opoziției nu sar fi așteptat la
un asemenea rezultat la euro
pene. O victorie fără drept de
apel. PNL, USRPLUS și PMP au
obținut împreună 55 la sută,
după ce sondajele de dinaintea
scrutinului abia dacă indicau 40
de puncte în dreptul partidelor
din zona antiPSD.
Cum a fost posibil ca PNL să ia
fața PSD? Dar mai ales cum se ex
plică scorul uriaș al Alianței 2020
(22,4%), când mai toate măsurăto
rile indicau în campanie 13, cel
mult 16 la sută, pentru alianța
condusă de Barna și Cioloș? Sa
schimbat peste noapte ceva? Evi
dent că da.
Rezultatul peste așteptări sa
datorat în bună parte prezenței
uriașe la vot. La jumătatea campa
niei, Pieleanu, Palada și ceilalți
sociologi de casă ai PSD vorbeau
de 3233 la sută prezență. Posibil
ca acesta să fi fost și motivul li
niștii partidului condus cu mână
forte de Liviu Dragnea.
Însă PSD a lucrat din plin, fără
săși dea seama, pentru actuala

opoziție. Încercând săși maximizeze
scorul, liderii PSD au oferit mu
niție PNL și USRPLUS în fiecare
zi. Cea mai mare prostie a fost po
vestea cu mitingurile uriașe pe
care PSD lea făcut la Iași, Galați
și Târgoviște. Noroc că au renun
țat în ultima clipă la evenimentul
de la București (cel la care Codrin
Ștefănescu promitea 150.000 de
oameni!), că altfel PSD ar fi cobo
rât sub 20 la sută la nivel național.
Orice începător în ale poli
ticii lar fi sfătuit pe Dragnea să
renunțe la mitingul de la Iași
din 9 mai, după ce pe 20 aprilie
același Dragnea a fost huiduit co
pios de 500 de oameni. Încă nam
aflat a cui a fost decizia revenirii
la Iași, însă pe 9 mai PSD a înfu
riat un întreg oraș, ocupând întro
zi de muncă Piața Unirii. Reacția
ieșenilor a fost pe măsură, peste
7.000 de oameni creând o atmos
feră ostilă de după gardurile in
stalate cu sârg de jandarmii câți
frunză și iarbă.
Faptul că decizia a fost nein
spirată o arată rezultatele scruti
nului din 26 mai. PSD a obținut în
municipiul Iași 15 la sută, cel mai

prost scor din istoria partidului.
La nivel național, PSD a achitat
nota de plată abia acum, deși exis
tau semne încă din 2017 că lucrurile
o iau razna și că răfuiala va veni la
primele alegeri care vor urma.
22,5 la sută a obținut PSD la eu
ropene, iar dacă nu exista piedica
din diaspora, partidul ocupa în
final locul trei, după Alianța 2020.
În tabăra opoziției, PNL a re
purtat o victorie clară (27 la sută),
victorie umbrită însă de scorurile
slabe înregistrate în marile aglo
merări urbane. În București, Ali
anța USRPLUS a luat peste 40 la
sută, iar la Cluj, Iași, Brașov și
Timișoara mult peste 30. PNL a
pierdut zdravăn în reședințele de
județ, dar a avut rezultate exce
lente în urbanul mic și în rural.
Poate cel mai surprinzător scor
este cel din Vrancea, unde PNL a
ieșit pe locul întâi, cu 37 la sută.
Victoria de la europene, plus
succesul referendumului sunt doar
un rezultat de etapă. Nu sa schim
bat nimic în Parlament, nam vă
zut deocamdată vreo demisie din
PSD sau ALDE. Cele două parti
de țin cu dinții de majoritatea

guvernamentală instalată în ur
ma alegerilor din decembrie 2016.
PSD și ALDE au luat atunci 51 la
sută din voturi, iar rezultatele de
duminica asta nu schimbă cu nimic
raportul de forțe din Parlament.
Nam înțeles de ce PNL mai
ales a ridicat atât de mult miza
europenelor, clamând în campa
nie că o victorie va duce aproape
cert la căderea guvernului.
Între timp, Dragnea sa dus la
pușcărie, PSD pare dezorientat,
dar ce partid lasă atât de ușor gu
vernarea din mână?
Opoziția oferă în continuare
prea multe speranțe propriului
electorat în privința preluării gu
vernării acum, dar riscă să trans
forme victoria întrun eșec de
proporții. Asta pentru că mulți
alegători au constatat că degeaba
ai 55 la sută, dacă nu ești în stare
să răstorni PSD de la putere.
Pe de altă parte, între PNL și
USRPLUS a început un război
surd pentru supremație, de parcă
PSD ar fi fost alungat definitiv de
la putere.
Pe televiziunile prietene PSD
tocmai este în desfășurare un

FLORIN GHEŢĂU
VAGONUL CU VORBE
scenariu extrem de periculos pen
tru cele două forțe ale opoziției. Iar
PNL și USRPLUS au căzut în cap
cană. Nu se discută despre mizeria
cu votul din diaspora, nimeni nu
face analize despre cauzele eșe
cului răsunător al PSD, dar în
schimb sunt oferite spații ample li
derilor liberali și ai Alianței 2020,
care în realitate sunt încurajați să
se încaiere între ei.
Dacă nu sunt atenți la cursa
care li se întinde și vor fi preo
cupați doar de războiul liberalo
userist, liderii celor două partide
vor avea o mare surpriză. Vor con
stata peste câteva luni că victoria
de la europene a fost doar una de
palmares și că din 9 milioane de
alegători vor veni la urne doar 7.
Norocul cel mare pentru actuala
opoziție este că PSD se află atât de
jos, încât are șanse mici de redre
sare. Mai ales dacă rămâne la gu
vernare, cu Dăncilă premier. SDC
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MUZICIENI ROMÂNI PE SCENA INTERNAȚIONALĂ

„Fii bine venit,
Cristian Măcelaru!“
Orchestra simfonică de la Köln,
dirijată odinioară și de Sergiu Ce
libidache – vezi setul de cinci dis
curi cu înregistrările unor concerte
radiodifuzate din anii 19571958,
apărut la casa Orfeo în 2009 – este
bine cunoscută pentru coopera
rea ei pe perioade de lungă durată
cu dirijori de renume: Christoph
von Dohnányi, israelianul cu ori
gini basarabene Gary Bertini și
Semion Bychkov, sub care a dez
voltat un repertoriu foarte exigent
(și înregistrări) de mare calitate,
între altele cu integrale ale simfo
niilor de Mahler și Șostakovici.
Colecționarilor mahlerieni le sunt
cunoscute, pe de altă parte, con
certe absolut remarcabile ale
acestei orchestre cu mari dirijori
ca Dmitri Mitropoulos, Otto Klem
perer sau Rudolf Barshai (de la
care a rămas o admirabilă inte
grală a simfoniilor șostakoviene).
Ales de un comitet de selecție
din rândurile orchestrei, în strân
să cooperare cu Intendentul și Di
rectoratul Radioului landului Rena
nia de NordWestfalia, Cristian Mă
celaru a primit un contract inițial
pe o perioadă de trei ani, care în
cepe din august 2019. Pentru ma
nagerul Orchestrei Simfonice WDR,
Siegwald Bülow, „Cristian Măcelaru
îndeplinește toate condițiile pe care
leam fixat pentru viitorul nostru
dirijorșef. Este extrem de dotat și
competent, versatil în repertoriu,
îndreptat către public, cu idei in
ovatoare și pline de viață“.
Salutat pe pagina WDR cu
formula „Bun venit!“, televiziunea
germană ia făcut un scurt portret
în care la prezentat ca originar
dintro familie cu zece copii, toți
deveniți muzicieni, și ca dirijor
format în Statele Unite. „Sunt ori
ginar din România, dar în prezent
trăiesc în Germania“, declară el în

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

„Cu Cristian Măcelaru am reușit să câștigăm un dirijor remarcabil
și foarte cerut la scară mondială. Suntem încântați că acest artist
din noua generație ia în mâinile sale viitorul cu Orchestra
Simfonică WDR, care și-a câștigat în ultimii ani o reputație și
o recunoaștere remarcabile la scară internațională“.
© Marcus Schlaf/macelaru.com

Când s-a anunțat la începutul lunii mai că noul director șef al
Orchestrei Simfonice a Radiodifuziunii Vest Germane (WDR) de la
Köln a fost ales Cristian Măcelaru, ca succesor al renumitului
ﬁnlandez Jukka-Pekka Saraste, care condusese orchestra timp de
nouă ani, directorul WDR, Tom Buchow, se mândrea declarând:

VICTOR ESKENASY

clipul canalului televiziunii vest
germane (WDR), implicit publici
tar. „Venirea mea în Germania am
gândito ca pe o întoarcere la rădă
cini, fiind din Europa, din această
parte a lumii, și revenirea în Ger
mania are pentru mine semnifi
cația unei reîntoarceri acasă.“
„Am iubit întotdeauna Kölnul
pentru felul său vibrant, pentru
senzația de energie pe care o dă,
plin de oameni veniți din toate
colțurile lumii, cu diversitatea sa
culturală... Îmi place și că munici
palitatea se străduie să includă
aici pe toată lumea.“
„Despre un concert eu vor
besc ca despre o oglindă, fiindcă
ceea ce publicul aduce la un con
cert este propria experiență de
viață, pe care o face resimțită, iar
muzica o reflectă înapoi spre el.
Responsabilitatea noastră ca mu
zicieni, ca artiști, este să avem gri
jă ca oglinda să fie curată.“
Departe de ași renega origi
nile românești, născut la Timișoara

