JURNAL DE
INSIDER:
FITPTI 2019
Între 3 și 10 octombrie,
cu un Prolog pe
29 septembrie, se va
desfășura a XII-a ediție a
Festivalului Internațional
de Teatru pentru Publicul
Tânăr Iași.
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UN DISIDENT REZONABIL:
MIHAI BOTEZ
Volumul conceput și îngrijit de
Radu Ioanid (Mihai Botez: Trei
schițe de portret. Documente,
Polirom, 2018) constituie un
model de recuperare și ﬁxare
în context a disidenței
anticomuniste românești.
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FILIT, LA A VII-A EDIȚIE ÎN 2019
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Cea de-a VII-a ediție va avea loc în perioada 2-6 octombrie la Iași, reunind scriitori, traducători, manageri
culturali, editori și jurnaliști din întreaga lume.
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INTERVIU CU
SCRIITOAREA
GABRIELA
ADAMEȘTEANU

„NU MĂ
RECUNOSC
ÎN NICI O
GENERAŢIE
DE SCRIITORI“
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DIN CICLUL TOAMNA SE NUMĂRĂ…

Premierele românești
ale sezonului, în cadență
de una pe săptămână
De-acum până pe la mijlocul lui noiembrie o să tot vorbim despre ﬁlme românești aproape în ﬁecare săptămână,
pentru că așa sunt eșalonate premierele. Din ce am aﬂat din consultare directă cu autorii și de pe Cinemagia,
12 lungmetraje autohtone vor intra în săli. Dintre acestea, patru sunt documentare și două debuturi.
IULIA BLAGA

Alte 11 lungmetraje românești (in
cluzând două coproducții minori
tare) au fost lansate până acum în
acest an. Lista include trei docu
mentare și trei filme de debut.
Dacă nu se mai înscrie ni
meni (cine știe? o săptămână a
rămas liberă), la sfârșitul anului
am bifa 23 de premiere, la fel ca în
2018. Anul trecut a fost un an al
debuturilor – din 23 de filme
românești lansate, nu mai puțin
de 10 au fost prime filme. De ase
menea, șase au fost documentare.
În 2017 au fost lansate 19 noi
filme românești, dintre care trei au
fost documentare și șase debuturi.
E rost de mândrie că a crescut
numărul documentarelor? E bine
pentru că se diversifică oferta și
publicul se învăță să vadă și docu
mentar românesc la cinema. E
problematic pentru că aceste fil
me luptă cu exploatarea, ca orice
film românesc sau european sau
de orice nație o fi. Anul trecut,
Dacii liberi (de Monica Lăzurean
Gorgan și Andrei Gorgan) a fost al
doilea documentar românesc la
boxoffice, dar a avut doar 3.445
de spectatori în trei săptămâni, pe
când documentarul de hipermar
ket România neîmblânzită de
Tom BartonHumphreys (plătit
de retailerul Auchan, promovat
de Transilvania Film și cu rezul
tate spectaculoase în prima săp
tămână) a avut 81.426 spectatori
în 16 săptămâni. Multiplexurile și
cinematografele mari pot refuza
filme care li se pare că nu vor
aduce spectatori, după cum pot

La Gomera, de Corneliu Porumboiu

scoate după o săptămână sau
izola la ore nefrecventabile un
titlu care nu merge bine. Econo
mia de piață.

Arest, de Andrei Cohn

Monștri., de Marius Olteanu

IATĂ CE FILME ROMÂNEȘTI
VOM VEDEA ÎN ACEST SEZON
Lista e deschisă de strălucitorul La
Gomera, de Corneliu Porumboiu,
care intră în săli în 13 septembrie
2019, după ce ulterior premierei
din Competiția de la Cannes a fost
vândut în aproape toată lumea, in
clusiv în America de Nord. Cu
Vlad Ivanov cap de afiș, La Gomera
reînnoadă cu stilul mai popular al
cineastului din A fost sau na
fost?, jucânduse însă cu ideea de
rețetă cinematografică. Recent, La
Gomera a fost ales să reprezinte
România în cursa pentru nomina
lizarea la Oscarul pentru cel mai
bun film internațional (începând
din acest an a dispărut exprima
rea Oscar „pentru film străin“ sau
„pentru film vorbit în altă limbă
decât engleza“). Cât de mult va
prinde jocul secund din filmul lui

Porumboiu la publicul de la noi se
va vedea în încasări. La Gomera e
o coproducție românofranco
germană între 42KM Film, Les
Films de Worso, Komplizen Film și
Arte Grand Accord.
Al doilea lungmetraj al lui An
drei Cohn, Arest (care va fi lansat în
20 septembrie 2019) sondează pe
muchia unui thriller mecanismele de
exercitare a puterii dintrun regim
opresiv, urmărind un intelectual

(Alexandru Papadopol) închis în
aceeași celulă cu un infractor
torționar (Iulian Postelnicu) în
România anilor ’80. Arest e o co
producție românească între Man
dragora și Multi Media Est, reco
mandată pentru interpretările
remarcabile și scenariul care te
ține în priză.
După un parcurs festivalier
marcat de premii și recenzii entu
ziaste în presa străină (filmul a

avut premiera în februarie, în
secțiunea Forum a Festivalului de
la Berlin), lungmetrajul de debut
al lui Marius Olteanu, Monștri., se
întâlnește cu publicul de acasă în
27 septembrie 2019. Filmul urmă
rește cu delicatețe relația dintre
doi soți (Judith State și Cristian
Popa) care încearcă săși nego
cieze propria fericire și libertate
(sexuală) în contextul unei socie
tăți cu prejudecățile ei. Monștri. e
o coproducție românească între
Parada Film și Wearebasca.
Noul lungmetraj de animație
al Ancăi Damian, Călătoria fan
tastică a Maronei, deschide Festi
valul Internațional de Film de
Animație anim’est (413 octom
brie 2019) și intră în săli chiar pe
4 octombrie. Vorbită în limba
franceză, această coproducție ro
mânofrancobelgiană (produsă
de Anca Damian prin Aparte Film
împreună cu Sacrebleu Produc
tions și Minds Meet) spune o po
veste despre oameni prin inter
mediul poveștii unui câine și al
aventurilor acestuia.
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Mo, de Radu Dragomir

Călătoria fantastică a Maronei, de Anca Damian

Tot în 4 octombrie va intra în
cinema și lungmetrajul de debut
al lui Radu Dragomir, Mo, o po
veste contemporană despre pu
tere și abuz, în care Răzvan Va
silescu e un profesor universitar
care profită de două studente
(Dana Rogoz și Mădălina Craiu)
pe care lea prins copiind la exa
men, invitândule la el acasă. În
interviul acordat publicației
„Variety“ în timpul Festivalului
Transilvania (unde filmul a avut
avanpremiera în secțiunea Zilele
Filmului Românesc), regizorul a
spus că nu sa inspirat din reali
tate, dar că sfârșitul filmărilor a
coincis cu debutul campaniei
#MeToo. Mo e o coproducție ro
mânească între Scharf Film și
Strada Film.
PROTESTELE AU DUS LA
CĂDEREA GUVERNULUI
Filmat în decursul a doi ani, docu
mentarul Emigrant Blues: un
road movie în 2½ capitole, de
Mihai Mincan și Claudiu Mitcu,
urmărește returul definitiv al ro
mânilor care mor peste hotare, în
țările în care sau dus la muncă.
Filmul va intra în săli din 11 oc
tombrie. Anul trecut, un alt docu
mentar interesant al lui Claudiu
Mitcu a rulat în România – Proce
sul, realizat împreună cu Ileana
Bîrsan. Emigrant Blues: un road
movie în 2½ capitole e o copro
ducție românească între DeFilm
și Wearebasca.
Realizat cu prilejul centena
rului de anul trecut, documentarul
Jurnalul familiei escu, de Șerban
Georgescu (în cinematografe din

25 octombrie 2019), retrasează
uneori ironic, alteori grav cei o
sută de ani de stat modern româ
nesc prin intermediul poveștilor
unor oameni obișnuiți. Părinți,
bunici, nepoți cu numele în escu
sau nu se perindă prin acest lun
gmetraj în care Vintilă Mihăi
lescu, Mihaela Miroiu, Ioana
Pârvulescu, Sorin Ioniță, Stelian
Tănase și Theodor Paleologu vor
besc despre ce înseamnă aceea
identitate națională. Jurnalul fa
miliei escu e produs de Kolectiv
Film/ Studioul Video Art.
După premiera mondială din
cadrul Festivalului de la Veneția,
unde a fost prezentat horscon
cours în Selecția Oficială, aștep
tatul documentar al lui Alexander
Nanau colectiv (se scrie cu literă
mică, veți înțelege de ce) ajunge
pe ecranele românești în 1 noiem
brie. Filmul urmărește ce sa în
tâmplat în România după trage
dia de la Colectiv, când conștiința
cetățenească a oamenilor a fost
brusc zdruncinată și protestele
crescânde au dus la căderea gu
vernului, continuând să ia pro
porții dificil de imaginat înainte
de momentul Colectiv. Filmul e
produs de Alexander Nanau Pro
duction, Samsa Film (Luxemburg)
și HBO Europe (prin urmare va fi
lansat și la HBO și HBO Go). Prin
tre cei care apar în film se numără
Narcis Hogea, Vlad Voiculescu,
Cătălin Tolontan, Mirela Neag,
Răzvan Luțac și Tedy Ursuleanu.
Queen Marie of Romania, de
Alexis Xahill și Alexis Sweet Ca
hill, e o dramă de epocă cu dis
tribuție internațională despre
regina Maria, pe care o urmărește

după încheierea Primului Război
Mondial, când pleacă să facă
lobby la Conferința de Pace de la
Paris. Roxana Lupu (actriță stabi
lită la Londra) o joacă pe regina
Maria, în vreme ce regele Ferdi
nand e interpretat de Daniel Plier
(actor luxemburghez care joacă la
Teatrul „Radu Stanca“ din Sibiu).
Queen Marie of Romania e pro
dus de Abis Studio și intră în săli
în 8 noiembrie 2019.
LA IAȘI, O COLECȚIE UNICĂ
DE FILME ȘI FOTOGRAFII
Al patrulea lungmetraj al lui Cătălin
Mitulescu, Heidi, a avut de curând
premiera mondială în competiția
Festivalului de la Sarajevo. Pe 14
noiembrie ajunge și pe ecranele
de acasă. Inspirat de discuțiile cu
un polițist, de pe când își făcea
colectiv, de Alexander Nanau
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documentarea pentru precedentul
său film, Loverboy, Mitulescu con
struiește o poveste contemporană
despre un polițist aproape de pensie
(Gheorghe Visu) care trebuie să con
vingă două prostituate să depună
mărturie întrun caz de crimă orga
nizată. Heidi e produs de Cătălin
Mitulescu prin Strada Film.
Aflat la al treilea lungmetraj,
Andrei Gruzsniczki pune din nou
în ecuație prezentul cu compromi
surile trecutului. Zavera pleacă de
la înmormântarea unui om de afa
ceri, unde prieteni și parteneri care
se bat pe moștenire scot la lumină
zonele de umbre ale trecutului fie
căruia. Din distribuție fac parte Do
rian Boguță, Ioana Flora, Medeea
Marinescu, Ioana Talașman, Maria
Talașman, Șerban Pavlu, Coca
Bloos. Zavera e produs de Saga Film
și se lansează în 29 noiembrie.

Premiatul documentar al Norei
Agapi Timebox închide (deocam
dată) seria premierelor autohtone
(va fi lansat în 6 decembrie 2019).
Produs de Manifest Film, Timebox
e o incursiune personală întro isto
rie de familie, dar în același timp
chestionează relația noastră cu tre
cutul. Eroul filmului este tatăl regi
zoarei, fotograful IoanMatei Agapi,
care între 1955 și 1990 a construit la
Iași o colecție unică de filme pe
16mm și fotografii – de fapt, cea mai
mare arhivă personală pe film din
România. În timp ce Nora Agapi era
în producție cu filmul, tatăl ei a pri
mit ordin de evacuare pentru spațiul
unde își ținea arhiva – de aici un
twist interesant în ecuația filmului.
În săptămânile care urmează
vom desfolia fiecare film în cro
nici & interviuri.
Maestre, muzica! SDC
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Vară
ANDREI CRĂCIUN
CULEGĂTORUL DE HARFE
Acum, că sa isprăvit vara (cea
mai frumoasă fiică a anului) și vin
la rând trei nereușite, să privim în
urmă și să constatăm: a fost bine
pe drumul străbătut?
Înaintând implacabil în etate,
acumulând frumoasă experiență
de călător, făcând cele mai ele
mentare raționamente, vara asta
am ales să mă îndrept către țările
nordice. Din vara anului 2019,
mam ales, deci, cu două țări pe
care nu le cunoscusem până acum
decât din legende: Danemarca și
Norvegia.

Naturel simțitor la capriciile
timpului probabil, degrabă um
blător în izmană pe drum, mam
ferit de o combinată nordică. Am
mai ajuns, totuși, cândva la bor
dul unui vas de agrement (tot în
toiul verii) pe la Helsinki, prin
Finlanda (și am văzut eu că e
bine).
La Stockholm, în Suedia, însă,
nam mai avut ce face și am pus
indispensabilii, așa că adevărul e
că singurul motiv pentru care nu
mă încumetasem încă în Dane
marca și Norvegia era frica
(irațională, sigur că da) de frigul
tras la șale.
Uite că temerar însă anul
acesta – gata! Am luat Copen
hagan piept. Și bine am făcut
(din nou). Sa constatat desigur că
ne aflăm la aproximativ două sute
de ani distanță (în urmă) de
orașul Copenhaga. Suntem atât
de departe încât e miraculos că,
măcar formal, suntem parte din
aceeași construcție europeană cu
o țară ca Danemarca.
Mergi pe străzile din Copen
haga și plângi gândindute la
orașul București (nul mai lăsați
să se chinuie, așterneți peste el o
carpetă cu Răpirea din Serai și
lăsați edila să interpreteze un

Asereje din buric, cu atenție, cât
cade tencuiala!).
Plângi ca Tudor Vianu întors
la gara noastră de nord tocmai de
la Paris, izbucnind în lacrimi în
timp ce rostea: E atât de urât! E
atât de urât! (pentru mai multe
detalii, citiți cărțile lui Ion Vianu).
Și apoi, Oslo. Oslo nu e Co
penhaga, fără să fie însă neapărat
mai puțin. Nu are cum să aibă
eleganța și noblețea sa (în defini
tiv Norvegia și Danemarca au fost
sute de ani întro uniune care se
conducea de la Copenhaga).
Oamenii din Oslo au – și mai
mult – o înduioșătoare naivitate.
Dacă îi aduci în Balcani nu știu,
zău, cum sar descurca, cum ar
șmecherio, cum ar merge și așa.
Și ca și cum nu ar fi de ajuns
rușinea acumulată până la acest
punct al textului vin și mai fac
două mărturisiri vecine cu (auto)
calomnia.
Cititori, sunt atât de necitit
încât până la vârsta de treizeci și
șase de ani nu citisem până la
capăt nici o carte de Thomas Pyn
chon. Și nici de Céline!
Pynchon mai începusem, e
drept, dar renunțasem, fiindcă mi
se păruse că nu cunoaște limite în
imaginație, că este – dacă nu vi se

pare prea mult – excesiv în pute
rea imaginației sale. Mult prea
mult. Abia acum, când cu nordi
cele astea, am citit eu Strigarea lo
tului 49 și am puterea să recunosc
că până acum am greșit. Am gre
șit, da.
Cât despre Céline măcar atât
știam: Călătorie la capătul nopții
e o capodoperă, una dintre marile
cărți ale primei jumătăți de secol
XX. Dar mai știam și de pamfletele
antisemite ale lui Céline. Și am
evitat. Din nou am greșit.

De-acasă și din vacanță
1.
Abia ajuns la Cheile Grădiștii,
cum cobor din mașină, în parcare,
văd că un soț cască gura peste un
gard, iar soția îl strigă iritată:
— Hai odată, ce faci?!
— Stai, dragă, că este oi, e pei
saje pacilea la munte.
2.
Un bilet de tren Regio CehiaSlo
vacia, pe o rută de 400 km, gen
IașiBucurești, costă cam 100 de
lei la clasa 1. Ai ecran în față, poți
să alegi jocuri, filme, seriale, toate
genurile de muzică – ca pe avioa
nele transoceanice. Și, evident, nu

merge cu 40, ci cu peste 100 la oră.
Am ales să ascult jazz cehesc și mă
gândesc la CFRul nostru, dublu
ca preț și cu zece clase sub în
privința confortului și a vitezei de
deplasare.
3.
Sincer, am înjurat oleacă după
ceam petrecut aproape o oră întrun
trafic ordinar șiam realizat că – să
vezi chestie! – nu am cheile de
acasă la mine. Încă o dusăîn
toarsă după chei în oraș nici nu
am luat măcar în calcul, chit că aș
sta trei ceasuri în fund, sprijinit
de gard. Apoi miam dat seama că
pot merge pe jos la magazinul din
colț după mâncare, că pot sări

Cu antisemitismul dumisale
nu e nimic de negociat – e o pro
stie. Cu literatura lui Céline avem
altă socoteală, însă. E un scriitor
cu adevărat excepțional, îl pun
alături de Knut Hamsun, norve
gianul, și el scrântit întru nazism
la bătrânețe. E uimitor cum oa
meni geniali ca dumnealor nu
sunt, iată, scutiți de imbecilitate
politică.
Știau bine ce știau vechii la
tini: să facem bine să nu ne mai
mire nimic. SDC

gardul în curte, că mă pot spăla cu
furtunul din grădină, că am pro
sop și haine de schimb pe frân
ghia de rufe, că laptopul e în
rucsac, că tocmai am montat priză
pe terasă, că pot trage hamacul la
umbră, că merge un binging Big
Bang Theory pe Netflix – și mam
gândit că e chiar mai bine în aer
liber decât în casă.
Iar apoi mia venit deodată să
mă întreb ce naiba fac eu dacă
vreau la baie.

din caserola pasată de la unul la
altul, roșii întregi cu salam și chif
tele usturoiate, din alea de împut
tot vagonul, nu doar comparti
mentul.

introduc eu în tainele pământului
de sub șlapii noștri. De exemplu,
când am săpat să bag stâlpii de la
uscătorul ăsta de rufe, așa, cam pe
la vreun metru, a țâșnit apă...
— Ei, da?! se miră vecinul.
— Serios! Dacă nam dat de
vreo conductă, sigur e pânza frea
tică sus...
— Nare cum să fie conductă
aici! clatină el neîncrezător din cap.
— Tare mult îmi place cum
ați făcut uscătorul ăsta de rufe!
intervine deodată vecina. Fix așa
vreau și eu. Iam și zis lu’ tata, care
ne ajută cu casa: „Tata, sămi faci
uscător de rufe ca la poet!“... Mă
scuzați, că eu așa vă zic: poetul...

4.

5.

6.

Totuși, ca idee, deși trenurile sunt
net diferite față de ale noastre, să
știți că și în Cehia, Slovacia sau
Polonia se înfulecă la greu, direct

Discuție la gard cu noii vecini, pe
cale să se mute în noua lor casă.
Vine nu știu cum vorba de apă:
— Pânza freatică e sus aici – îi

Când mi se face dor de mare și
nam cum să merg, îmi prăjesc ham
sii din astea ordinare, cum se vând
lângă plajă, șimi mai trece. SDC

FLORIN LĂZĂRESCU
ÎNTÂMPLĂRI
ŞI PERSONAJE

Știri la zi din actualitatea culturală și articolele ediţiei pe
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Țara rezemată în ștampilă
Poate că unii au auzit vag despre
o ordonanță dată de guvernul
României, care prevede elimina
rea ștampilei de pe diverse acte –
un pas înainte spre moderniza
rea țării, pentru a intra și noi în
epoca informatică, democratică,
eficientă și nebirocratică. Dar
dacă nați auzit, nați pierdut
nimic.
Vara asta Alina a fost internată în
spital pentru o operație nu tocmai
ușoară, dar nici extrem de compli
cată. A primit vreo două săptămâni
de concediu medical și niște hârtii
doveditoare. Desigur, cu ștampila
spitalului, parafa medicului, pa
rafa șefului de secție și semnătu
rile aferente. Pe actul original și pe
copie. De fapt pe originale și pe
copii, câte două de fiecare.
Nui de mirare, fiindcă ștampila,
parafa, pecetea și ceo mai exista sau
eliminat doar pentru „persoanele fi
zice, persoanele juridice de drept pri
vat, precum și entitățile fără per
sonalitate juridică“, cum spune

ordonanța „de urgență“ (!). In
stituțiile de stat bat în continuare
din ștampile ca din tamtamuri.
În fine...
Doar că atunci când a mers
săși depună actele de concediu la
locul de muncă, Alina a aflat că
mai are nevoie și de ștampila me
dicului de familie – care ar fi un
soi de persoană juridică de drept
privat, deși bănuiam noi că lucru
rile nu sunt atât de simple. Nici
nau fost: medicul de familie șia
pus ștampila (și semnătura, să nu
uităm de semnătură!) pe ambele
originale și ambele copii, după
care, înapoi la locul de muncă,
sa descoperit că nu e în regulă.
Aha! Lipsea o ștampilă sau, mai
exact, o parafă. Prin urmare, cu
câteva vorbe dulci înghițite îna
inte de a fi spuse, am mai făcut o
vizită la medic, unde am mai
obținut o ștampilă sau parafă sau
ceo fi trebuit.
Acum, cu trei ștampile de stat
și trei de drept privat, plus câteva
semnături pe două originale și

două copii, actul doveditor era
bine copt, gata să fie înghițit de
micul monstru autohton al
hârțoagelor.
Sunt curios cum se vor schim
ba lucrurile când se va adopta
legea eliminării ștampilelor din
instituțiile de stat. În mod normal
ar trebui să urmeze o revoltă a
numeroșilor funcționari publici,
care să iasă pe străzi cu ștampile
mari, cauciucate, pe care să scrie –
invers, cum e firesc – „Ștampilăm,
deci existăm!“, „Există viață din
colo de ștampilă?“ și răspunsul
imediat de pe altă ștampilă „Se
respinge“. Deși e mai probabil că,
indiferent de lege, lucrurile vor fi
ștampilate în continuare ca și
până acum, în virtutea inerției.
Țin minte acum câțiva ani revolta
unor fermieri care voiau să de
pună cereri de finanțare din fon
durile UE și li sau cerut dosare cu
ștampile pe fiecare pagină. Numai
în România, evident.
Acum vreo doi ani a trebuit
să refac nu știu ce acte legate de

Începutul carnavalului
FLORIN GHEŢĂU
VAGONUL CU VORBE
Cunoaștem grila de start pentru
prezidențiale. Klaus Iohannis
vrea al doilea mandat, în timp ce
restul concurenților încearcă să
se poziționeze cât mai bine în
săptămânile rămase până la de
butul campaniei electorale. Au
rămas mai puțin de două luni
până la ziua primului tur de
scrutin.
Președintele în funcție Klaus Io
hannis rămâne cu prima șansă,
chiar dacă alegerile sunt mai dis
putate decât păreau în urmă cu
douătrei luni.
Am asistat și la o retragere
surpriză pe final de vară, Călin