și astăzi revenind relativ des la pu
pitrul orchestrelor românești, Cri
stian Măcelaru rămâne un produs
de succes al școlii muzicale ameri
cane, unde sa format întâi ca violo
nist la Rice University, la Houston,
studiind concomitent dirijatul cu
Larry Rachleff, și sa împlinit și
evidențiat la pupitrul unor mari
orchestre, între care în cariera lui a
dominat cea din Philadelphia, pe
care a dirijato de peste o sută de
ori, fiind timp de trei ani și dirijor
în reședință. Laureat al Premiului
de dirijat Sir Georg Solti, apreciat
și la pupitrul celor mai mari or
chestre europene, Cristian Măce
laru este așteptat să împlinească la
Köln speranțe majore. O directoare
a Radioului, Valerie Weber, spunea
despre el că „pe de o parte, are o
inimă plină de spiritul european al
muzicii clasice, în timp ce pe de alta,
în America a învățat să nu piardă
niciodată din vedere publicul“.
Întrebat ce înseamnă muzi
ca pentru el, Cristian Măcelaru

răspunde: „Este o imensă parte
din ceea ce sunt și ceea ce mă defi
nește. În plus de limba vorbită,
muzica îmi creează ocazia de a co
munica cu ceilalți și de ami exprima
emoțiile. Acesta ar fi răspunsul sim
plu“. Răspunsul mai complex, spu
ne dirijorul, este că „muzica re
prezintă esența însăși a lucrului.
Imediat ce aleg calea de exprimare
prin muzică, experiența pentru pu
blic devine deosebit de complexă.
Aproape automat apar, se nasc, ni
veluri suplimentare de comunicare“.
Ca răspuns la o întrebare despre
relația dintre comunicarea muzi
cală și spiritualitate, Cristian Măce
laru este de părere că „muzica ne
lărgește conștiința mai mult decât
orice altă artă. […] Spus altfel, mu
zica ne conectează la univers în cele
mai bune momente“.
„Pentru mine, a dirija muzica
semnifică să dai viață unei inte
racțiuni directe între public, muzi
cieni și dirijor. Slujba mea este să
fac orchestra capabilă să transmită

muzica în forma ei cea mai sim
plă, în esența ei primordială. Pen
tru mine este important să scot în
evidență întrebările existențiale
puse de compozitorii din toate
generațiile. Noi, artiștii, acționăm
ca mediatori între lucrări și ex
periențele trăite de public. În
această privință sunt întotdeauna
în cea mai bună companie și deloc
singur pe podium.“
Despre prima sa stagiune la
Köln, Cristian Măcelaru spune:
„Orchestra Simfonică WDR și cu
mine ne vom lua ascultătorii întro
călătorie ce ne va permite să expe
rimentăm toate variațiile existenței
noastre. În concertul inaugural,
sarcina mea este să fac publicul să
trăiască lumile emoționale și in
telectuale ale lui Gustav Mahler.
Sunt convins că publicul de la
concert se va regăsi în multe lo
curi din lucrările lui Mahler. Tre
buie să descopăr calea de a face
clară publicului diversitatea aces
tor lumi emoționale“. SDC
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Când ﬁcțiunea nu
ne mai e suﬁcientă
Opinie dominantă vreme de milenii în zona teoriei
artistice, mimesisul aristotelian ori cel puțin înțelesul atribuit de traducători și exegeți, de reﬂectare
a realității, capătă în prezentul istoric versiuni neașteptate. Nici mimesisul nu mai e ce-a fost în
aceste timpuri acaparate de spectacol, într-o
lume a showului generalizat, în care delimitările
dintre factual și ﬁcțiune sunt volatile, iar adevărul
e tot mai relativizat, într-atât de mult încât antropologii vorbesc despre epoca post-adevăr.
Artiștii își mobilizează instru
mentele creative și, cu senzația că
imaginarul ca oglindire a realului
nu le mai e suficient, nu ezită să
recurgă la real însuși, să îl felieze
și să îl mute în scenă. Așa cum e el,
„ambalândul“ în teatru docu
mentar, teatru verbatim, teatrul
oamenilor reali, teatru al exper
ților, răsturnând raporturile tra
diționale ale scenei cu punctul ei
de inspirație, viața.
Circumstanțele care stârnesc
fantezia în teatrul documentar
sunt chiar cele din viața comu
nității asupra cărora realizatorii
doresc să îndrepte privirea. Indi
vidul și problemele lui, mai ales
acelea pierdute din vederile deci
denților, dar cu impact asupra so
cialului, preiau primplanul și
determină serii de reacții creative
în lanț. Modul de a compune și de
a articula proiectul scenic e altul
decât în clasica poetică aristote
liană. De regulă, nu există un text
prescris, partitura se naște în
cursul pregătirii, înainte de înce
perea repetițiilor propriuzise, prin
documentare și selecție. Atribu
țiile uzuale din cadrul echipei se
redistribuie, toată lumea participă
la toate procedurile, inclusiv la
scrierea partiturii verbale, se pre
ocupă de pregătirea prin studiu
pe teren, la bibliotecă, în online, la
intervievarea subiecților conside
rați relevanți pentru temă.
Teatru angajat, documenta
rul are grijă să nu păcătuiască prin
tezism, căderea în ideologic ampu
tândui credibilitatea. Bazat pe fap
te prezentate fără ură și părtinire,
teatrul documentar înfățișează atât

de echilibrat și echidistant pe cât
poate fi o creație artistică, proiec
tând lumini asupra cât mai mul
tor puncte de vedere relevante
pentru chestiune.
PARADIGMA DOCUMENTARĂ
ARE ATUURI ȘI SLĂBICIUNI
Coborând în istorie, zorii săi îi
aparțin lui Erwin Piscator (1925,
Berlin, Trotz alledem/ In spite of
everything), care a proiectat în
scenă un prim montaj video cu
fragmente de știri referitoare la
Primul Război Mondial. În Marea
Britanie, Joan Littlewood a impus
genul – Oh, What a Lovely War!
(Theatre Workshop, 1963) –, prin
recurs la cântece și documente re
feritoare tot la prima conflagrație
mondială, insularii dezvoltând
teatrul documentar înaintea al
tora și încă în forme ingenioase.
Peter Cheesman (Victoria Thea
tre, StokeonTrent) a înregistrat
audio, pe casete cu bandă magne
tică, opiniile oamenilor conectați
direct la situație.
Cea dintâi producție verba
tim omologată a fost realizată de
el în 1974, Fight for Shelton Bar,
militând împotriva închiderii unei
fabrici siderurgice din Stoke. Acești
practicieni seminali au deschis
calea multor artiști atrași de „no
ua descoperire“, revenind la real
ca sursă prin el însuși de sub
stanță teatrală, proliferând în nu
meroase variante. Potențialul tea
tral al realității este incredibil, cu
condiția să fie identificat, modelat
întro formă scenică și jucat în
fața unui public.

Teatrul verbatim își datorea
ză numele unei mărci de casete
audio pe care erau arhivate măr
turiile subiecților aleși. În varian
tele puriste, în scenă ajung cuvin
tele exacte ale acestora, dar adesea
ele sunt prelucrate fără a fi afec
tate ideea și mesajul. Caracterul
testimonial îi dă credibilitate, ve
rosimilitatea atingând cota ma
ximă, incontestabilă. Britanicii
lau teoretizat, numindul, de la
caz la caz, documentar, verbatim,
testimonial, teatru tribunal (care
recurge la transcripții din dosa
rele instanțelor de judecată). Tea
trul documentar mizează pe su
biectivitatea celor desemnați ca
având relevanță pentru chestiu
nea prezentată, consultați prin
tehnici specifice (mărturii, inter
viuri) sau prin fragmente de scri
sori, jurnale, materiale de presă.
Poveștile lor sunt asamblate în
scenarii dramatice jucate apoi de
actori profesioniști care se stră
duiesc să rămână cât mai aproape
de personificarea acestor martori,
încercând să le redea nu doar
experiențele biografice, ci și felul
de a fi, de a vorbi, atitudinea etc.
Paradigma documentară are
atuuri și slăbiciuni. Atuurile vin
din însușirea de a atrage atenția
asupra unor problematici delicate,
necunoscute de ochiul public, de a
sensibiliza prin punerea în lumină,
la propriu, a aspectelor mai puțin
cunoscute. Piesele documentare
sunt, însă, atinse de perisabilitate
întro măsură mai mare decât cele
canonice, fiind, de cele mai multe
ori, materiale dramaturgice legate
ombilical de o comunitate, texte ale
unei singure înscenări. Nu pentru
că nu ar avea valoare dramatur
gică, doar că sunt croite pe calapo
dul unei idei regizorale, sunt, adică,
mai degrabă de reprezentat decât
de publicat ori de citit.
REALITATEA SE TRANSFERĂ
ÎN TEATRALITATE
În teatrul oamenilor reali, poveș
tile din scenă sunt chiar istorii din
viața celor din distribuție. Selecția
urmărește găsirea indivizilor po
triviți pentru subiect, care să aibă

competență umană în zona tema
tică, ale căror povești să documen
teze prin ele însele subiectul spec
tacolului. Unul dintre beneficii este
că limitează până la excludere doza
de convenționalism inerentă întro
anumită măsură teatrului de tip
clasic. Nu doar materialul cu re
surse dramaturgice contează, el
vine la pachet cu o abilitate înnăs
cută de a te prezenta în fața altora.
Nu toți cei care au povești intere
sante de relatat știu și cum să le
spună pentru a le transmite întro
manieră agreabilă.
De obicei, cu acești actori ama
tori se lucrează în prealabil, pen
tru a le activa resursele histrionice,
pentru a îi încadra în rama gene
rală a spectacolului ai căror prota
goniști devin. Prospețimea lor

ION BARBU
PINACOTECA DIN PETRILA
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OLTIȚA CÎNTEC
DATUL ÎN SPECTACOL

actoricească e un atu pentru un
proiect în care calitatea narațiunii
teatrale și ingenuitatea celor dis
tribuiți este miza întregului. Așa că
eventualul nefiresc ori posibilele
stângăcii sunt îngăduite, în con
dițiile în care creatorii elaborează
în jurul autenticității.
Întrun demers ca acesta, rea
litatea se transferă în teatralitate
prin orientarea unui spot asupra
ei, prin decupajul de fapte și oa
meni pe care îi reasamblează întrun
context scenic. Existența ajunge o
resursă de teatralitate prelucrată
de regizori pentru care ideea de
personaj suportă regândire: oame
nii la care se apelează sunt prin ei
înșiși subiecți, recuperând din rea
litate situații și întâmplări cu ran
dament scenic. SDC
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FESTIVALUL DE FILM DE LA CANNES – CONCLUZII

Sorry We Missed You, Pedro!
În ﬁecare an e greu
de prevestit cum va
arăta palmaresul de la
Cannes, dar în acest
an a fost și mai greu,
pentru că juriul era
format aproape numai din regizori și era
imposibil de știut după ce criterii va decide – dacă va lua în
calcul doar valoarea
ﬁlmelor, dacă se va
uita cu mai multă
atenție (înțelegere
chiar) la autorii lor,
dacă va considera și
importanța politică
a producțiilor.

IULIA BLAGA

Nu în ultimul rând, nimeni navea
habar ce gusturi au jurații. Nici
văzând palmaresul nu poți înțe
lege pe dea întregul cum au lu
crat președintele Alejandro Gon
zález Iñarrítu, cineastul & artistul
francez Enkil Bilal, cineastul fran
cez Robin Campillo, actrița și
cineasta senegaleză Maimouna
N’Diaye, actrița americană Elle
Fanning, cineastul grec Yorgos
Lanthimos, cineastul polonez Pa
weł Pawlikowski, cineasta ameri
cană Kelly Reichardt și cineasta
italiană Alice Rohrwacher.
Ce se poate remarca la prima
vedere e că dintro listă de 21 de
filme pentru care cele șapte pre
mii păreau puține, juriul care a
avea în componență trei francezi
a dat până la urmă nouă premii
(unul exaequo și o mențiune in
ventată) la nouă filme, dintre care
patru (co)producții (majoritar)
franceze și două coproducții mi
noritar franceze. Altfel zis, Franța
a luat cele mai multe premii. Cred
că asta e politica cea mai clară
despre care se poate vorbi și care

Bong Joon-ho

în acest an mi sa părut mai in
tensă decât până acum. Au fost
foarte multe filme franceze și în
secțiunile paralele (Quinzaine
des Réalisateurs și Semaine de la
Critique). Pe undeva, e de înțeles
această politică, din moment ce
festivalul e finanțat din bani pu
blici, dar e totuși un festival in
ternațional – cel mai important
din lume! –, nu unul național.
Din ce a spus Iñarrítu la con
ferința de presă de după anun
țarea premiilor, decizia ca Parasite
să primească Palme d’or a fost
luată în unanimitate, ceea ce nu e
greu de crezut. Filmul lui Bong
Joonho a fost proiectat spre sfâr
șitul festivalului și la detronat pe
Dolor y gloria, al lui Almodóvar,
în topul din „Screen Daily“, alcă
tuit din importanți critici străini.
Sudcoreeanul abordează lupta
de clasă întrun mod inedit, care
e în egală măsură cinema de cali
tate și entertainment, printrun
thriller care devine pe măsură ce
trece timpul tot mai amenințător
și mai irațional. Membrii unei fa
milii sărace se infiltrează întro
familie foarte înstărită fără ai
anunța pe angajatori că sunt rude
între ei. Schimbând subsolul in
salubru pe o vilă superelegantă
(deloc opulentă sau kitsch), aceș
tia vor ajunge să semene tot mai
puțin cu ce credeam despre ei.

Sărăcia nu e neapărat echivalentă
cu cinstea. Bogații sunt pe cât de
bogați, pe atât de naivi.
Parasite (al cărui titlu e in
tenționat ambiguu) e la fel de
subversiv ca filmul care a câștigat
anul trecut la Palme d’or, Shoplif
ters, al japonezului Hirokazu
Koreeda (cu care a și fost compa
rat) pentru că demonstrează întro
manieră elegantă și jovialcine
matografică că în epoca actuală
scara de valori e puțin răsturnată
și că sărăcia sau bogăția nu mai
sunt indicatori corecți pentru va
lorile morale. Dincolo de releveul
social, filmul e foarte bine dus și
nam găsit o singură persoană
dintre jurnaliștii cu care am vor
bit la Cannes căreia să nui fi plă
cut foarte mult.
PALMARESUL ARATĂ
ORICUM CIUDAT

Dolor y gloria mi sa părut la fel
de bun, dar cu totul altă mâncare
de pește – apropo, Sylvester Stal
lone, care a venit și el pe Croazetă,
a spus că nu înțelege cum poți
compara filmele între ele (se refe
rea la Premiile Oscar). Are drep
tate. Filmul lui Almodóvar e un
film de Almodóvar, dar melodra
ma e acum foarte personală. Mă
așteptam ca regizorii din juriu să
vibreze la acest portret al artistului

la bătrânețe, care găsește în ve
chile amintiri energie să meargă
mai departe. Speram săi dea lui
trofeul, mai ales că spaniolul are
69 de ani și nu la luat când a tre
buit. Faptul că iau dat lui Antonio
Banderas Premiul de interpretare
masculină poate să însemne și că
Banderas a fost cel mai bun actor
din filmele din Competiție (și a
cam fost), dar și că juriul a consi
derat că filmul nu era la fel de bun
încât să ia un premiu mai impor
tant – Grand Prix, de pildă, care
sa dus la Atlantique (de Mati
Diop) despre care nam fost sin
gura care sa întrebat ce caută în
Competiție.
Palmaresul arată oricum ciu
dat, cu excepția trofeului și a altor
două premii. Pe de o parte, e bine
că juriul a reținut un film mai de
osebit cum e Bacurau, de Kleber
Mendonça Filho si Juliano Dor
nelles, care e și cinema de calitate,
și comentariu politic (o combi
nație de western și distopie cu
americani bogați care vânează
brazilieni săraci), dar e bizar că au
dat același premiu, Prix du Jury, și
lui Les Misérables, un film fără
prea mari virtuți artistice, dar ani
mat de dorința de a face cunos
cută dificultatea de integrare a
celor care, asemeni regizorului
Ladj Ly, au crescut ca negri mu
sulmani în Montfermeil sau alte

suburbii pariziene, dar nu li sa
permis să se integreze. Ladj Ly a
reușit să scoată capul datorită
unor cursuri de cinema ținute în
Montfermeil. A început prin a
face scurtmetraj, apoi documen
tar, mai ales despre suburbia sa și
despre relațiile complicate dintre
locuitori și poliție, pentru ca acum
să gonfleze unul din aceste scur
tmetraje întrun lungmetraj.
E regretabil că juriul nu la
reținut în palmares și pe Corneliu
Porumboiu, care demonstrează în
La Gomera că e un regizor inteli
gent și subtil, care trece dincolo
de codurile cinematografice folo
site cu eleganță, pentru a ajunge
întro zonă cu presiune mai scă
zută, unde orice tip de comuni
care e un cod. La Gomera e genul
de film pe gustul cinefililor, deci
e cu atât mai surprinzătoare lipsa
lui din palmaresul unor cunoscă
tori de cinema. Mai multe publi
cații îl dădeau ca favorit pentru
Premiul de scenariu. În plus, și La
Gomera e coproducție minoritar
franceză.
FRAȚII DARDENNE AU INTRAT
DIN NOU ÎN PALMARES
Premiul de scenariu a rămas în
Franța la Céline Sciamma, scena
rista și regizoarea lui Portrait de
la jeune fille en feu, despre care
presa (nu doar franceză) a scris
foarte de bine. Plasânduși acțiu
nea în secolul al XVIIIlea, filmul
exploatează de fapt tema contem
porană a emancipării femeii și
descrie împrejurările în care ia
naștere pasiunea dintre o picto
riță (aproape anarhistă pentru
epoca ei) și modelul ei – o tânără
ieșită de la mănăstire pentru a se
mărita cu italian pe care nu la
văzut niciodată. Întreg acest pro
iect vorbește despre emancipare
și reprezentare. Sunt aproape
numai actrițe pe ecran, directorul
de imagine e, de fapt, o directoare,
regizoarea spunând în interviuri
că a abordat filmul ca pe o po
veste feministă. Pentru că am
văzut doar 30 de minute din el, nu
pot spune că filmul e bun sau
prost, deși da, nu mia plăcut că
intențiile lui politice erau evi
dente de la început și cumva su
bliniate (inclusiv de interpretarea
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protagonistelor Noémi Merlant și
Adèle Haenel).
Nu am văzut nici Little Joe,
primul film cu care austriaca Jes
sica Hausner a intrat în Compe
tiție la Cannes (am povestit săptă
mâna trecută despre ce program
superb de proiecții am avut), dar
filmul a avut o primire călduță
din partea criticii și nimeni nu se
aștepta la vreun premiu. Little Joe
vorbește despre o ingineră agro
nom care obține o plantă (sinis
tră) care le poate aduce oame
nilor fericirea, trimițând de fapt la
dependența oamenilor de antide
presive. Din ce filme am văzut în
Competiție, nu am găsit altă actriță
care să merite Premiul de inter
pretare mai mult decât Debbie Ho
neywood din filmul lui Ken Loach
Sorry We Missed You, doar că Ho
neywood avea mai puțin de jucat
decât Emily Beecham în Little Joe.
Surpriza și mai mare a fost că
frații Dardenne au intrat din nou
în palmares. Adevărul e că șiau
șlefuit stilul (lansat de ei) atât de
bine, încât nu mai pot da rateuri.
După două trofee deja obținute la
Cannes (pentru Rosetta, în 1999,
respectiv L’enfant în 2005), după
un Grand Prix (pentru Le gamin
au vélo, 2011) și un Premiu de sce
nariu (pentru Le silence de Lorna,
2008), multă lume nici nu se mai
aștepta ca Dardenneii să mai fie
luați în Competiție. La fel ca bri
tanicul Ken Loach, belgienii au
suficiente selecționări și premii la
Cannes cât să le ajungă pentru
cinci vieți. Mie mia plăcut Le
jeune Ahmed, dar mam mirat că

a fost preferat altor filme mai
îndrăznețe și mai elaborate. Plus
că nu prin regie excela, ci printrun
scenariu aparent simplu care, cu
cât încerca să se apropie mai mult
de erou, cu atât mai ușor îl scăpa
printre degete, tocmai pentru a
arăta cât de greu de înțeles e fana
tismul religios.
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Antonio Banderas