PopescuTăriceanu alegând, în
mod inexplicabil, să renunțe la
candidatură. Decizia a stârnit ru
moare în partid. Unii din ALDE nu
prea înțeleg de ce trebuie să
alerge pe coclauri după voturile
lui Mircea Diaconu, în timp ce
alții nu înțeleg de ce să abando
neze dulceața guvernării cu un an
mai devreme.
Lucrurile nus încă tranșate
în ALDE, iar ruptura în partid se
poate produce oricând. Iar dacă
tot ne referim la ALDE, e compli
cat de înțeles cum va funcționa o
alianță între un partid de stânga
și unul de centrudreapta.
La ora asta navem sondaje
care să indice exact cum arată bă
tălia pentru Cotroceni. Iohannis
va intra sigur în finală, dar între
barea e cu cine se va bate în ulti
mul act. De fapt asta e și cheia
prezidențialelor de anul acesta.
Dacă va fi Viorica Dăncilă, atunci
Iohannis își poate lua vacanță între
cele două tururi, dacă însă celălalt
finalist va fi Dan Barna, atunci con
fruntarea rămâne deschisă. Totuși,

Iohannis pare favorit și în cazul
unei confruntări cu Barna, pentru
că e greu de crezut că alegătorii
PSD sau ALDE vor vota masiv cu
șeful USR. Emoții ar fi însă în
cazul în care diferența Iohannis
Barna din primul tur va fi mai
mică de zece procente.
Cât privește candidatura lui
Dan Barna, liderul USR șia com
plicat singur viața, pentru că în
aceste zile au loc alegerile interne
din propriul partid. De ce șia
asumat ca bătălia internă să se su
prapună peste campania prezi
dențială? Simplu. Un eșec pe 10
noiembrie iar șubrezi poziția de
șef la partid. Cum ar mai putea
cere în decembrie votul camara
zilor din USR dacă nar mai
prinde turul doi? După rezultatul
de la europene, când USR a fost
practic la egalitate cu PSD, rata
rea finalei pentru Cotroceni ar
constitui pentru Alianța USR
PLUS un mare eșec. PSD e chiar
mai jos acum decât pe 26 mai, Vio
rica Dăncilă nu este nici pe de
parte un candidat redutabil, iar

RADU PAVEL GHEO

contractul cu furnizorul de gaz.
Printre ele, un extras de carte fun
ciară, care cere un pic de bătaie de
cap. Numai că eu aflasem de is
teața posibilitate de ocolire a unei
vizite la oficiul de cadastru: extra
sul de CF online, ca în lumea civi
lizată. Am depus cererea online,
am plătit online, am primit extra
sul online și am aflat că am nevoie
de un extras „adevărat“, cu ștam
pilă și semnătură. „Dar se poate
folosi și ăsta electronic, e oficial!“,
mam plâns eu omului de la firma
care se ocupa de acte. „Sigur“, mia
zis el, „e oficial, dar dacă eu nu
merg cu extrasul ștampilat și sem
nat de un om, vi se respinge dosa
rul. De ce să nencurcăm?“.
Așa că am făcut un drum
până la oficiul de cadastru, ca să
depun cererea, am mai plătit o
dată, am făcut încă un drum a
doua zi, ca să iau cererea ștam
pilată și semnată – și gata. De ce
să nencurcăm?
Căci acum știu: în România
ștampila e sfântă. Om trăi noi în

epoca informaticii, dar nimic nu
se compară cu un document în
călzit de mâna omului care la
semnat și parfumat de cerneala
ștampilei care ia dat viață și cre
dibilitate.
Nu știu cât de funcțional e
sistemul administrativ al țării
noastre, dar în mod cert se rea
zemă cu totul în ștampilă. Dacă
scoți ștampila, o săl vezi cum se
prăbușește, cum toate se deșiră,
cum țara însăși se destramă
încetîncet și nu mai are cine so
țină laolaltă. O să rătăcim cu toții
prin lumea largă, turme de oa
meni ținând în mâini hârtii ne
semnate și căutând pe cineva
care să le pună o ștampilă cu „Se
aprobă“. Sau măcar cu „Înregis
trat“. Ceva care să dea sens vieții
de român. SDC

din punctul de vedere al useriș
tilor Dan Barna e obligat să intre
în turul doi. În mod sigur, actua
lul lider USR șia asumat eventua
lele pierderi, dar calculul său
arată că e mai bine să sacrifici ce
va puncte la prezidențiale, prin
tensionarea relațiilor din interio
rul formațiunii, decât să pierzi ul
terior alegerile pentru șefia USR.
În tabăra PSD, soarta Vioricăi
Dăncilă atârnă de hărnicia baro
nilor. Dacă liderii din teritoriu
vor pune osul la adunat voturi,
atunci cresc șansele intrării în fi
nală a candidatului PSD. De
ocamdată, organizațiile PSD sunt
în expectativă. Nu e mare tragere
de inimă prin filiale, deși unii pri
mari PSD socotesc că un nou eșec
usturător în localitățile lor iar
putea costa scump la localele de
anul viitor. Pe de altă parte, orică
rui socialdemocrat îi e greu să
tragă pentru un candidat în care
nu crede. În orice caz, dacă Vio
rica Dăncilă reușește să se men
țină și la conducerea PSD, dar și
la Palatul Victoria, până la jumă
tatea anului viitor, atunci pentru
ea ar fi o uriașă performanță.
Victor Ponta pare jucătorul
politic al momentului, însă caste
lul pe carel construiește abil în

aceste zile sar putea dărâma mai
repede decât își poate închipui.
Prezidențiabilul Mircea Diaconu
nu mai are povestea din spatele
candidaturii sale la europenele din
urmă cu cinci ani, iar ALDE, și așa
ciuruit, e împărțit în două. Pro Ro
mânia pregătește mai degrabă anul
electoral 2020, dar nici nu vrea să se
facă de râs în această toamnă.
Doi candidați sunt de urmărit
în această campanie: Theodor Pa
leologu și Alexandru Cumpănașu.
Primul se bucură de sprijinul
PMP, un partid disciplinat, dar
fără cine știe ce structuri în teri
toriu. Totuși, candidatura sa a
stârnit ceva pasiuni în zona fostu
lui PDL. Îi va fi greu să spere la o
minune, dar poate obține un re
zultat favorabil, care săl propul
seze ulterior în fruntea PMP.
Alexandru Cumpănașu vine
cu o poveste în spate (tristă, din
păcate) și speră la captarea emo
țiilor electoratului de tip OTV. Îi
va fi aproape imposibil să pro
ducă surpriza.
Cam așa arată tabloul azi, cu
63 de zile înaintea primul tur. Să
vedem însă câți dintre pretendenți
vor reuși să strângă și semnăturile
necesare, pentru că din câte se
aude, testul e al naibii de greu. SDC
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Diagnostic: depresie post-vară
MĂDĂLINA COCEA

Simptome: te uiți la pozele cu ca
feaua de pe malul mării; în loc de
laptop, vezi micdejunul tradiț
ional de la pensiunea recent pă
răsită; cuvintele serioase de pe
documente importante dansează
în fața ochilor ca bulele întro
bere rece pe caniculă. Și știi
sigur un lucru: biroul nu este
locul unde ar trebui să te afli.
Începutul școlii este momentul în
care apare o afecțiune emoțională
virală cunoscută sub numele de
„depresie postvară“. Deși nu este
intrată în dicționarele de boli,
este una pe care majoritatea oa
menilor o experimentează și o re
cunosc. Primele zile de lucru sunt
mai molcome, ritmul încă nu
există, poți doar să socializezi, dar
chiar și acele momente par ireal
de brute în comparație cu aminti
rile proaspete de doar câteva zile.
Cerințele postvacanță de la
birou sunt însă în contrast cu ne
voia de a începe lucrul cu mai
multă blândețe. În cele câteva săp
tămâni de escapadă sau acumulat
probabil sute de emailuri, cu ce
rințe, reamintiri, nervi, prezentări

DE VEGHE-N LANUL
DE CULTURĂ

Powerpoint cu flori, reveniri nedu
merite de la oameni care nu au pri
mit răspuns. Trebuie să te loghezi
înapoi pe toate siteurile obiș
nuite, cel mai probabil ai uitat ma
joritatea parolelor pe care nu le
notaseși nicăieri, unele țiau expi
rat și ai impresia că laptopul este
cel mai mare dușman al omului.
Colegii, în special cei care au
lucrat în toată această perioadă,
nu te privesc cu ochi buni. Ai o
strălucire, o detașare enervantă, o
nouă înțelegere a vieții, de care ei

nu au nici un chef. Tu nu vrei
decât să le povestești cum a fost în
croaziera cu vaporul și cum era să
te ia valul în larg, dar nu primești
decât niște buze strânse întrun
zâmbet și, la finalul conversației,
o reamintire lansată cu satisfacție
enormă: „Apropo, acum că teai
întors, ai putea până la sfârșitul
zilei să rezolvi și cu...“.
Probabil cel mai dureros as
pect dintre toate este că de de
parte totul părea neimportant,
exista o perspectivă mult mai

Muzică
de sărbătoare
Ca un copil care primește o jucă
rie mult dorită, după ce renun
țase la speranța că o va căpăta
vreodată...
Astfel mam veselit eu când am
găsit pe neașteptate, întrun ma
gazin bucureștean strivit de cani
cula verii tocmai duse, discul
Brighter Days, semnat: Robert
Randolph & The Family Band
(©2019, Dare Records). Înscrisu
rile de pe copertă, cu rol de pre
zentare și reclamă, respiră aerul
perioadei de început a distribuției
masive de LPuri pe vinil: Provo
gue 7585 – 33 1/2 microgroove –
STEREO – can also be played on
mono equipment. Și pentru că
trăim, totuși, în epoca digitală, nu
lipsește eticheta lămuritoare:
Blues, soul, gospel and firedup

pedal steel guitar – 180 GRAM
VINYL – download card inside.
Am ținut să redau aceste flea
curi deoarece coperta mi se pare
deo ingenuitate înduioșătoare:
nici fotografie clară, nici grafică
de efect. Poza de pe verso vrea să
fie sugestivă și probabil spune
multe celor care trăiesc o anume
stare de credință. Inserturile mai
sus citate au rolul de a conferi dis
cului o atmosferă unitară, cumva
retro, amintind sfârșitul anilor
1950, dacă nu greșesc. Muzica per
mite asemenea conjecturi. Sunt
piese cu trimiteri religioase dis
crete, dar convingătoare, precum
Baptise Me (deservită internetic
deun videoclip banal). Sunt al
tele cu simple afirmații evla
vioase, rostite fără obstinația
agresivă predominantă în discursul

largă asupra lucrurilor, dar la în
toarcere observi că nimic nu sa
schimbat. Pentru câteva zile,
uneori doar câteva ore, ai ocazia
să privești contrastul dintre cine
te crezi atunci când lenevești pe
un șezlong și cum este viața ta de
fapt. Rutina te cucerește însă
rapid și accepți lucrurile așa cum
sunt ele de fapt.
În plus, vacanța a fost proba
bil atât de obositoare, revenirea
spre casă finalizată aproape de
miezul nopții cu o zi în urmă,

DUMITRU UNGUREANU
ROCKIN’ BY MYSELF
fanaticilor sectanți de toate nea
murile. Exemplu: Have Mercy
(aici, clipul îmbină ideal mesajul
cu prezentarea). Sunt și piese de
spre condiția umană, în general, nu
doar cea specifică negrilor din Ame
rica zilelor noastre. Nu sunt versuri
sau sintagme deosebite, de ținut
minte măcar o generație ori de citat
în campanie electorală, cum au fost
atâtea în istoria muzicii contempo
rane angajate, fie folk, fie rock, fie
blues. Cântece ușor de ascultat, care
plac până și mofturoșilor. Oare de
ce? Cred că sinceritatea, nu știu cât
de făcută sau născută, descătușează
desfătarea. Robert Randolph are o
figură șio atitudine pe care ins
tinctiv le simți aproape. Are ceva
greu de prins în cuvinte, pentru că

vine din inefabil și trece dincolo
de spectacol, de „artă“.
Am pus „artă“ între ghilimele,
fiindcă rădăcinile muzicii lui Ro
bert Randolph se găsesc în religie
șin comunitatea bisericii sale, nu
în showbiz, ca la majoritatea
cântăreților actuali de blues, chi
tariști sau vocaliști urcați pe
scenă la 7810 ani și nemai
coborâți tot restul vieții. Concret:
Randolph „a crescut“ întro casă
de rugăciuni penticostală din co
mitatul Orange, New Jersey, unde
a învățat să cânte la pedal steel gui
tar, instrument considerat sacru de
creștinii afiliați. Până când a fost
„descoperit“ în cadrul unei con
venții dedicate instrumentului, bă
iatul aproape că navea habar de