UNA PESTE ALTA,
N-A FOST O EDIȚIE REA
Altă surpriză a fost că Once Upon
a Time in Hollywood, de Quentin
Tarantino, cel mai așteptat film al
ediției, inclus în Competiție pe ul
tima sută de metri, a fost snobat
de juriul lui Iñarrítu. Cine poate
ști de ce? Filmul nu e doar holly
woodian – și semnat de unul din
tre cei mai iconici cineaști ameri
cani ai ultimelor două decenii,
dar vorbește despre Hollywood și
despre fascinația cinematografu
lui. Dacă juriul a decis de la bun
început să sprijine producții care
au nevoie să fie sprijinite (vezi fil
mele debutanților de culoare
Diop și Ly), de ce a ales săi pre
mieze și pe Dardennei, care sunt
deja o instituție?
În fine, o Mențiune Specială a
fost inventată de juriu pentru It
Must Be Heaven, primul film pe
care palestinianul Elia Suleiman îl
face în 10 ani. Suleiman a fost la
Cannes și cu precedentele filme
ale sale, pe care acesta le continuă
ca stil, deși acum cineastul călă
torește din Nazareth la Paris și New
York. Umorul à la Jacques Tati nu
mi se mai pare că funcționează

natural. Călătoria transcontinen
tală a cineastuluipersonaj în pro
priul film, care se întâlnește cu un
producător francez (jucat chiar
de producătorul filmului, Vincent
Maraval) sau cu o producătoare
americană pe care prietenul său
Gael García Bernal (as himself)
încearcă so sensibilizeze pentru
următorul proiect al palestinia
nului sunt insule de umor & iro
nie întro poveste inegală com
pusă din scheciuri cu puțin dialog
(Suleiman nu vorbește aici) de
spre ciudățeniile lumii de azi. Dacă
în curtea casei din Nazaret vecinul
îi ia în stăpânire lămâiul (aluzie
clară la conflictul israeliano
palestinian), la New York, printro

mică exagerare, toți oamenii poartă
câte o armă de gât, inclusiv copiii.
Filmul a luat și Premiul FIPRESCI,
acordat de Federația Internațio
nală a Criticilor de Film.
Har Domnului, na intrat în
palmares Mektoub, My Love: In
termezzo, de Abdelatif Kechiche
(distins cu trofeul la Cannes pen
tru La vie d’Adèle în 2013), un film
voyeurist de patru ore (reduse la
trei jumate în timpul festivalului),
incluzând și o scenă de cunilingus
de 15 minute. La conferința de
presă, ochelarii cu umbrar nu iau
putut ascunde lui Kechiche deza
măgirea când jurnaliștii au înce
put săl încolțească. Filmul a fost
introdus în Competiție în chip de
Parasite (Coreea de
Sud), de Bong Joon-ho

sămânță de scandal, dar rulând în
ultima zi de proiecții, când lumea
ori pleca, ori era deja obosită, na
stârnit decât o furtună întrun
pahar cu apă.
Una peste alta, na fost o edi
ție rea, deși anul trecut țin minte
că au fost mai multe filme foarte
bune. Acum au fost doar mai multe
filme bune și puține foarte bune.
În palmaresul de mai jos ve
deți și țările care au produs fil
mele premiate. SDC
FOTO: Festival de Cannes

PALMARES 72 –
Competiție
l La Palme d’or – Parasite (Coreea
de Sud), de Bong Joon-ho
l Grand Prix – Atlantique (Franţa,
Senegal, Belgia), de Mati Diop
l Prix du jury (ex-aequo) – Les
Misérables (Franţa), de Ladj Ly, și
Bacurau (Brazilia, Franţa), de
Kleber Mendonça Filho si Juliano
Dornelles
l Premiul de regie – Jean-Pierre
și Luc Dardenne pentru Le jeune
Ahmed (Belgia, Franţa)
l Premiul de scenariu – Céline
Sciamma pentru Portrait de la
jeune fille en feu (Franţa), de Céline
Sciamma
l Premiul de interpretare feminină –
Emily Beecham pentru Little Joe
(Austria, Marea Britanie,
Germania), de Jessica Hausner
l Premiu de interpretare masculină –
Antonio Banderas pentru Dolor y
gloria (Spania), de Almodóvar
l Menţiune Specială – It Must Be
Heaven (Franţa, Qatar, Germania,
Canada, Turcia, Palestina), de
Elia Suleiman
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La trecerea unui nemuritor:
François Weyergans (1941-2019)
Scriitorul François Weyergans, câștigător al premiilor Renaudot și Goncourt,
a murit la 77 de ani. Știrea a fost anunțată luni, 27 mai. „Secretarul și membrii
Academiei Franceze au durerea de a anunța dispariția confratelui lor, domnul
François Weyergans, decedat pe 27 mai 2019 la Paris“, se arată într-un
comunicat remis de prestigioasa instituție.
Născut la Bruxelles în 1941, ro
mancierul francobelgian a obți
nut Premiul Renaudot în 1992
pentru La Démence du boxeur,
iar în 2005 romanul Trei zile cu
mama (Polirom, 2006) ia adus
prestigiosul Premiu Goncourt, pe
care i la suflat lui Michel Houel
lebecq. „Scriitor jucăuș și inclasa
bil“, cum a fost numit de „Le
Figaro“, Weyergans a fost ales în
Academia Franceză în martie
2009. Dea lungul carierei sale,
cel pe care ministrul Culturii din
Franța la elogiat ca fiind un
autor cu „scriitură liberă“ care
„manevra cuvintele cu umor și cu
finețe“ a mai primit premiile
RogerNimier (1973, pentru Le
Pitre), Marele Premiu pentru Li
teratură oferit de Academia Re
gală de Limbă și de Literatură
Franceză din Belgia (1980, pentru
Les Figurantes), VictorRossel și
Prix des Deux Magots (1981, pen
tru Macaire le Copte), Premiul
Meridian (1983, pentru Le Ra
deau de la méduse) și Marele Pre
miu al Limbii Franceze (1997,
pentru Franz și François – apă
rut la Editura Polirom în 2007).

RADU CUCUTEANU

François Weyergans a urmat studii
de cinematografie (la IDHEC), ac
tivând mulți ani ca cronicar la „Ca
hiers du cinéma“, unde a scris sute
de cronici. Este autorul mai multor
filme, nouă la număr, scurt și lung
metraje, dintre care, la numai 20
de ani, unul consacrat prietenului
său, Maurice Béjart, Je t’aime tu
danses. Una dintre realizările sale,
Un film sur quelqu’un, a fost se
lecționată în 1972 la Veneția.
Weyergans declara în 1989:
„Criticii nu încetează să mă trateze
ca pe un clovn. Îmi place mult
asta. [...] Dar sunt un clovn cu un
mesaj“. Aceasta a fost și maniera în

care a abordat seara ce ia fost dedi
cată la prima ediție a Festivalului
Internațional de Literatură și Tra
ducere din Iași (FILIT), în 2013, când
a împărțit scena cu Cristian Tudor
Popescu, sub moderarea lui Cătălin
Sava, acolo unde povestea că prima
lui dorință a fost să fie Papă.
Mai jos redăm fragmente din
interviul realizat de Dan Daia
cu autorul francez cu prilejul
prezenței acestuia în România.
l „Adevărul e că îmi place să scriu,
scriu aproape în fiecare zi, dar îmi
place din ce în ce mai puțin să pu
blic. Asta presupune multe obli
gații: să apar la televizor, să dau
interviuri... Și fac toate astea pen
tru a ajuta editorul să vândă un
roman pe care lam putut scrie
datorită sumei pe care am primito
că avans, cu câțiva ani înainte. În
momentele în care scriu sunt ceea
ce se poate numi «scriitor», apoi
sunt ca un actor la televiziune, ceea
ce mă amuză, pentru că am turnat
filme și am dirijat actori, în cazul în
care verbul «a dirija» convine! Teh
nic vorbind, un scriitor trebuie să
fie singur pentru a se putea con
centra și ași termina frazele. Un ci
neast intra în contact cu alți oa
meni cu care discuta, pe care îi
poate ascultă, atinge. În fiecare din
tre cazuri sunt folosite părți dife
rite ale sistemului nervos.“
l „Am grijă că nici unul dintre ro
manele mele să nu poată fi adap
tat pentru cinema! Văd prea mulți
romancieri care scriu scenarii de
film deghizate în romane – sau
scenarii pentru televiziune. Mi sa
propus sămi adaptez romanele
pentru cinema, dar am refuzat. Îmi
trebuie doi sau patru ani pentru
ami gândi personajele cărților, iar
atunci când cartea există în sfârșit
nu vreau să mă confrunt iarăși
timp de un an sau mai puțin (cine
maul este mai rapid decât litera
tură) cu aceleași personaje.“

l „Eu scriu doar pentru cititor.
Scriu pentru a fi citit și aș adăuga
chiar – e și ceva orgoliu în asta –
că scriu pentru a fi recitit! Dacă m
aș gândi doar la mine, naș mai
scrie. Îmi cunosc ideile, fantas
mele, obsesiile, întâmplările trăite
sau visate. Nui nevoie să transpun
toate astea în scris. Scriu pentru a
fi citit și pentru a face să existe în
continuare literatură, prin modes
tele mele mijloace. Are Blaise Pas
cal o frază care ma marcat în ado
lescență: «Ceea ce există doar pen
tru autor nu valorează nimic».“
l „Scriu până ce pagina scrisă în
cepe sămi placă. Încerc să trasez
începutul unui paragraf fără a i se
putea ghici sfârșitul. Pot justifica
fiecare cuvânt pe care îl folosesc.“
l „Vorbesc mult de cinema în
Franz și Francois, cred că acest
roman nu este alcătuit numai
dintro suită de dutevino sau de
zigzaguri între două generații, dar
și dintro serie de dutevino între
cinema și literatura – ca să nu mai
vorbim despre raporturile anta
gonice între religie și erotism, o
temă universală.“
l „Mi se întâmplă să schimb ordi
nea capitolelor precum se schim
bă ordinea planurilor întrun film.
Adevărata problemă este aceasta:
trebuie stabilită ordinea în care
cititorul sau spectatorul va re
cepta informațiile care îl va face
să fie interesat sau să se identifice
cu personajele poveștii. Să se în
ceapă mai degrabă cu un eveniment
minor sau cu unul important? În
Trei zile cu mama aveam nevoie
neapărată de pagini în care mama
să fie puternică și prezentă. Nu
trebuia să fiu sentimental cu ma
ma, nici să prezint o doamnă în
vârstă care tricotează în fața televi
zorului! Am inventat, prin urmare,
scena în care ea se lasă agățată de
un tipograf turmentat care credea
că fiul este de fapt soțul său.“
l „Religia nu e o cămașă pe care o
dezbraci. Religia ți se lipește de

piele. Am fost educat de preoți ca
tolici, de iezuiți, care mau învățat
mai mult decât religia: gramatica
limbii franceze. Unui prieten de
al meu, care fusese rând pe rând
budist și musulman, iam spus:
«Ești ca un Don Juan, îți schimbi
religia ca pe femei». [...] Miar plă
cea că publicul român să citească
romanul meu Macaire le Copt, po
vestea unui călugăr copt din de
șertul egiptean în secolul al IVlea
după Hristos. La sfârșit, călugărul
nu mai știe de ce se afla în deșert.
La uitat pe Dumnezeu, dar cartea
se termină așa: «Nu se plictisea
niciodată». Nici eu nu mă plicti
sesc niciodată.“

l

„Mie teamă să merg în India,
pentru că sunt sigur că nu maș
mai întoarce deacolo niciodată!
Prima dată când am fost în Japo
nia, am plecat pentru 15 zile și am
rămas trei luni. [...] La fel sa în
tâmplat în Quebec: am plecat pen
tru două săptămâni, dar miam
închiriat un apartament și am ră
mas șase luni la Montreal. Aș pu
tea face același lucru la București,
unde aș merge în fiecare zi sămi
beau cafeaua și să mă gândesc la
viitorul roman întrun pasaj care
mia fost arătat. [...] În Trei zile cu
mama este o frază în care cred:
«Nu am regretat niciodată că am
făcut o călătorie».“ SDC
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Întâlnire cu Teodor Baconschi
și Laurențiu-Ciprian Tudor la Brașov
Sâmbătă, 8 iunie, ora 17.00, la Colegiul
Național „Andrei Șaguna“, Sala festivă
(Șirul Mitropolit Andrei Șaguna, nr. 1,
Brașov), va avea loc lansarea volumului
365 de lămuriri în compania lui
LaurențiuCiprian Tudor, de Teodor Ba
conschi și LaurențiuCiprian Tudor, re
cent apărut la Editura Polirom.
Invitați, alături de autori:
Adrian Lesenciuc
Cezar Boghici
Cvintetul „Anatoly“ al Operei Brașov
l Va modera: LaurențiuCiprian Tudor
Lansarea va fi urmată de o ședință de
autografe.
Această carte cuprinde un inedit dialog
zilnic, anume desfășurat pe durata Anului
l

Centenar 2018. Cronică implicită a unui rar
moment de istorie, volumul atacă simultan
temele permanente (legate de identitate,
devenire, religie, cultură și valori), prile
juind comentarii neconvenționale, la con
fluența dintre inteligența tradiției și in
tuiția viitorului.
Cititorul ei va descoperi deopotrivă
frenezia detectivă a celui care întreabă și
portretul secret al celui care răspunde: doi
scriitori români ai veacului nostru compli
cat, care continuă să crediteze fecunditatea
gândirii libere, virtutea exprimării limpezi
și darul comuniunii spirituale.
Teodor Baconschi (n. 1963, București)
este doctor în antropologie religioasă și is
torie comparată a religiilor la Universitatea

ParisSorbonne (1995). În 1997 a intrat in
diplomație, reprezentând succesiv Româ
nia la Vatican, Lisabona și Paris, iar între
2009 și 2012 a fost ministru de Externe al
României.
LaurențiuCiprian Tudor (n. 1973, la
Brașov) este poet, eseist și jurnalist cultu
ral. Este licențiat în sociologie, are un mas
ter în consiliere psihoeducațională și ex
periență ca formator și trainer. Din anul
2014 este membru al Filialei Brașov a Uni
unii Scriitorilor din România. A inițiat și
coordonează, împreună cu poetul Adrian
Munteanu, Grupul de literesuneteșicu
lori „Caii verzi de pe pereți“ din Brașov,
care organizează, din 2007, evenimente
culturale. SDC

Apariție-eveniment la Editura Polirom: Istorie și
rasism. Ideea de rasă de la Iluminism la Donald
Trump, de Marius Turda și Maria Sophia Quine
Editura Polirom anunță apariția în librării a unui nou
volum semnat de Marius Turda, profesor la Oxford Broo
kes University, și Maria Sophia Quine, senior fellow la
Centrul de Istorie a Medicinii din cadrul Oxford Brookes
University, Marea Britanie: Istorie și rasism. Ideea de rasă
de la Iluminism la Donald Trump.
Istorie și rasism. Ideea de rasă de la Iluminism la Do
nald Trump a apărut în colecția Historia a Editurii Poli
rom, traducere de MariusAdrian Hazaparu.
Marius Turda este autorul volumului Eugenism și
modernitate. Națiune, rasă și biopolitică în Europa
(18701950), apărut în 2014 în aceeași colecție a Editurii
Polirom.
Deși unora le pare învechită în prezent, ideea de rasă
a fost și este încă una dintre cele mai persistente forme
de clasificare umană. Cartea lui Marius Turda și a Mariei
Sophia Quine contribuie la o nouă înțelegere a istoriei
acestei idei, explorând teoriile rasiale în multiplicitatea
aspectelor lor politice, culturale și așazis „științifice“, așa
cum au fost acestea edificate în Europa și în alte părți ale
lumii. Descoperim astfel că diferite tradiții istorice con
tinuă să modeleze nu doar dezbaterile contemporane
despre identitățile colective și individuale, ci și politica
națională și internațională. Mai mult, autorii reușesc să
indice motivele pentru care gândirea axată pe rasă șia
făcut din nou apariția în ultimii ani în cadrul mișcărilor
populiste, xenofobe și antiimigrație.

Marius Turda (n. 1973) a studiat istoria la Univer
sitatea din Bucureşti, Central European University din
Budapesta (CEU) şi Universitatea Oxford. Este profesor
la Oxford Brookes University și director al Centrului de
Istorie a Medicinii al aceleiași universități. A publicat
numeroase cărți, atât ca autor, cât și ca editor. Dintre
cele mai recente publicaţii: Teleology and Modernity
(Routledge, 2019) şi Religion, Evolution and Heredity
(University of Wales Press, 2018), Eugenics and Nation
in Early Twentieth Century Hungary (Palgrave Macmil
lan, 2014), Crafting Humans: From Genesis to Genetics
and Beyond (V&R unipress, 2013) iar dintre cărţile în
limba română: Ştiinţă şi Etnicitate II: Biopolitică şi Eu
genism în România, 19201944 (Muzeul Municipiului
Bucureşti, 2019) şi Ştiinţa şi Etnicitate I: Cercetările
Antropologice în România anilor ’30 (Muzeul Munici
piului Bucureşti, 2018).
Maria Sophia Quine a fost senior lecturer de istorie
europeană modernă în cadrul Departamentului de isto
rie de la Queen Mary, Universitatea din Londra. A mai
publicat Population Politics in Twentieth Century Eu
rope: Fascist Dictatorships and Liberal Democracies
(Routledge, 1995), Italy’s Social Revolution: Charity and
Welfare from Liberalism to Fascism (Palgrave Macmil
lan, 2002) şi „Racial «Sterility» and «Hyperfecundity» in
Fascist Italy: The Biological Politics of Sex and Repro
duction“ („Fascism“, 1, 2012, pp. 92144). SDC
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Andrew Sean Greer – Less
„Suplimentul de
cultură“ publică în
avanpremieră un
fragment din romanul
Less, de Andrew Sean
Greer, traducere din
limba engleză de
Cristian Ionescu, care
va apărea în curând în
colecția Biblioteca
Polirom. Actual a
Editurii Polirom.
– FRAGMENT –
Pe vremea aceea Arthur Less nu
mai fidel nu era. Așa stăteau lu
crurile cu toți bărbații pe care îi
cunoșteau și era o chestie despre
care el și Robert nu vorbeau ni
ciodată. Dacă, în drumurile lui,
Less dădea peste vreun bărbat
arătos cu apartament disponibil,
se putea arăta dispus săși întâr
zie cu vreo jumătate de oră în
toarcerea acasă. Iar odată chiar
șia găsit un iubit veritabil. Ci
neva care își dorea să vorbească,
cineva care aproape că ia cerut
săi facă declarații. La început a
fost o legătură minunată, fără
obligații, nu departe de casă, ceva
de care puteai profita ușor întro
dupăamiază sau când Robert era
plecat din oraș. Avea un pat alb
lângă fereastră. Avea un peruș
care ciripea. Sexul era minunat și
după aceea nici vorbă de discuții
de genul „Am uitat săți spun că a
sunat Janet“ sau „Ai pus permisul
de parcare în parbriz?“ sau „Nu
uita, mâine plec la Los Angeles“.
Doar sex și un zâmbet: „Nu e mi
nunat să primești ceți dorești

fără să te coste nimic?“. Cineva
care nu semăna deloc cu Robert,
cineva vesel și luminos, afectuos
și poate nu foarte deștept. A durat
mult până când totul să devină
trist. Au urmat certuri și telefoane
și plimbări lungi în care nimeni
nu spunea nimic. Și sa terminat.
Less a terminato. Știa că rănise
îngrozitor, impardonabil, pe ci
neva. Asta sa întâmplat nu cu
mult înainte săși piardă inelul în
coșul cu ciuperci.
— Of, la dracu’! a spus el.
— Ați pățit ceva? a întrebat
un bărbat cu barbă aflat ceva mai
încolo pe rândul cu legume.
Înalt, cu ochelari și cu o varză
bok choi în mână.
— La dracu’, miam pierdut
verigheta.
— La dracu’, a spus și bărba
tul, uitânduse spre coș.
Acolo să tot fi fost vreo șaizeci
de ciuperci de bălegar – dar, evi
dent, inelul ar fi putut ajunge
oriunde. În ciupercile champig
non! Sau în coșul cu shiitake! Ar
fi putut să zboare printre ardeii
iuți! Cum să cauți printre ardeii
iuți? Bărbosul sa apropiat.
— Amice, uite cum facem, a
spus el, de parcă îi punea la loc un
os rupt. Una câte una.
Încet, metodic, au pus fiecare
ciupercă în sacoșa lui Less.
— Miam pierduto și eu o dată,
a spus amabil bărbatul, ținând
sacoșa. Nevastămea sa înfuriat. De
fapt am pierduto de două ori.
— O să fie ofticată, a replicat
Less.
De ce îl făcuse pe Robert fe
meie? De ce era așa de dispus să
intre în joc?
— Nu pot so pierd. A luato
dintro piață de vechituri din
Paris.
A intervenit un alt bărbat:
— Folosește ceară de albine.
Să nuți mai cadă până o dai la
strâmtat.