încât oricine ar avea nevoie de un
concediu după vacanță. E adevă
rat, se pot bea patru cafele întro
singură dimineață, dar parcă nu
este același lucru.
Există și câteva remedii reco
mandate de specialiști. Unul din
tre ele este să ai o nouă vacanță
planificată sau să rezervi una cât
mai repede. În acest fel, ai un
punct luminos din viitor spre care
să te uiți cu speranță. Unele obi
ceiuri sănătoase din vacanță, cum
ar fi micul dejun, se pot păstra și
la reîntoarcere. Ajută. Desigur,
durează doar o săptămână până
decizi că somnul este mai impor
tant, dar e o săptămână mai bună.
Sperăm cu toții că va exista o
variantă mai bună de acomodare
în curând: depresia postvacanță să
fie recunoscută drept o problemă
medicală și să poți să îți iei un mic
concediu de recuperare. SDC

muzica nereligioasă, înțelegând
prin asta orice alt gen, cu excepția
celui care se cânta în House of
God Church, acoperământul spi
ritului său. Iar ce se cânta acolo
are suficientă forță emoțională ca
să răzbată prin – și din – toate
piesele compuse și interpretate de
Robert Randolph & The Family
Band. Stană de piatră să fii, și tot
îți dau lacrimile ascultând, bu
năoară, Simple Man, piesa a patra
pe fața întâi a discului cel nou. Sau
te pomenești dansând fără să vrei
la Cut Em Loose, piesa a cincea...
Brighter Days este al șaselea
album de studio al grupului.
Parcă e mai lipsit de forță decât
precedentele, dar asta e o părere
de amator. Ce zic eu amator? Sunt
îndrăgostit de sunetul acestei chi
tare și, dacă miar sta în dexteri
tate, aș petrece restul vieții alături
de instrumentul ce se cere scărpi
nat ca spatele unei femei ațoase în
spirit și moale în așternut.
Na, cam ziso! Păi, orice ține
de blues, trebuie să ajungă la eter
nul feminin, nu? Unde o fi pe dis
cul lui Randolph, rămâne să
descoperiți dumneavoastră! SDC
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Jurnal de insider: FITPTI 2019
Între 3-10 octombrie,
cu un Prolog pe 29
septembrie, că e un
festival al artelor spectacolului, deci merge
acest gen de intro care
să îndrepte și mai mult
atenția asupra zilelor
propriu-zise de sărbătoare, se va desfășura
a XII-a ediție a Festivalului Internațional
de Teatru pentru
Publicul Tânăr Iași.

E un eveniment pe carel curato
riez de tot atâția ani și care are în
vedere nu spectatorii de o anu
mită vârstă, ci spectatorii curioși,
dornici să se bucure descoperind
formule de arte scenice pe care
încă nu leau văzut, interesați să
afle ce se creează prin alte zări.
FITPTI e un festival care înțelege
tinerețea ca stare sufletească, nu
ca o cifră.
Anul acesta numărăm 30 de
sezoane de când mediul teatral
autohton funcționează în condiții
de libertate. „Libertate“ e și tema
care va coagula programul, reu
nind companii și artiști din în
treaga lume, creații care dezvoltă
imaginativ în fel și chip noțiunea
devenită generic. Ca în toate
edițiile, am urmărit ca producțiile
scenice invitate să fie, cele din
străinătate, pentru prima oară în
România, în exclusivitate la Iași,
iar cele autohtone, pentru pri
ma oară în urbe. Exclusivitățile

garantează sentimentul festiv, de
ieșire din obișnuit, pe care un fes
tival trebuie să îl impună.
OAMENI EXTRAORDINARI
DIN CULTURI DIVERSE
Eforturile organizatorice se rami
fică pe durata unui an calendaris
tic, îl și depășesc de multe ori,
pentru că o trupă de calibru își
configurează programul de spec
tacole și turneele cu măcar o ju
mătate de an în avans, dacă nu
chiar cu un an sau doi. Travaliul
organizatoric prilejuiește de fie
care dată descoperirea unor oa
meni extraordinari, din culturi
diverse, care continuă să mă sur
prindă. De cele mai multe ori, plă
cut; uneori, neplăcut. Dintre su
tele de schimburi de mesaje elec
tronice și convorbiri (telefonice,
pe Whatsapp, mess), foarte multe
devin ocazia dea constata empi
ric diferențele culturale dintre
țări și oameni.
Utervision Theatre Company
din Japonia vine pentru prima
oară în România, pentru festiva
lul nostru. Și numai pentru el.
Corespondența cu ei a fost o ex
periență minunată! Răspundeau
imediat, aveau grijă de toate deta
liile, doreau, la fel ca mine, ca
totul să fie clar și convenit de am
bele părți. În plus, dintre rându
rile mesajelor lor electronice
răzbătea o politețe elegantă cum
rar am mai avut ocazia să întâl
nesc. Să ilustrez puțin: cum e mai
convenabil pentru festival, să vină
ei direct la Iași, dar cu costuri su
plimentare pentru bagaje (la
transcontinentale se accepta do
uă bagaje la cală, la zboruri do
mestice, doar unul) ori să facem

un transfer cu mașina București
Iași? Pentru decorurile spectaco
lelor, e mai chibzuit să le care ei
pe toate atâtea mii de kilometri
sau putem noi reconstrui o parte
aici, în atelierele proprii? Ce cos
turi presupune confecționarea?
Să le comparăm cu cele ale bilete
lor de avion. Când trebuie să tri
mită „scriptul“ de spectacol, pentru
ca tehnicienii noștri să îl stu
dieze? Cum ziceam, o atitudine
ultraprofi și un bunsimț extra
ordinar.
În contrapondere, artiștii din
Egipt sau remarcat prin lejerita
tea abordării. Să mai vedem, nu
azi, ci mâine, nu mâine, ci poi
mâine, nu acum, că mai bine altă
dată. Vorba unui amic carea
muncit o vreme în Egipt: ai nervii
tari să lucrezi cu ei!
„VASILEEEE, DĂ ODATĂ
JOS PANTALONII!“
Dea lungul edițiilor, confrunta
rea cu diverse obstacole nea adus
în mai multe rânduri la un mic
pas dea renunța la proiect. Mau
determinat să nu abandonez to
tuși, punând adesea între paran
teze proiecte personale, semne
precum acesta despre care scriu.
Când, noaptea, pe la ora 3, sa pus
în vânzare un prim set de bilete la
câteva dintre spectacolele din
program, deja la fiecare dintre ele,
cineva, nu știu cine, deși am o cu
riozitate nebună, șia luat bilet.
Fix pe același rând, același loc. Era
miezul lui august, lumea era cu
mintea setată pe modul „vacanță“,
iar fanul nostru a găsit timp să
studieze programul și să și le
cumpere. E cu ochii pe festival! Vă
dați seama că și eu pe el/ ea.

Pentru că e cel mai autentic exem
plu de fidelitate și de apreciere a
propunerilor noastre din program.
Un alt fan are tâmplele albite
de tot și vine la spectacolele din
FITPTI de mulți ani, aproape de
doisprezece. La început, împreu
nă cu soția, apoi singur, pentru că
doamna a trecut între timp întro
altă dimensiune.
Să închei întro notă amu
zantă, cu o întâmplare sută la sută
autentică. Intru deunăzi întro
sală de spectacole și aud o replică
antologică: „Vasileeee, dă odată
jos pantalonii!“. Orice om care
aude cuvintele acestea își poate
imagina, pe bună dreptate, cine
știe ce scene pasionale derulate
prin culise. Doar că nui deloc așa.
Pentru cei familiarizați cu terme
nii specifici, propoziția are un
mesaj cât se poate de clar și e
adresată tehnicienilor de la scenă.
Care, la auzul ei, dau jos de la
ștangă (barele de metal invizibile

ION BARBU
PINACOTECA DIN PETRILA

OLTIȚA CÎNTEC
DATUL ÎN SPECTACOL
publicului, care coboară și urcă
de la pod, ca să nu avem altă ne
înțelegere) pantalonii din scenă,
adică bucățile acelea mari de
pânză, situate deo parte și de alta
a scenei. Privite de la distanță,
pânzele acestea chiar arată ca
niște craci de pantaloni. Rostul e
să mascheze culisele, concen
trând atenția privitorilor asupra
a ceea ce se desfășoară în zona de
joc, ascunzând mașinăriile care
fac posibilă magia scenei. Uite, așa
ies vorbe ca teatrul e un loc al
pierzaniei. SDC
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INTERVIU CU SCRIITOAREA GABRIELA ADAMEȘTEANU

„Nu cred în generații
de scriitori, ﬁindcă nu
mă recunosc în nici una“
Romanul Fontana di Trevi stă sub semnul
deschiderii și al rememorării. Este o dublă
deschidere, prima fiind o deschidere a granițelor:
Letiția face naveta între Franța și România, iar

Claudia călătorește peste hotare cu burse
de studiu. Dar este totodată și o deschidere
a caracterelor umane, care pune în lumină
răutățile, invidia și duplicitatea.

DANIEL PRINDIIAPETRII

Firul principal al rememorării îi
aparține Letiției, o rememorare
lucidă, cu toate cărțile pe masă,
ce evită să romanțeze trecutul.
Ciclul început se încheie aici.
Fontana di Trevi închide trilogia
începută în 1975 cu Drumul egal
al fiecărei zile și continuată în
2010, cu Provizorat. Gabriela
Adameșteanu reușește să creeze
fresce ale trecutului, mizând pe
lucrurile mărunte, care constru
iesc cotidianul personajelor, fără
a scăpa din vedere corelarea la
cadrul general.

ultimului meu roman, Fontana di
Trevi, a fost Gustul acrișor al
libertății. Și astăzi este dificil, în
spațiul public. Spre exemplu, dis
ciplina stupidă din PSD îmi
amintește controlul terorizant al
Partidul Comunist față de mem
brii săi. Mai există destui oameni
în țara aceasta neinteresați de li
bertatea lor.

Vorbim despre un roman al eliberării, așa că trebuie să vă întreb. Credeți că după 30 de ani
de la Revoluție am învățat să
fim liberi?

Dacă vorbeam despre libertate,
aveți o anumită legătură cu
Franța, care funcționează ca un
fir roșu între biografia dumneavoastră și scriitură: Letiția Branea se stabilește în Franța. Dumneavoastră v-ați bucurat de o
bursă acolo, apoi ați fost publicată la Gallimard. Prin urmare,
cunoașteți realitățile franceze
mult mai bine decât alții. Din
punctul dumneavoastră de vedere, cum este văzut scriitorul
român acolo?

Răspunsul este inevitabil mai
nuanțat puțin, nu în alb și negru:
sau învățat cu libertatea cei care
erau foarte tineri în 1990 ori sau
născut după. Ceilalți, cei din ge
nerațiile anterioare, au reușit să
ajungă la libertate numai dacă
sau eliberat de dependențele
proprii (inclusiv umane) și șiau
putut controla stresurile ante
rioare. Cred că libertatea se în
vață greu. Unul din titlurile

Scriitorul român este o abstracție,
este o medie care nu există. Dar
mulți dintre colegii mei, prozatori
și prozatoare, au cărți traduse și
publicate în Franța, cu cronici fa
vorabile în presă, iar unii dintre ei,
precum Norman Manea sau Flo
rina Ilis, au fost și premiați. Și
cărțile mele au fost nominalizate
la premii în Franța și Italia, am
avut întâlniri cu cititori împreună
cu Dan Lungu etc. Din păcate, din

Atunci când am început, mi se părea
de-a dreptul plictisitor să tot scrii, ca un
funcţionar, și să scoţi mereu cărţi.

ce am observat eu, România nu
era o țară bine văzută, nici bine
cunoscută și atârna adesea ca
o piatră în rucsacul scriitorului
român.
Cât de greu v-a fost să scrieți
episodul avortului?