AUTORUL
ANDREW SEAN GREER (n. 1970) a crescut, alături de
fratele lui geamăn, în Washington, DC. A urmat
cursurile Universităţii Brown, unde a fost purtătorul
de cuvânt al generaţiei sale. După ce a trăit câţiva
ani în New York, unde a lucrat ca șofer și scenarist
fără prea mare succes, s-a mutat în Missoula, unde
a urmat cursurile unui master de arte plastice la
University of Montana. S-a mutat în scurt timp la
Seattle, unde a scris pentru Nintendo și a lucrat

Genul de bărbat care poartă
cască de biciclist la cumpărături.
Bărbosul a întrebat:
— Unde se strâmtează?
— La bijutier, ia răspuns bi
ciclistul. La oricare.
— Mersi, a spus Arthur. Dacă
o găsesc.
La gândul crunt că ar putea
rămâne pierdută, biciclistul a în
ceput să caute printre ciuperci
alături de ei. O voce bărbătească
din spatele lui:
— Verighetă pierdută?
— Îhî, a răspuns bărbosul.
— Când o găsești, folosește
gumă de mestecat până o strâmtezi.
— Eu am zis ceară de albine.
— E bună și ceara.
Așa era între bărbați? Între
heterosexuali? Atât de des singuri,
dar când intrau întrun necaz –
când pierdeau o verighetă! –,
atunci toată ceata de frați se repe
zea să rezolve problema? Viața nu
e grea: reziști cu stoicism, știind
că nu trebuie decât să dai un
semn și îți vin ajutoare. Ce minu
nat să faci parte dintrun aseme
nea club! Se adunaseră vreo șase
bărbați și toți căutau foarte con
centrați. Ca săi salveze căsnicia și
mândria. Așadar, aveau și ei ini
mă. Nu erau niște dominatori in
diferenți și cruzi, nu erau niște
bătăuși de liceu de care să te ferești
pe holuri. Erau buni, erau sufletiști,
săreau în ajutor. Iar astăzi Less era
unul dintre ei.
Au ajuns la fundul coșului.
Nimic.
— O, îmi pare rău, amice, a
spus biciclistul cu o grimasă.
Bărbosul:
— Spunei că ai pierduto la
piscină.
Au dat din cap unul câte unul,
iau strâns mâna și au plecat.
Lui Less îi venea să plângă.
Ce om ridicol era. Ce scriitor
prost, căzut în capcana unei astfel de
metafore. De parcă asta ar însemna

ca profesor de colegiu, apoi la San Francisco, unde
a început să publice în reviste precum „Esquire“,
„The Paris Review“ și „The New Yorker“ înainte de a
lansa antologia de povestiri How It Was for Me,
foarte bine primită de critică. Au urmat romanele
The Path of Minor Planets, The Confessions of Max
Tivoli (recompensat cu California Book Award și
New York Public Library Young Lions Award), The
Story of a Marriage și The Impossible Lives of Greta
Wells. Pentru romanul Less, Greer primește Northern California Book Award și Premiul Pulitzer
pentru ficţiune. SDC

CARTEA
Less este povestea călătoriei lui Arthur prin lume și prin propriul trecut. Romancier eșuat, el e pe cale să împlinească cincizeci de ani.
Într-o zi primește prin poștă o invitaţie la nuntă: astfel începe fantezia
lui în jurul lumii în optzeci de zile, care îl va duce în Mexic, Italia, Germania, Maroc, India și Japonia și lasă mii de kilometri între el și problemele cu care refuză să se confrunte. Ce ar putea merge prost? Ei
bine, Arthur se îndrăgostește în Franţa, scapă de moarte ca prin urechile acului la Berlin, supravieţuiește cu greu unei furtuni de nisip în
Sahara și ajunge în Japonia prea devreme pentru florile de cireș. SDC

ceva pentru Robert, de parcă iar
dezvălui ceva legat de iubirea lor.
Nu era decât un inel pierdut întrun
coș. Dar nu se putea abține, îl atră
gea prea tare poezia de doi bani:
singurul lucru bun din existența
lui, viața lui cu Robert, dusă de râpă
din neatenția lui. Nu avea cum să
explice ce sa întâmplat fără să sune
a trădare. Totul se va vădi limpede
din vocea lui. Iar Robert, poetul, va
înălța privirea din fotoliul lui și va
înțelege. Că timpul petrecut îm
preună se terminase.
Less sa sprijinit de coșul cu
ceapă și a oftat. A luat sacoșa,
acum golită de ciuperci, dând so
mototolească și so arunce în coșul

de gunoi. O sclipire aurie.
Și uitel. Fusese tot timpul în
sacoșă. Ce minunată e viața.
A râs, i la arătat proprietaru
lui tarabei. A cumpărat toate ciu
percile prin care umblaseră băr
bații, două kilograme și jumătate,
sa dus acasă, a gătit supă și coaste
de porc cu legume în sos de muș
tar și toate ciupercile și ia poves
tit lui Robert toate cele întâmplate,
de la inel la bărbați și la descope
rirea finală, întreaga și măreața
comedie.
Și, în timp ce povestea, râzând
de el însuși, la văzut pe Robert
cum înalță privirea și înțelege tot.
Așa era traiul lângă un geniu. SDC
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muncă. Articolul citează o cerce
tare făcută în Berlin, unde stu
denți de gen feminin și masculin
au completat diverse teste în
condiții de temperatură diferită.
Testele erau de matematică, de
inteligență verbală și de logică.
Pentru fiecare grad în plus, răs
punsurile corecte oferite de femei
creștea cu câte două procente

pentru întrebările de matematică
și câte un procent pentru cele de
inteligență verbală. Subiecții de
gen masculin, dimpotrivă, dădeau
răspunsuri din ce în ce mai gre
șite, dar întro proporție mult mai
puțin semnificativă decât progre
sul femeilor. Singurul domeniu
care nu părea afectat de tempera
tură era logica. Cu alte cuvinte,
în războiul aerului condiționat,
companiile ar avea angajați mai
productivi în medie dacă ar crește
cu doar unul sau două grade tem
peratura ambientală.
Problema a fost pusă pe tapet
și întro campanie electorală din
2018. La o dezbatere televizată
între doi candidați democrați –
Cyntia Nixon (una dintre actrițele
din Sex in the City) și Andrew
Cuomo (actualul guvernator din
New York) – temperatura a deve
nit o strategie de dezbatere. Nixon
a cerut ca temperatura din studio
să fie de 24 de grade. Studioul a
stabilit însă o temperatură pe pla
cul candidatului masculin, de
frica faptului că altfel nu va veni
deloc.
Nixon până la urmă sa folo
sit de ocazie pentru a susține ceea
ce spunea demult: temperatura
este o bătălie a sexelor. Iar una
dintre părți trebuie să se lupte în
timp ce clănțăne din dinți. SDC

„stagiu de perfecționare profesio
nală“ la Constanța, am folosit tim
pul liber navigând nu pe mare, ci
pe internet (greu accesibil pe
atunci în urbea mea de reședință),
aproape exclusiv pe siteul Chemi
cal Brothers. De acolo miam ex
tras, umplând vreo cinci dischete,
tot soiul de informații și samples
care, speram, îmi vor sluji de bază
întro viitoare carieră muzicală!
De parcă „să faci“ muzică e o che
stiune de voință, nu de talent!
În fapt, cam deodată cu gene
rația căreia i se integrează Chemi
cal Brothers, muzica pare ceva facil
de comis, grație abundenței mij
loacelor computerizate de compu
nere, orchestrare, imprimare și
difuzare a sunetelor ordonate în
piese. Greu de înțeles că aceste in
strumente (lista lor pe siteul tru
pei engleze ma lămurit acum no
uăsprezece ani că nu pot pretinde
vreodată să devin nici măcar DJ,
darmite muzician!) sunt facilități
pentru exprimarea talentului, nu
înlocuitori. Obligatoriu pentru
cine își dorește viață și glorie prin
muzică, datul din naștere poate fi,
desigur, suplinit de munca ones
tă și aplicată, dar senzația de

„făcătură“ țâșnește din magma
sonoră tocmai când te aștepți mai
puțin, trăsnind urechea ca zgo
motul unui vitraliu spart în toiul
slujbei pentru nunta regală.
Am urmărit fără consecvență
cariera Chemical Brothers, cumva
sâcâit de monotonia ritmică în
tinsă câteodată dincolo de limită.
Posibil să am percepția mărginită,
iar substanțe ajutătoare nam fo
losit ascultândule discurile. Ulti
mul apărut, No Geography (2019,
Astralwerks/ Virgin EMI) conti
nuă experimentele de (re)mixare.
Atmosfera dansantă amintește de
dulcea epocă disco, începând chiar
cu piesa Eve of Destruction, în
trun fel melancolic, imposibil de
explicitat.
Ritmul a devenit substanțial
molatic, vocoderele ce mă intri
gau altădată prin răceală expre
sivă au, să zic așa, căldură și miros
de transpirație. Inserțiile vocilor
originale sau prelu(cr)ate, mus
tesc a prospețime. Nu lipsesc nici
adierile tehno dinspre Kraftwerk.
E un gest elegant de gratitudine
în stilul compozitorilor clasici,
care includ în opusuri câte o tri
mitere la Maeștri. SDC

Misoginismul aerului condiționat
MĂDĂLINA COCEA
DE VEGHE-N LANUL
DE CULTURĂ
Începe să fie din ce în ce mai
cald, iar asta înseamnă un singur
lucru: în birouri se va relua eter
nul război pro și contra aer
condiționat.
Deși nu se poate generaliza, tradi
țional războiul se duce între fe
meile și bărbații din birou. Până
anul acesta, nu iam dat atenție.
Dar am aflat recent că această dis
pută se joacă, de fiecare dată, pe
terenul bărbaților.
Există, aici cu toții suntem de
acord, o temperatură optimă la se
poate lucra și temperaturi prea
mari sau prea mici pentru a fi
productiv. Doar că nu ne putem
pune de acord care sunt acestea.