Nu mia fost greu săl scriu, mai
ales că am știut încă din anii ’80
că îl voi pune pe hârtie cândva.
Eram obsedată de destinele unor
femei tinere care au murit, lăsând
în urmă copii mici, ori care nau
mai putu avea copii, fiindcă li se
făcuse histerectomie. Întro pri
mă formă am redato altfel, am o
povestire despre acest subiect,
Scurtă internare, apărută încă din
1989, în volumul Varăprimăvară.
Scena avortului era schițată încă
din romanul Provizorat, dar na
mai intrat în structura deatunci și
am amânato pentru romanul ur
mător, care se numea inițial Ano
timpurile libertății, pe urmă Gustul
acrișor al libertății. E cel care până
la urmă sa numit Fontana di Trevi.
Un altfel de marcă a însemnat
pentru dumneavoastră un moment traumatic, pe care îl
povestiți. Am găsit foarte vie și
puternică evocarea cutremurului din 1977. Dincolo de redarea
sa literară, cum au fost pentru
dumneavoastră acele zile?

În ziua cu pricina mă aflam întrun
bloc de periferie, la marginea
Bucureștiului, și aveam în mână o
țigară aprinsă, pe care nu știu
când am stinso. A doua zi aveam
o rană de arsură pe mână. Nu mai
trecusem prin nici un cutremur și
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în primul moment mia plăcut
când mă legăna, dar pe urmă am
început să mă îngrijorez și mam
dus în camera copilului, care avea
8 ani. Cu el în brațe, vedeam cum
se crapă pereții și ies nori de var
din ziduri. În fiecare cameră din
apartament erau răspândiți mem
brii familiei mele și mam gândit
că vom muri așa, separați unii de
alții. Povestea e mai lungă, dar ce
pot să mai spun este că atunci blo
cului acela ia fost afectată struc
tura de rezistență. Nu știu cât de
bine a fost consolidat, apoi pentru
că peste un an am reușit să mă
mut de acolo.
Cum v-a influențat experiența
jurnalistică de la revista „22“?
Atât în viața de zi cu zi, cât și în
scris?

Experiența jurnalistică mia dat o
altă încredere în mine decât îmi
dăduseră profesiile anterioare.
Mia corijat nepunctualitatea și
ma învățat să urmăresc spațiul
acordat în revistă și deadline
urile. Mia oferit o serie de repere
ale lumii de azi (geografice, poli
tice etc.) și mia îmbogățit, inclu
siv prin experiențe negative, cu
noașterea oamenilor.
Pot spune mai mult, că mia
arătat ce greu este să reziști ca fe
meie întrun post de top în presă, în
răscrucea unor interese, care sunt
cu atât mai intense, cu cât sunt mai
efemere. Am înțeles mai exact cum
stau lucrurile în țara asta și mi sau
temperat sentimentalismele față de
ea. Ajunsesem destul de aproape de
„tupeul jurnalistic“ când contextul
violent (mai ales în presă) ma scos
din peisaj. Retroactiv, miam re
proșat că, probabil din cauza stre
sului și a supraîncărcării, nam avut
o relație suficient de umană cu toți
cei cu care lucram.
La suplimentul „Bucureștiul cultural“ ați creat o bursă a tinerilor scriitori. Ce autor ne
recomandați? Să fiu în ton cu

Mă despart greu
nu neapărat de romanele mele, cât
de personajele
mele. Din ce în ce
mai greu, probabil
fiindcă în anii când
nu scriam mă gândeam la ele.

personajul Daniel, cine ar fi un
must-read?

Am făcut Bursa scriitorilor tineri
dintrun fel de joacă, împreună cu
Paul Cernat. Colegii de redacție
erau la fel de pasionați de ea, teh
noredactorul făcea calculele, ta
belele, secretara ținea legătura cu
criticii literari de toate gene
rațiile, din mai multe orașe, eram
foarte corecți cu toții.
Simțisem în aer că vine o nouă
generație și am tot căutat soluții
editoriale, mai întâi o rubrică de
spre cotidian/ media ținută de di
verse nume, majoritatea tineri, dar
aceasta a stârnit o nemulțumire în
GDS și am fost împinsă sămi dau
demisia. Am ținut să păstrez supli
mentul „Bucureștiul cultural“,
unde am creat acea bursă care
chiar a fost utilă, dar între timp acei
autori tineri sunt, majoritatea, cer
titudini ale literaturii de azi.
Poate o astfel de bursă, alcă
tuită de critici din toate provinciile
și toate vârstele (așa cum era a
noastră) poate fi interesantă ca o
temperatură a momentului. Eu,
personal, nu cred însă în generații,
fiindcă nu mă recunosc în nici una.
Diferența față de atunci este că nu
prea mai există critici de întâmpi
nare, au devenit universitari, au
obligații de scris în anume pu
blicații etc. Întro lume a banului,
literatura, critica sunt jenant de ne
plătite. Nu mi se pare deloc firesc,
remunerarea corectă a efortului in
telectual înseamnă respect pentru
o importantă profesie, care însă, în
lumea de azi, tot pierde teren .
Se observă în scrierea dumneavoastră o atenție la detalii și atmosferă, dar fără a încărca povestea, care mă trimite cu gândul la o abordare proustiană. În
această direcție, care a fost
influența lui Proust asupra dumneavoastră?

O, am tot povestit, inclusiv în Anii
romantici, cum am dat de Proust!
Am vrut să mă specializez în Lin
gvistică, fiindcă prea mulți dintre
colegii mei de an voiau să facă Li
teratură. Am făcut un an de Filolo
gie Romanică și miam dat seama
că Lingvistica nu e de mine – sau
mai exact nu sunt eu de ea. Și
când sămi iau tema de diplomă,
mam trezit că nu urmasem cursul
de Interbelic, iar așazisa litera
tură actuală nu mă interesa.
Am căutat un subiect la Teo
ria Literaturii și am ales ceva legat
de personajul literar (era epoca
noului roman și se credea că per
sonajul va dispare, dar na fost
așa). Și așa am ales un autor de
spre care abia începuse să se

9

Am fost flatată
când mi s-a spus
că scriu ca un
bărbat, nu ca o
femeie, și îmi
controlam efuziunile sentimentale,
lirice etc.
vorbească și despre care nu știam
nimic – Marcel Proust. Un mic
snobism, pe care lam plătit din
greu, fiindcă nu fusese tradus
decât un volum. Lam citit în ori
ginal, la Biblioteca Academiei, și
ma marcat pe viață prin profun
zimea și subtilitatea sa, pe care nu
le mai întâlnisem la alți autori.
Ați afirmat într-un interviu că ați
vrut să fiți scriitor, la masculin.
Chiar vi s-a spus că scrieți ca un
bărbat. Totuși, citind Fontana di
Trevi, nu cred că un bărbat ar fi
putut transmite angoasele și
experiențele feminine atât de
realist, de viu.

După mine, Tolstoi și Flaubert sunt
singurii scriitori care au înțeles cu
adevărat (miraculos!) experiențele
feminine. Altfel, deseori în roma
nele scrise de bărbați personajele
feminine sunt idealizate și corpo
ralitatea lor este evitată.
Am fost flatată când mi sa
spus că scriu ca un bărbat, nu ca
o femeie, și îmi controlam efuziu
nile sentimentale, lirice etc.
Acum cred că romanele scrii
toarelor sunt la fel de intens dra
matice ca și ale scriitorilor, mai
ales cele ale ultimilor ani (mă gân
desc la Florina Ilis, la Tatiana Țî
buleac, la Andreea Răsuceanu –
mai ales în romanul nou, pe care îl
pregătește acum –, și scuze că
mam oprit doar la ele). De fapt,
cred că un scriitor trebuie să poată
avea multe identități – de gen, de
vârstă etc. care să îi permită să
funcționeze în planuri diferite.
În Anii romantici folosiți sintagma „marca exilului“. Cum se manifestă aceasta? Putem discuta
de două ipostaze ale sale – una
în România, aruncată asupra celor plecați, și una în afară – dată
de străini?

Da, aveți dreptate, există o „marcă a
exilului“ și ea se manifestă diferit.
Cea internă, a celor rămași, este va
lorizatoare în genere la adresa celor
plecați (eventual amestecată cu o

anume invidie). Aceasta este du
blată de una de regulă devaloriza
toare, dată de străini. Nu e specifică
doar românilor, ci și altora care vin
din Est sau de pe alte continente.
Într-un interviu de anul trecut,
Attila Bartis îmi spunea că sunt
locuri pe care le numește acasă
și pe care, chiar dacă pleacă fizic, nu le părăsește niciodată
emoțional. Unde este pentru
dvs. acasă?

Acasă pentru mine este acasă. Am
însă o problemă cu Bucureștiul,
vara niciodată nu mă simt acasă în
el. Sunt născută și crescută până la
18 ani în zone de dealuri și tânjesc
după clima lor. Dar, pe de altă parte,
în orașul de provincie mă sufocam,
îmi plac marile aglomerări urbane.
Aveți tabieturi la scris? Zile,
momente preferate, locuri?

Acum îmi pot permite să am ta
bieturi – masa mea de lucru, hâr
tii, dosare, computer, caiete cu
note etc. –, dar dea lungul tim
pului am fost o persoană foarte
ocupată și nu prea miam putut
îngădui. Când am început, în anii
1970, „scriam în minte“, în auto
buze, mergând spre casă. Aveam o
memorie foarte bună, ceea ce mia

permis să fac asta, dar o memorie
care la a doua carte deja se mic
șorase. Cât despre scris propriuzis,
ficțiunea prefer so scriu dimi
neața, ziua sau dupămasa, dacă mi
sa întâmplat să fi dormit înainte.
Le asociez cu mici obiceiuri coti
diene: beau cafea slabă, americano,
și ceai, de orice fel, verde, negru...
Cândva fumam, dar de obiceiul
ăsta mam lăsat demult.
Preferați să lucrați mult timp la
o carte, refuzați prolificitatea
altor scriitori. De aceea vă întreb, vă despărțiți greu de un
volum din momentul în care
știți în sinea dumneavoastră că
l-ați încheiat?