În mod obișnuit, temperatura
ideală de birou este considerată
de aproximativ 21 grade Celsius,
iar în America, clădirile de birouri
și sistemele de ventilație sunt
gândite astfel încât să poată asi
gura această temperatură. „Con
fortul termic“ este o chestiune luată
foarte în serios și i se dă impor
tanță cam de prin anii 1960. „New
York Times“ a scris că există o for
mulă matematică după care sa
stabilit o temperatură optimă care
ia în considerare temperatura ae
rului, viteza, presiunea vaporilor,
protecția oferită de costumul bu
siness și rata metabolică de re
paus: aceasta reprezintă cât de
repede generăm căldură prin cor
pul nostru. Bine, nu chiar „al nos
tru“. Ci al unui bărbat de 40 de ani
și 70kg. Doar că din 1960 și până
astăzi sa schimbat ceva impor
tant în birouri: au apărut femeile,
uneori în proporție majoritară
întrun birou. Iar acea rată meta
bolică a femeilor este cu 35% mai
mică. Asta înseamnă că femeilor
le este de obicei frig la tempera
tura optimă calculată pentru băr
bați. Așa se face că deseori, femeile

Frăție fără
geograﬁe

DUMITRU UNGUREANU
ROCKIN’ BY MYSELF

Nu mai știu cum sau pe unde am
auzit prima dată Chemical Bro
thers. Au trecut peste două dece
nii, oare când?
Avalanșa muzicală datorată genu
lui electronic depășește până și
puterea de receptare a celui mai
versat DJ și chiar lăcomia conta
gioasă a colecționarilor obstinați.
Despre ascultătorul obișnuit, ce
să mai zic? Dacă nu e dedicat unui
nume sau curent, nici o șansă de
a fi pe fază la izbânzi, necum la
apariții de modestă factură.
Sigur e că primul CD Chemi
cal Brothers ajuns la mine, unde
intră cam rar în player, a fost al
doilea scos de trupă, Dig Your
Own Hole. „Fabricat la umbră“ pe
plaiuri exsovietice, unde duoul
englez face turnee și se bucură de
mare succes, CDul în chestiune

au cu ele șaluri, șosete, pulovere,
jachete pentru a face față tempe
raturii din birou, în timp ce
bărbații sunt îmbrăcați lejer și se
simt bine.
Săptămâna trecută, „The At
lantic“ a scris că temperaturile
joase din birou nu doar că repre
zintă un disconfort pentru femei,
dar le scade și capacitatea de

era parte a „drepturilor de autor“
primite pe cărțulia mea de blues
din 1997, a cărei parțială vânzare
va fi asigurato inenarabilul Sorin
Dorneanu ot Suceava. Sunetul
aspru, abraziv și totuși melodic,
obținut de Tom Rowlands & Ed Si
mons din combinarea variatelor
surse de inspirație plăcea atât fa
nilor înfrățiți de băuturi + pilule
energizante în reuniuni de club

ori festivaluri din toată lumea, cât
și rockerilor nerăbdători să de
guste noile senzații. De exemplu,
prima piesă, Galvanize, de pe dis
cul Push the Button, din 2005. Ce
coctail de sonorități culese cu
schepsis și mixate maiestuos într
un flux unicat, relevând ceea ce
oamenii lucizi știu, anume că nu
există granițe reale pe biata noas
tră planetă, geografia fiind una,
iar omenirea o frăție (cu destui
membri puși pe distrugere). Mai
mult decât plăcerea simplă dată
de ascultare în sine, muzica apa
rent schematică și repetitivă te în
demna să „creezi“ propriile piese,
dacă erai capabil să utilizezi un
computer cât de cât performant.
Îmi amintesc amuzat cum, în pri
măvara anului 2000, aflat întrun
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Industria
muzicală își
scoate banii
din cinema
Streamingul a adus industria muzicală înapoi
pe linia de plutire, scrie „Billboard“. Dar ce alte
surse de venit vor exploata în continuare? Din
muzica marilor artiști proiectată pe ecrane sub
formă de ﬁlme biograﬁce sau documentare.
Premiera și uriașul succes al fil
mului Bohemian Rhapsody, anul
trecut, pare să fi dat startul unei
serii de biografii filmate ale vede
telor muzicii. Pe moment, toată
lumea laudă Rocketman, o bio
grafie oarecum suprarealistă a lui
Elton John, cu Taron Egerton în

LUCIAN AMARII (JUP)
SUPLIMENTUL LUI JUP

rolul principal. A fost precedat de
Lords of Chaos, un film la limita
horrorului despre extremiștii me
taliști din Norvegia anilor ’90, și
de The Dirt, biografia celebrei
formații americane Mötley Crüe.
Poveștile starurilor muzicii au
fost întotdeauna foarte îmbietoare

pentru cineaști, dar astăzi sunt
din ce în ce mai fascinante, inclu
siv pentru jucătorii de pe piața
streamingului, precum Netflix,
Hulu și Amazon. Toată lumea lu
crează acum la astfel de filme.
Printre viitoarele astfel de
producții sunt așteptate documenta
rul Pavarotti, regizat de Ron Howard
(pe 8 iunie), Rolling Thunder Revue:
A Bob Dylan Film by Martin Scorsese
(12 iunie, pe Neflix și la cinema), Yes
terday, o ficțiune despre ultimul om
de pe Pământ care își mai amintește
muzica The Beatles (12 iunie), Blin
ded by the Light, cu muzica lui Bruce
Springsteen (în august). Multe alte
producții se află în lucru.
Dar nu numai cineaștii au un
interes să vadă astfel de filme sau
documentare. La fel de interesată
este și industria muzicală, a cărei
economie depide tot mai mult și
ea de streaming.
„Biografiile muzicale repre
zintă un teren destul de fertil“,
spne Chris Aronson, fost director
de distribuție la studiourile 20th
Century Fox. „Declinul pieței CD
și creșterea numărului de descăr
cări digitale indică faptul că orice
sursă adițională de venituri ce
poate fi generată este binevenită“.
Cu alte cuvinte, trage concluzia
„Billboard“ chiar casele de discuri
încurajează aceste filme pentru a
câștiga cât mai mult din muzică.

Abundența de astfel de producții
ascunde faptul că ele sunt foarte
greu de realizat.
„E ca și cum ai asambla o cutie
cu șerpi“, spune Jeff Jampol, mana
ger pe drepturile de autor ale tru
pelor The Doors, The Ramones,
Jefferson Airplane și Janis Joplin.
Aceste filme și documentare vin la
pachet cu multe bătăi de cap din
cauza drepturilor de autor ce tre
buie cumpărate, diverse alte per
misiuni ce trebuie obținute,
procurarea de materiale de arhivă
și altele asemenea. Multe dintre
ele nici nu mai ajung să fie făcute.
Dar documentarele sau fil
mele biografice despre un artist
decedat sau retras pot fi unelte te
ribil de eficiente pentru a aduce
un nou public sau un public mult
mai numeros spre muzica respec
tivului artist. Datele analizate de
„Billboard“ arată că fiecare astfel
de film a avut drept consecință o
creștere semnificativă în vânzările
sau ascultările în streaming în săp
tămânile ce au urmat premierei.
În cele șase luni de la debutul
lui Bohemian Rhapsody, de exem
plu, cererea de streaming pentru
muzica Queen sa triplat, de la 558
milioane la 1,9 miliarde de ascultări.
Filmul a generat și o creștere efec
tivă a vânzărilor de muzică Queen –
o creștere de 484% în vânzarea de
unități sau discuri. Totul sa tradus

în încasări de 18 milioane de dolari.
În cele șase luni de dinaintea pre
mierei filmului, vânzările fuseseră
de numai 4,4 milioane.
Spre deosebire de filmele bio
grafice, documentarele sunt pro
duse pe o scară mai mică ce, în
general, cere un buget de 13 mi
lioane de dolari. Profitul unei ast
fel de producții însă poate fi con
siderabil. De obicei, după ce casa
de discuri care finanțează își re
cuperează investiția, are parte
cam de 20 la sută din profituri, iar
restul de împarte egal între casa
de discuri, realizatori și artiști sau
reprezentanții acestora. Profitu
rile depind de felul în care sunt
distribuite documentarele, fie în
streaming, fie la TV sau cinema.
Prin urmare, tot acest interes
pentru film al caselor de discuri
este mai mult decât explicabil. În
același timp, Warner Music Group
încearcă apele întro direcție care
sar putea dovedi de viitor. Anga
jând foști directori executivi de la
marile studiouri, WMG vrea să dea
chiar unor artiști șansa de a rea
liza propriilor producții. Astfe, re
cent, Sia a scris și regizat primul ei
film, un musical ce va fi lansat în
acest an, în care apar Kate Hudson
și Maggie Ziegler. Tot în acest an
va fi lansat și K12, un film scris și
regizat de Melanie Martinez, care
joacă și rolul principal. SDC
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n Debbie Harry (foto sus), voca
lista trupei Blondie, a anunțat lan
sarea primei autobiografii. Harry a
explicat că, inițial, a avut rețineri în
ași scrie memoriile, dar că, acum
că primul volum a fost terminat, se
gândește serios să scrie și o a doua
carte. Memoriile lui Debbie Harry
vor fi lansate în octombrie.
n O înregistrare considerată pier
dută cu The Beatles cântând în
1966 la emisiunea Top of the Pops
a fost descoperită de un colec
ționar și va fi prezentată în public,
în Anglia. Pe rolele de film se gă
sesc interpretări din aceeași emi
siune cu Dusty Springfield, The