Am început să scriu târziu, am
avut pauze mari între cărți. Așa
ma dus viața. Dar îmi amintesc
că, atunci când am început, mi se
părea dea dreptul plictisitor să
tot scrii, ca un funcționar, și să
scoți mereu cărți. Acum văd că
aceasta e regula – un fel de dispe
rare, să nuți pierzi locul în me
moria tot mai scurtă a cititorilor.
Mă despart greu nu neapărat de
romanele mele, cât de personajele
mele. Din ce în ce mai greu, pro
babil fiindcă în anii când nu
scriam mă gândeam la ele. SDC
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Un disident rezonabil:
Mihai Botez
Volumul conceput și îngrijit de Radu Ioanid (Mihai Botez: Trei schițe
de portret. Documente, Iași, Polirom, 2018) constituie un model de
recuperare și ﬁxare în context a disidenței anticomuniste românești
prin ﬁgurile istorice recunoscute și dominante.
CĂTĂLIN CONSTANTINESCU

Să recunoaștem: fără curaj și asu
mare publică, orice contestare a
unui regim totalitar rămâne una
de culise, lipsită de efecte și în
vățăminte. Opoziția, fie și prin
gesturi mici, trebuie să fie con
semnată întotdeauna de istorie,
în pofida încercărilor unora de a
minimaliza sau de a trece sub tă
cere eforturile unor intelectuali.
Cum sa întâmplat și în cazul lui
Mihai Botez.
Cele trei „schițe de portret“
propuse de Radu Ioanid sunt în
primul rând narativizări ale do
cumentelor care se regăsesc în
această antologie. Ca să nu devină
un al patrulea portret, cronica în
cearcă să formuleze un răspuns la
întrebarea: La ce bun încă un
volum despre un disident contro
versat? Controversat nu fără
temei, căci astăzi arhivele ne arată
că Botez a practicat un joc dublu.
Urmare a disidenței anticomu
niste și a unor lungi conflicte de
uzură, Botez sa stabilit în SUA în
1987, iar între anii 19921994 a fost
ambasador al României la ONU,
apoi la Washington. Dispariția lui
Mihai Botez în 1995, în urma unei
afecțiuni la ficat, rămâne – chiar și
după publicarea tuturor documen
telor și epistolelor posibile – învă
luită în suspiciune.
Așa cum notează în scurtai
prefață reputatul Dennis Dele
tant, schițele ar putea provoca o
redefinire a disidentului în context
românesc. Deletant consideră că
disidentul este „o persoană care
operează în afara sistemului, care
constituie o provocare pentru
acesta, pe când un nonconformist
operează din interior“. Prin com
parație cu acesta, disidentul sar
opune cu o forță mai mare, iar
disidența sa presupune un act pu
blic, nu unul discret. Potrivit lui
Deletant, cazul lui Botez este unul
atipic: lui i se aplică ambele variante.

Afirmația lui Botez cu privire la fe
nomenul disidenței merită reți
nută, căci ea are relevanță și pentru
societatea postcomunistă româ
nească: fenomenul disidenței poar
tă o „denumire improprie după
mine, căci orice ființe vii se deose
besc în părere, deci sunt, întrun
fel disidente între ele, și deci și în
raport cu puterea“.
Mihai Botez a urmărit mereu
să stabilească un echilibru între
disidența sa și criticile la adresa
lui Ceaușescu. În România 1985.
Câteva note (despre care nu știm
dacă a apucat să fie difuzat la
Radio Europa Liberă, cert este
doar că se află în arhiva acestuia),
Botez a criticat dur politica eco
nomică a regimului de la Bucu
rești, insistând asupra crizei
energetice și a lipsei de profit a
petrochimiei și siderurgiei. Criza
economică era „mai ales, rezulta
tul unei stabiliri antiumane și
antinaționale a priorităților poli
ticii economice, în condițiile în
care, cu o încăpățânare de ne
înțeles, conducerea PCR refuză în
continuare săși recunoască eșe
cul și să ia măsurile necesare de
redresare a situației“.
ANI DE ZILE PROTEJAT
AL AMBASADEI SUA
Apoi, comunicarea susținută la
Madrid în octombrie 1985 și inti
tulată Intelectualul, intelectualii
și spațiile fără frontiere – o privire
din est, dincolo de observațiile
pertinente asupra mediului cultu
ral ideologizat și cenzurat de la
noi și din celelalte țări comuniste,
propunea oarecum vag realizarea
unui spațiu cultural european
care să integreze deopotrivă Ves
tul și Estul. Vagă era numai ca
structurare și detaliere: „spațiul
cultural european este format din
totalitatea intelectualilor Europei
cu statutele lor respective, pe de o
parte, din dialogul lor, mediul de
comunicare și reguli de dezbatere,

pe de alta“. Mai important era că
aceasta conținea implicit ideea de
libertate intelectuală: autonomi
zarea intelectualului în raport cu
ideologia comunistă și cultura ofi
cială nu ar fi însemnat altceva
decât libertatea circulației, conco
mitent cu libertatea informației.
Un al treilea text, Relațiile
dintre guvernul SUA și România
între 19681984. O privire inde
pendentă de la București, datat
iulie 1985, abundă în comentarii
judicioase cu privire la relațiile
bilaterale SUARomânia, mode
late întrun mod specific de ad
ministrația Nixon: România trebuia
să facă parte – ca punct de legă
tură – din strategia antisovietică,
după invadarea Cehoslovaciei din
1968 de către sovietici. În acest con
text, disidența atât a statelor, cât și
a indivizilor avea să fie susținută de
americani. Este un text în care
Botez se dovedește un analist lucid
și realist, cu spirit fin al observației
și ale cărui evaluări pe termen lung
au fost validate de istorie.
Interesul istoricului pentru
documente (las cititorilor plăce
rea de a le descoperi) va fi satisfă
cut cu asupra de măsură de
partea a doua a volumului, întru
cât cuprinde o serie de docu
mente grupate în funcție de
arhiva în care acestea se regăsesc:
CNSAS, RFECEU, INS, Departa
mentul de Stat al SUA, FBI, Rea
gan Library, MAE sau Clinton
Library. Documentele ilustrează
că Mihai Botez a fost ani de zile
protejat al Ambasadei SUA de la
București, al Departamentului de
Stat. Ambasada SUA a reprezen
tat în esență canalul poștal prin
care sa desfășurat coresponden
ța lui Mihai Botez cu Radio Eu
ropa Liberă, care la difuzat
indirect pe Botez timp de 10 ani,
sub o formă epistolară în emisiu
nea „Poșta ascultătorilor“, poate
pentru al proteja (iarăși!) și pen
tru ai respecta cumva opțiunea de
a nu se situa în tabăra celor careși

părăsesc țara (deși, până la urmă,
o va face în 1987) și nici în tabăra
celor care consimt pasiv la si
tuația politică și mai ales econo
mică din perioada regimului
Ceaușescu.
ÎNCĂ O FILĂ ADĂUGATĂ
MARELUI DOSAR AL
TOTALITARISMULUI
Firește, rupturile erau previzibile,
căci echilibristica lui Botez nu
avea cum să continue în anii de
după 1990: cu Vlad Georgescu își
subminase relația de prietenie
încă din 19851987, iar asocierea
cu Ion Iliescu (să ne înțelegem:
primul pas fusese făcut de pre
ședintele Iliescu, în căutarea legi
timității și a unei imagini pozitive)
și plecarea ca ambasador la ONU
și apoi la Washington a determi
nat ruptura de Monica Lovinescu.
Doar în ochii Alinei Mungiu
Pippidi și ai lui Iosif Boda, poate
chiar și ai lui Dorin Tudoran (care
pare săi fi înțeles slăbiciunile lui
Botez de dinainte de 1989) șia
păstrat imaginea de disident au
tentic. Paginile referitoare la rela
ția cu Dorin Tudoran vin să
completeze informațiile pe care le

avem despre cazul acestuia, cu
mențiunea că unele dintre note
sunt cunoscute deja, din Eu, fiul
lor. Dosar de Securitate al lui
Dorin Tudoran, din 2010. Dacă
citești cu detașare, pare posibilă
înțelegerea perspectivei lui Botez
(personal nu am putut identifica
motivația pentru jocul dublu) în
raport cu Dorin Tudoran, pe care,
în pofida rapoartelor date Se
curității sub semnătură proprie și
fără angajament, Mihai Botez la
susținut permanent începând cu
anul 1983.
Sigur că nu trebuie să fii inte
resat în mod specific de detaliile
cazului Tudoran sau Botez ca să
parcurgi acest volum. Dar este o
lectură necesară pentru cine vrea
să înțeleagă mecanismele, con
juncturile și micile detalii prin
care oamenii concreți sunt con
trolați de un stat totalitar la fel de
concret. Căci, până la urmă, vor
bim despre încă o filă adăugată
marelui dosar al totalitarismului,
care, așa cum o spunea Hannah
Arendt în Originile totalitarismu
lui, are dincolo de Realpolitik un
concept fără precedent al realită
ții bazat pe o „ignorare supremă“
a consecințelor imediate. SDC
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FILIT, la a VII-a ediție în 2019
ZECI DE SCRIITORI ROMÂNI
ȘI TRADUCĂTORI DE
LITERATURĂ ROMÂNĂ
VOR FI PREZENȚI LA FILIT

INVITAȚI DIN DOUĂSPREZECE
ȚĂRI LA „ATELIERELE FILIT
PENTRU TRADUCĂTORI“
Ajunse anul acesta la cea dea Va
ediție, „Atelierele FILIT pentru
traducători“ se desfășoară la Ipo
tești în perioada 312 septembrie
2019. Creat în 2015 de Muzeul
Național al Literaturii Române
Iași în colaborare cu Memorialul
Ipotești – Centrul Național de
Studii „Mihai Eminescu“, progra
mul oferă un cadru de întâlnire și
comunicare profesională pentru
traducători din limba română
întro limbă străină.
La ateliere vor lua parte Jo
hanna Bertóti (România, limba
maghiară), Hristo Boev (Bulgaria),
Angela Bratsou (Grecia), Florin
Buzdugan (România, limba en
gleză), Maria Gabriela Constantin
(România, limba maghiară), Jan
Cornelius (Germania), JeanLouis
Courriol (Franța), Andrew David
sonNovosivschei (S.U.A.), Anna
Heinz (Germania), Rik Kiessling
(Germania), Alexey Kubanov (Ka
zahstan), Patricia Lorenzana (Spa
nia), Marija Markić (Croația), Ana
Maria Surugiu (Austria), Francesco
Testa (Italia). Li se vor alătura Flo
rica CiodaruCourriol (Franța) și
Ivan Pilchin (Republica Moldova),
doi dintre cei șase beneficiari ai
„Rezidențelor FILIT pentru tradu
cători străini“ din 2019.
Atelierele propun o serie de
mese rotunde la care se vor abor
da dificultățile confruntării cu
textele literare, dar și reflecții le
gate de strategiile de promovare a
literaturii române în străinătate.
Printre activități se numără tradu
cerea unui poem de Mihai Emi
nescu și a unor extrase din operele
autorilor români.
Traducătorii vor avea ocazia
să dialogheze cu poeții Ion Mu
reșan, Mina Decu și Florin Par
tene, invitați ai atelierelor Creativ
Lit, organizate de Memorialul
Ipotești. Duminică, 8 septembrie,
se vor întâlni cu participanții la ta
băra de interpretare a textului
CreativLit, studenți de la Univer
sitatea de Vest din Timișoara, Uni
versitatea „Alexandru Ioan Cuza“
din Iași, Universitatea „Lucian
Blaga“ din Sibiu, Universitatea
„Ștefan cel Mare“ din Suceava și
Universitatea „Vasile Alecsandri“
din Bacău.

VEDETE ALE LITERATURII
MONDIALE VIN LA IAȘI
Organizatorii Festivalului Inter
național de Literatură și Tradu
cere Iași (FILIT) anunță primele
nume de scriitori străini ce vor fi
prezenți la Iași în perioada 26 oc
tombrie 2019, la cea dea VIIa
ediție a festivalului. Printre nu
mele străine confirmate se nu
mără și Richard Ford, unul dintre
cei apreciați scriitori americani
contemporani, primul scriitor
care a primit în același an atât
Premiul Pulitzer, cât și PEN/
Faulkner Award for Fiction, pen
tru romanul Ziua Independenței.
La FILIT va fi prezent și unul
dintre cei mai mari scriitori ruși
ai momentului. Considerat cel
mai important candidat rus la
premiul Nobel pentru literatură,
Mihail Șîșkin este singurul scrii
tor care a primit toate cele trei
mari premii literare rusești: Rus
sian Booker Prize, Russian Natio
nal Bestseller și Big Book Prize.
De asemenea, publicul va
avea ocazia de a o întâlni pe María
Dueñas, scriitoarea din Spania ale
cărei romane au devenit bestsel
leruri internaționale, fiind tra
duse în peste 35 de limbi.
Romanul Iubirile croitoresei sa
vândut în peste un milion de
exemplare și a fost adaptat pentru
televiziune, cu mare succes inter
național.
Laureat al premiului Gon
court și al altor premii literare im
portante, scriitorul și tradu
cătorul francez Mathias Enard se

va întâlni cu publicul român în
cadrul FILIT. Alți scriitori francezi
cunoscuți care vor fi prezenți la
FILIT sunt Yannick Haennel și
Lionel Duroy.
Întâlniri de excepție vor fi și
cu scriitorii Sjón (Islanda) și Kim
Leine (Danemarca), laureați ai
Premiului pentru Literatură al
Consiliului Nordic. Operele lui
Sjon (Sigurjón Birgir Sigurðsson)
au fost traduse în 30 de limbi. Este
autorul multora dintre melodiile
celebrei Björk și a fost nominali
zat la Premiul Oscar pentru ver
surile din coloana sonoră a fil
mului Dancer in the Dark, regizat
de Lars von Trier.
Unul dintre cei mai cunoscuți
scriitori din Danemarca, Kim
Leine a primit numeroase premii,
iar romanul său Profeții din Fior
dul Veșniciei este vândut în peste
20 de țări.
Publicul va avea ocazia să îl
cunoască și pe Herman Koch,
unul dintre cei mai populari scrii
tori din Olanda, fiind și actor, rea
lizator de televiziune și jurnalist.
Romanul Cina ia fost tradus în 21
de limbi.
Un alt nume de excepție con
firmat la FILIT este scriitoarea
turcă și activista pentru drepturile
omului Aslı Erdoğan. A lucrat la
Centrul European de Cercetări
Nucleare din Geneva, iar din 1996
sa dedicat literaturii și jurnalis
mului. A fost arestată și închisă în
august 2016, împreună cu colegii
din redacția ziarului de opoziție la
care scria („Özgür Gündem“). În
2017 i sa decernat Premiul pentru

Pace „Erich Maria Remarque“, iar
în 2018, Premiul „Simone de Beau
voir“ pentru libertatea femeilor.
Lor li se alătură Ahmed Saa
dawi (poet, romancier și realizator
de filme documentare din Irak,
câștigător al Premiului Interna
țional pentru Ficțiune Arabică și
nominalizat la Man Booker Prize),
Ilija Trojanov (BulgariaGerma
nia; adaptarea cinematografică
după cartea sa Lumea e mare, iar
salvarea se ascunde după colț a
câștigat peste 20 de premii de fes
tival), Svetislav Basara (scriitor de
marcă din Serbia, numit de critica
internațională „un nebun, un
geniu, un anarhist, un insolent, un
entertainer, un sentimental“, fiind
„în literatură ceea ce este Kustu
rica pentru cinematografie“),
Drago Jančar (unul dintre cei mai
cunoscuți scriitori, eseiști și dra
maturgi din Slovenia, tradus în
peste 21 de limbi, câștigător a nu
meroase premii, printre care și
Premiul Uniunii Europene pentru
Literatură) sau Geneviève Damas
(scriitoare, actriță și regizoare a
scenei contemporane din Belgia).
FILIT este organizat de Mu
zeul Național al Literaturii Ro
mâne Iași și finanțat de Consiliul
Județean Iași, fiind considerat
unul dintre cele mai mari festiva
luri literare din Europa.
Cea dea VIIa ediție va avea
loc în perioada 26 octombrie la
Iași, reunind scriitori, traducători,
manageri culturali, editori, jurna
liști din întreaga lume.
Organizatorii vor reveni cu
alte nume prezente la festival.

Festivalul Internațional de Litera
tură și Traducere Iași – FILIT
anunță alte nume care vor lua
parte la cea dea VIIa ediție a fes
tivalului, în perioada 26 octom
brie 2019, la Iași.
Diana Bădica, Dan Coman,
Florin Irimia, Emanuela Iurkin,
Dan Miron, Cătălin Pavel, Dan
Pleșa, Simona Popescu, Andreea
Răsuceanu, Doina Ruști, Bogdan
Suceavă sunt scriitorii români pe
care publicul îi va putea întâlni la
Casa FILIT, alături de invitații
străini din festival.
Tot la Casa FILIT se vor de
rula evenimente ce vor avea în
centru poezia la care vor participa
Svetlana Cârstean, Ionel Ciupu
reanu, Sorin Despot, Diana Iepure,
Irina Georgescu, Silvia Grădinaru,
Ligia Keșișian, Vasile Leac, Vlad
Pojoga, Monica Stoica, Livia Ște
fan, Victor Țvetov, Mihai Vieru,
Gelu Vlașin, Andrei Zbîrnea.
Casa Copilăriei (Palatul Copii
lor Iași), dedicată literaturii pentru
copii, va găzdui evenimente cu
scriitorii Cristina Andone, Lavinia
Braniște, Veronica D. Niculescu,
Alexandru Vakulovski și Matei
Vișniec. La Casa Fantasy (Casa de
Cultură a Sindicatelor), dedicată
literaturii fantasy, vor participa
scriitorii Rodica Bretin, Lucian
Merișca, Ana Maria Negrilă, Mircea
Opriță și Liviu Surugiu.
Continuarea colaborării cu
Teatrul „Luceafărul“ din Iași în ca
drul programului Rezidențele
FILIT pentru autori români îi adu
ce și pe beneficiarii secțiunii Dra
maturgie: Andrei Crăciun, Bogdan
Georgescu și Olga Macrinici.
Scriitorilor români și străini
prezenți la FILIT li se alătură și tra
ducătorii de limbă română Georg
Aescht (Germania), Jan Willem Bos
(Olanda), Jan Cornelius (Germania),
Sean Cotter (SUA), Antònia Escan
dell Tur (Spania), Jarmila Horáková
(Republica Cehă), Fernando Klabin
(Brazilia), Joanna KornaśWarwas
(Polonia), Gabriella Koszta (Unga
ria), Marily Le Nir (Franța), Steinar
Lone (Norvegia), Marian Ochoa de
Eribe (Spania), Ivana Olujić (Croa
ția), Szonda Szabolcs (România,
limba maghiară). SDC
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Moni Stănilă – Brâncuși sau cum
a învățat țestoasa să zboare
„Suplimentul de
cultură“ publică în
avanpremieră un
fragment din volumul
Brâncuși sau cum a
învățat țestoasa să
zboare, de Moni
Stănilă, care va
apărea în curând în
colecția „Biograﬁi
romanțate“ a Editurii
Polirom.
– FRAGMENT –
Chiar și ambasadorul a avut grijă
ca Brâncuși să fie luat în serios. A
dat examen de pe o zi pe alta. Iar
acum tocmai ăsta e motivul pen
tru care îi e greu să se smulgă de
sub mantia sufocantă a lui Rodin.
El știe că și aici sa intervenit pen
tru el. Drumul plin de miracole se
rânduiește de multe ori fără apro
barea lui, ba chiar împotriva lui. Și
una e că au intervenit pe lângă
Rodin Otilia Cosmuță și Maria
Bengescu, dar a fost o vorbă și de la
Regina Elisabeta, regina României.

Ori pur și simplu regina noastră,
cum îi va spune el toată viața,
susținânduși astfel sentimentul
de apartenență la regatul ei. E
cam neplăcut ca acum, peste vor
ba ocrotitoarelor, el să dea buzna
pe moșia celebrului sculptor și săi
spună: tehnica ta mă sufocă, mă
schimbă, mă face un rodinian, su
grumândul pe Brâncuși, nu îmi
mai găsesc drumul. Mda, nu e fru
mos, dar asta e, a venit vremea să
fugă, după doar cinci săptămâni,
e timpul să fugă de artistul al
cărui nume la însoțit din Bucu
rești în întreaga Europă: Rodin,
marele Rodin.
În schimb, la Școala Națio
nală a fost mai bine. Profesorul
său, Mercié, nu ia schimbat per
cepția despre sculptură, dar la
ajutat mult. Doamne, cel mai sâ
câiam cu întrebările, își amintește
el, cum îl mai chinuiam! Nici un
alt student nu era atât de insis
tent, dar bătrânul profesor îi răs
pundea cu răbdare, îi dădea
indicații, sfaturi prețioase, până
întro zi, când na mai știut ce săi
spună. Și până la urmă despre
asta e vorba în artă, despre mo
mentul în care nu îți mai poate
răspunde nimeni și atunci trebuie
săți răspunzi singur.
În primul an, ușile sculptori
lor la care a încercat să intre în

CARTEA
Născut în Hobiţa, Gorj, în 1876, CONSTANTIN BRÂNCUȘI a fost al șaselea
copil al Mariei și al lui Radu Nicolae Brâncuși. Drumul său spre recunoaștere a început odată cu plecarea din ţară spre Paris, cu opriri în Viena
și München. În această călătorie a descoperit sculpturile egiptene antice,
care ulterior i-au influenţat întreaga operă. Un moment decisiv a fost acela
în care a părăsit atelierul lui Auguste Rodin, convins că „la umbra marilor
copaci nu crește nimic“. Operele ce îi ieșeau din mâini intrigau și fascinau,
iar mulţi nu le înţelegeau și le considerau prea abstracte, ba chiar „ustensile de bucătărie și instrumente medicale“, cum le-au catalogat vameșii
americani când acestea urmau să fie expuse la New York. Colegii și criticii
de artă credeau însă că sculpturile lui sunt desăvârșite. Mari artiști i-au
călcat pragul atelierului și i-au devenit prieteni, precum Marcel Duchamp,
Amedeo Modigliani sau Ray Man, admirându-i lucrările și bucurându-se de
compania lui și de inegalabilele sale găini pe jar. Printre cei care îl vizitau
se numărau și scriitori celebri ca Ezra Pound sau James Joyce. S-a stins din
viaţă în 1957, în atelierul său din Paris, lăsându-și opera moștenire statului
de adopţie, Franţa. Regimul comunist, proaspăt instalat în România, nu a
fost interesat de ea. Sculpturile sale, expuse în cele mai faimoase muzee
de artă, sunt vândute pe sume colosale, iar Constantin Brâncuși este considerat unul dintre cei mai mari sculptori ai lumii, având un rol esenţial în
evoluţia artei contemporane. SDC

ucenicie iau rămas închise, noroc
cu Poiată, care ia găsit de lucru
nu la vreun sculptor, ci pe altă
specializare a lui. Sa reîntors la
vechea ocupație din București, de
la Braseria Oswald, și a început să
spele vase, mai întâi la unul din
restaurantele rețelei Chartier, din
piața Clichy, apoi și la Mollard.
Erau zile teribile, cu multă foame.
Și a înțeles repede la Chartier că
la Paris respectul se câștigă mult
mai greu. Mulți colegi de lucru
erau ca el, veniți din colțurile
lumii, dar înrăiți de sărăcie. La în
ceput ia ignorat, dar nu era atât
de simplu. Întruna din seri, pen
tru o neînțelegere la chiuvetă, un
coleg albanez la lovit când a ieșit
de la serviciu, în plină stradă.
Brâncuși a lăsat deoparte studiile,
lecturile din Caragiale și Mace
donski, visul de sculptor și sa
conectat (iar!) la anii din cârciu
mile craiovene. Dacă vrei o pâine,
muncești și, dacă vrei respect, îl
câștigi. Din două mișcări la pus
jos și dăi neică, până ce un po
lițist, martor încă de la început,
bucuros totuși că tânărul mic și
slab a putut să se răzbune, la
prins de umăr și ia spus: ajunge,
băiete, teai făcut înțeles.
Asta sa întâmplat în vremu
rile cele mai grele pentru el.
Brâncuși se gândea atunci, stră
bătând străzile spre atelierul lui
Mercié, că în sfârșit a înțeles de ce
Dumnezeu nu la lăsat să crească
mai mult în înălțime. La statura
lui măruntă și kilogramele împu
ținate, era un pic mai ușor săși
păstreze echilibrul când îl apu
cau, din ce în ce mai des, ame
țelile. Învățase săși urmărească
reacțiile corpului pentru a nu se
face de râs în fața oamenilor. Câtă
vreme stomacul i se strângea ca
un arici cu acele întoarse pe di
năuntru, știa că e în siguranță.
Câtă vreme stomacul putea săși
trimită disperarea spre creier,
Brâncuși putea să înainteze li
niștit pe trotuare, căzătura nu
avea să vină, iar amețeala va fi sub
control. Ba chiar, în situațiile
astea, dacă îl apuca răul la școală
sau în atelierul lui improvizat, îi
era destul de ușor să lucreze. Sto
macul își semnala revolta, iar el

își impunea voința în timp ce mâi
nile modelau conștiincioase. Însă,
în clipa în care stomacul dispărea,
durerea înceta, iar ghemul se des
făcea, Brâncuși se oprea temător
din lucru, din mers, din trăit și se
proptea de primul perete.
Se sprijinea și aștepta să audă
din nou armatele foamei. Privirea
i se încețoșa. Și totuși, avea încre
dere. Aștepta să se simtă mai bine
și își repeta cu încăpățânare cu
vintele învățate în strana din Ho
bița, unde, băiețel mic și brunet,
cu ochii strălucind printre can
dele, stătea în primul rând, atât
pentru plăcerea lui de a cânta, cât
și pentru ai aduce un gram de
bucurie mamei sale văduve, care
doar atâta dorea, săl vadă preot
sau diacon în vreun sat vecin.