Hollies, Tom Jones, The Troggs,
Ike și Tina Turner.
n John Cleese, fostul membru al
grupului Monty Python, ia ener
vat pe mulți atunci când a afirmat
pe Twitter că „Londra nu mai este
de multă vreme un oraș englez“.
Unul dintre cei mai enervați de
afirmațiile actorului a fost prima
rul musulman al Londrei, Sadiq
Khan. Anul trecut, Cleese a anun
țat că se va muta în Caraibe fiind
că este dezamăgit de felul în care
a ajuns Marea Britanie.
n Bărbat așezat, un desen expus la
muzeul de artă din Budapesta, ar
putea fi prima lucrare realizată de

Michelangelo Buonarroti desco
perită până acum. Sir Timothy
Clifford, eminent critic de artă,
spune că acest desen este posibil
să fie fost realizat de Michelan
gelo în 1487, la vârsta de 12 ani,

când era ucenic la atelierul lui
Domenico Ghirlandaio.
n Un biograf britanic a descoperit
un interviu din revista „GQ“ din
1996 pe care regretatul Terry
Pratchett i la luat lui Bill Gates.

În cadrul discuției, Pratchett a
prezis apariția „fake news“, dar
patronul Microsoft nu la crezut.
În schimb, Gates prezice în același
interviu apariția DVDurilor și a
ideii de Netflix.
n „În câțiva ani, spectatorii Urzelii
tronurilor vor fi satisfăcuți de
sfârșitul seriei“, crede Ronald D.
Moore, creator și producător al
serialului Battlestar Galactica.
Moore sa confruntat și el cu o
reacție ostilă a fanilor față de fi
nalul serialului Galactica.
n Clint Eastwood lucrează la The
Ballad of Richard Jewell, un film ce
are ca subiect atentatele teroriste
care au avut loc în timpul Jocurilor
olimpice de la Atlanta, în 1996.
n Întrun interviu televizat, Har
rison Ford susține că nimeni în
afară de el nu ar trebui să îl mai
joace vreodată pe Indiana Jones.
Un al cincilea și ultim film din
serie va fi realizat de către Steven
Spielberg anul viitor. SDC
Pagini realizate de
DRAGOȘ COJOCARU

Exagerează Hollywoodul
cu întinerirea digitală?
„Se merge deja prea departe când
vine vorba despre întinerirea di
gitală“, este de acord regizorul
Martin Scorsese care, totuși, a
apelat și el la această tehnologie.
În prima jumătate a ultimul lui
film, The Irishman, actorii Robert De
Niro și Al Pacino joacă pe ecrane ver
siuni mult mai tinere a lor. Această
întinerire a fost posibilă grație unei
tehnologii numite deaging.
Marele public a văzut pentru
prima oară această tehnologie în
2009, în filmul XMen 3, când a
fost folosită pentru ai întineri pe
Patrick Stewart și Ian McKellen.
Pusă la punct de firma Lola FX, ea
a fost apoi tot mai utilizată la ci
nema, de la Benjamin Button la
filmele din seria Marvel, care se

folosesc foarte mult de ea pentru
nevoile poveștilor spuse.
Mulți cred că această tehnolo
gie este prea folosită. Marin Scor
sese, care a apelat la ea cu multe
reticențe, este unul dintre aceștia.
Scorsese spune că, întinerinduși
digital actorii, a avut probleme în
a păstra ochii acestora expresivi.
„Schimbă această tehnologie pri
virea actorilor? Ce se pierde? Cum
poate fi recuperat? Nu știu“, spu
ne celebrul regizor.
Mulți alți cineaști sau critici
au mari rețineri în folosirea aces
tei tehnologii și acuză efectul de
„uncanny valley“ produs de ea,
adică acea senzație deranjantă pe
care o resimte un om în fața unei
simulări realiste a umanului. „Ai
sentimentul sinistru că nu vezi o
persoană reală, ci o entitate imi
tând o persoană“, spune criticul
Andrew Gruttadaro.
Dar deaging nu este singura
tehnologie utilizată la Hollywood –
se apelează foarte mult la ceea ce
este numit „cosmetică digitală“, un
ansamblu de tehnologii care per
mite înfrumusețarea imaginii ac
torului în filme: slăbire, reducerea

ridurilor, albirea dinților, spo
rirea definiției musculare etc.
Numite digital beauty, aceste re
tușuri sunt deja prevăzute în con
tractele hollywoodiene. „Ceea ce
reprezintă o sabie cu două tăișuri
pentru actori“, scrie „National Post“.
„Ce se va întâmpla atunci când
publicul va prefera iluzia în locul
realității?“
Deja legile care reglemen
tează industria divertismentului
în mai multe state americane
încep să ia în considerare aceste
probleme. Statul California a in
trodus o lege care dă dreptul unui
individ să decidă felul în care va fi
utilizată imaginea lui până la 70
de ani după moarte.
„Dar“, scrie „National Post“,
„pe măsură ce tehnologia avan
sează exponențial, fragilul dome
niu al legii și eticii umane rămâne
în urmă. Ramificațiile acestor teh
nologii sugerează o cale ce va duce
la o lume a divertismentului post
umană. Dacă tot suntem preo
cupați de influența fake news,
ce se va întâmpla atunci când nu
vom mai putea recunoaște un
chip real?“. SDC
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Rocketman

Racheta albă
Paramount Pictures a lansat bio
picul Rocketman în săli imediat
după premiera mondială de la
Cannes. Filmul care îl are pe Ta
ron Egerton în rolul lui Elton John
e doar parte dintrun întreg. Așa
cum declara fiul lui David Bowie
la începutul acestui an, biopicul
despre tatăl său (care se va numi,
se pare, Stardust) nu va avea mu
zica lui Bowie pe coloana sonoră,
pentru că producătorii nu au
reușit să cumpere drepturile (asta
va suna ciudat, dar, în fine, mai e
până atunci). Deocamdată, filmul
despre viața lui Elton John pică
bine în siajul creat de Bohemian
Rhapsody, mai ales că e regizat de
Dexter Fletcher, care a preluat Bo
hemian Rhapsody după ce Bryan
Singer a fost pus pe liber.
La fel ca Bohemian Rhapsody,
Rocketman e un fan film, deci nu
te aștepți să fie inventiv formal, ci
fidel subiectului și encomiastic
fără vină. E flamboiant, colorat,
energizant și plin de muzică, așa
cum trebuie să fie un film despre
Elton John. Acesta e și producător
executiv, poziție de care nu sa fo
losit ca să cenzureze munca celor
lalți. În urmă cu câteva zile, presa

647

scria că, dimpotrivă, chiar a refu
zat să domolească scenele de sex
și droguri, deși producătorii se te
meau pentru rating, dorind o
audiență de la 13 ani în sus. „But I
just haven’t led a PG13 rated life“,
a exclamat Elton John pentru
„The Guardian“.
Filmul trebuia să fie făcut
acum 20 de ani, dar mai multe
studiouri nu au înțeles viziunea
pe care Elton John o avea asupra
filmului, el insistând pe latura
fantastică pe care o considera im
portantă pentru film. De pildă,
spune Elton John, atunci când a
cântat la clubul Troubadour din
Los Angeles a simțit efectiv cum
totul a început de la un moment
dat să leviteze. Ceea ce vă dorim și
dumneavoastră.
„AȘ VREA SĂ FIE TOATĂ
LUMEA FERICITĂ“
Un alt film pe care îl puteți vedea
în această perioadă pe marile
ecrane e un proiect mai deosebit
intitulat Guvernul copiilor și
semnat de Ioana Mischie. E cum
va impropriu săl numești docu
mentar, după cum nici ficțiune nu
e. Mai degrabă, așa cum și scrie pe
generic, e o arhivare a dorințelor
a o sută de copii în anul de grație
2018, adică la 100 de ani de la
crearea statului românesc mo
dern, pentru următorii 100 de ani.

IULIA BLAGA
FILM
Acesta e primul capitol al
unui proiect mai mare conceput
de Ioana Mischie în 2017 ca docto
rand Fulbright la USC School of
Cinematic Arts din Los Angeles.
Filmat în 3D (cu noul aparat
Alpha 3D Rig), Guvernul copiilor
aduce în fața noastră (și a unor
Guvernul copiilor

ecrane colorate) o sută de copii ale
căror gânduri sunt grupate tematic,
pe capitole. Pentru un film de cinema
de aproximativ o oră și jumătate, Gu
vernul copiilor este puțin cam static,
deși copiii sunt puși să facă diverse
lucruri în fața camerei – să se în
vârtă întrun scaun, să se strâmbe,
să facă mișcări de karate ș.a.m.d.,
alte semne de punctuație fiind puse
de animație.
Ce e mai interesant sunt lucru
rile pe care copiii le spun și care ar
trebui să capete relevanță în timp.
Un astfel de proiect va fi mai inte
resant peste 50 de ani decât acum.
Asta e și premisa proiectului
care, în plus, șia propus să fie o plat
formă care să încurajeze creativitatea.

Alte capitole ale proiectului vor fi
un serial web, experiențe VR și
evenimente live. Nu știu dacă am
înțeles bine, dar Ioana Mischie
vrea săi urmărească pe acești
copii și în timp.
(Textul de azi e cam expediat,
dar efectiv iar mam încurcat în tex
tele de rubrică predate în avans îna
inte să plec la Cannes și a trebuit să
încropesc ceva în mare grabă.) SDC
l Rocketman – de Dexter
Fletcher, cu Taron Egerton,
Jamie Bell, Richard Madden,
Bryce Dallas Howard
l Guvernul copiilor –
de Ioana Mischie, cu o sută
de copii români