Acum, sprijinit de perete, repeta
în minte cuvintele de atunci, nu
doar cu pâine, nu doar cu pâine,
nu doar cu pâine, nu doar cu
pâine, așa, Dodoică, iate în mâini,
nu doar cu pâine va trăi omul.
Pe de o parte, e speriat, pe de
alta, e hotărât să facă față, încă
pățânarea pe care mulți au consi
derato urâtă și greu tolerabilă
la ajutat să reziste în cei mai di
ficili ani. Cât de ușor iar fi fost
până la urmă, la sosirea bursei, să
se urce în tren și să se întoarcă
acasă. Ar fi fost simplu, dar nu
ăsta era drumul lui și el știa. Nu.
Drumul lui era aici, în Parisul
străin și rece, unde deocamdată
nu reușea săși facă un rost și să
poată găsi mai ușor o farfurie cu
mâncare. SDC
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Liliana Corobca, invitată la
Târgul de carte de la Göteborg,
Suedia, ediția 2019
În perioada 2629 septembrie
2019, va avea loc Târgul de Carte
de la Göteborg, Suedia, cel mai
important festival literar din
Scandinavia. Ediția din acest an
are ca teme principale Coreea de
Sud, egalitatea de gen și
alfabetizarea media și
informatică, ce vor fi reflectate
în cadrul unor evenimente
culturale, literare și vizuale.

Liliana Corobca se numără printre
invitații acestei ediții. Scriitoarea
va participa joi, 26 septembrie, în
cepând cu ora 16.00, la un seminar
cu titlul On dealing with the past,
alături de Edurne Portela (Spania)
și Ana Luísa Amaral (Portugalia).
Evenimentul va fi moderat de Jesper

Bengtsson, președintele PEN Sue
dia. Liliana Corobca va vorbi de
spre fenomenul cenzurii în pe
rioada comunistă, pornind de la
romanul Caiet de cenzor, apărut la
Editura Polirom, în Colecția Ego.
Proză, în 2017.

Caiet de cenzor are ca punct
de plecare corespondența fictivă
dintre autoare și șefa Biroului
Documente Secrete din temuta
Direcție Generală a Presei și Tipă
riturilor (Cenzura), care în anii ’70
mergea personal la fabrica de hâr
tie să ateste arderea sau tocarea
caietelor de cenzori (considerate
secrete de stat) și care, înainte să
fugă din țară în 1974, a sustras
unul dintre aceste caiete. Acum,
după patruzeci de ani, îl pune la

dispoziția cercetătoarei. Întreaga
activitate a unui cenzor – meserie
ingrată, despre care era interzis să
vorbești – este rezumată în acest
caietjurnal, ce dezvăluie nu doar
structurile instituției cenzurii, ci
și viața de culise, cu frământările,
revoltele și culpabilizările celor
care decideau soarta cărților. Sunt
doar cinci luni din viața cenzo
riței Filofteia Moldovean, dar atât
de dense, încât ne dau imaginea
aproape completă a acestei ins
tituții misterioase. De profesie
cititori și vânători de greșeli ideo
logice, asaltați de sute de manus
crise, de termene drastice de
predare și sancțiuni amenință
toare, cenzorii își pierd identitatea
și, măcinați adesea de nevroze și
alte boli, își caută vindecarea

inclusiv prin scris. „Operele“ lor –
caietele de cenzor –, autocenzurate
sau nu, trebuiau obligatoriu să dis
pară. Nu sa păstrat nici un asemenea

document în arhive, încât Caietul
de cenzor al Lilianei Corobca este
reconstituit din cenușa tuturor la
un loc. SDC

Romanele Stalin, cu sapa-nainte și Măcelăria Kennedy, de
Radu Țuculescu, traduse în Ungaria, respectiv Germania
Romanul Stalin, cu sapanainte
(Cartea Românească, 2009), de Radu
Țuculescu, a apărut la Editura Typo
tex (Ungaria), în traducerea lui Szőcs
Imre, cu titlul Sztálin, ásóval előre!, și
a fost lansat la Salonul Dunafeszt, pe
6 septembrie, ora 16.30, la Cafeneaua
Három Holló din Budapesta, eveni
ment organizat de ICR Budapesta și
Fundația Lettre Ungaria.
De asemenea, la Mitteldeuts
cher Verlag din Germania, a apărut
romanul Măcelaria Kennedy (Poli
rom, 2017), în traducerea lui Peter
Groth, cu titlul Metzgerei Kennedy.
Lansarea romanului va avea loc la
biblioteca orășenească din Basel,
Elveția, pe 26 septembrie, eveni
ment urmat de un turneu de lecturi
publice în Germania.

Stalin, cu sapanainte a mai
fost tradus în limba italiană, la
Aracne editrice, în traducerea lui
Danilo De Salazar, cu titlul Stalin,

con la zappa in spalla, și în ger
mană, la Mitteldeutscher Verlag,
în traducerea lui Peter Groth.
În spațiul german romanul
sa bucurat de un real succes de
public și critică. Iată doar câteva
fragmente din cronici:
„Dacă literatura română con
temporană e așa de atractivă pre
cum acest roman, ea merită toată
atenția noastră.“ (Michael Hamet
ner, „Neues Deutschland“)
„Un roman încântător care ne
descrie două epoci întrun stil
original, plin de muzicalitate.
Literatură universală în cel mai
bun sens al cuvântului.“ (Erwin
Messmer, „Orte“)

„Un roman în stilul Pulp Fic
tion al popculturii americane, în
care se îmbină tulburător poezia
cu dura realitate.“ (Markus Bauer,
„Neues Zurcher Zeitung“)
„O fascinantă carte care de
scrie comunismul văzut de ochii
unui copil, dar și dezamăgirile unei
proaspete democrații.“ (Albrecht
Franke, „Ossietzky“)

Stalin, cu sapanainte este o
carte tulburătoare, despre o rea
litate trecută și una acut prezentă,
în care bisturiul autorului ope
rează fără menajamente. Personaje
pitorești, pline de un umor tragic.
Scene de o rafinată sexualitate și

poezie amestecate cu scene dure,
violente. Destine frânte și idealuri
zdrobite cu brutalitate. O carte
scrisă întrun ritm cinematogra
fic, incitantă și captivantă în egală
măsură.

Măcelăria Kennedy a fost dis
tins cu numeroase premii: Pre
miul „Romanul românesc în mi
leniul 3“, Festivalul Internațional
de Carte Transilvania, ediția 2017,
Premiul „Ovidiu Cotruș“ al revis
tei „Familia“, ediția 2017, Premiul
„Radu Petrescu“ al Societății
Scriitorilor din BistrițaNăsăud și
al Bibliotecii Județene „George
Coșbuc“ BistrițaNăsăud, ediția
2017, Premiul „Pavel Dan“ al Uni
unii Scriitorilor din România, Fi
liala Cluj, ediția 2018.
Luni dimineața, pe Strada Ci
mitirului din orășelul Luna de Jos,
va avea loc deschiderea unui nou
magazin, cu o denumire insolită:

Măcelăria Kennedy. În jurul aces
tui eveniment, pus la punct în cele
mai mici detalii, se derulează un
carusel de întâmplări năucitoare,
petrecute timp de trei zile și trei
nopți, înainte de inaugurare, cu
personaje simpatice, grave și toto
dată pline de umor, cu îngeri dur
dulii, licurici, drăcușori roșii,
țânțari vampirici și berze coste
live visând la o țară unde plouă cu
broaște. O lume care se dezlăn
țuie sub efectele tandre ale încăl
zirii globale și ale eclipsei totale
de soare. Un roman burlesc, un
roman comic, atins pe alocuri de
dramatism, cu pagini care pro
voacă hohote de râs, dar și cu
povești de dragoste de o poetică
senzualitate. „Dar cine o fi Ken
nedy, vreun măcelar celebru?“, în
treabă, hamletian, unii locuitori
din Luna de Jos. Imuni la marile
probleme ale omenirii, îngerii ri
dică, indiferenți și candizi, din
umeri... SDC
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Rahan și Zorro:
vara în care am
serbat eroii
În august, celebrul Rahan a îm
plinit jumătate de secol de la
naștere, adică de la prima lui
apariție în paginile revistei „Pif
Gadget“, creație a scenaristului
Roger Lécureux și a desenatoru
lui André Chéret.
La un an de la manifestațiile care
au zguduit Franța, în 1969, revista
„Pif“, controlată de Partidul Comu
nist Francez, avea nevoie de un nou
erou care să îi promoveze valorile,
scrie „Culture Box“. Cei doi autori
au creat un univers preistoric ce
ține de fantezie și nu de reconsti
tuire științifică, în care evoluează
un erou blond, un ecou al lui Tar
zan, care rătăcește ajutând triburile
întâlnite, răspândind cunoaștere și

LUCIAN AMARII (JUP)
SUPLIMENTUL LUI JUP

înfruntând animale primejdioase,
fenomene naturale și, deseori, opo
nenți umani care întruchipează
opusul valorilor sale.
„Rahan nu a fost prima bandă
desenată europeană a cărei ac
țiune se petrece în preistorie, dar
a fost prima care a integrat o
anume formă de dinamism pro
venită din marile serii BD ameri
cane din anii ’30 și care a împru
mutat estetica supereroilor“,
spune JeanPierre Mercier, spe
cialist în bandă desenată și mult
timp consilier științific al Cité de
la BD pentru marele festival de
gen desfășurat la Angoulême.
Seria a fost un imens succes în
paginile foarte căutatei (pe atunci)
reviste, fiind probabil cea mai

populară. Rahan a început să
apară în albume separate chiar
din anii ’70 și a supraviețuit dece
sului (repetat) al revistei „Pif Gad
get“. După moartea lui Roger Lé
cureux în 1999, scenariile au fost
scrise de fiul acestuia, JeanFran
çois, până în 2010. Până acum, se
ria Rahan numără 26 de volume a
câte 160 de pagini fiecare.
Tot în august, a fost serbat un
alt mare erou al poveștilor de
aventuri. Pe 9 august 1919, în
urmă cu un secol, de sub pana
scriitorului Johnston McCulley se
năștea Zorro, întrun prim roman
publicat în foileton în gazeta ilus
trată „AllStory Weekly“. Au urmat
alte 60 de aventuri pe hârtie.
În secolul care a urmat, Zorro a
devenit un adevărat icon al culturii
populare, alături de Tarzan și Super
man. A marcat generații odată ce a
făcut pasul spre marele ecrane încă
din anii ’20 și a devenit vedetă a unui

Final de
Millenium
The Girl Who Lived Twice, al
șaselea roman din seria Mille
nium, va fi și ultimul din serie.
Este un alt roman scris de David
Lagercrantz, ce a preluat seria de
mare succes după moartea crea
torului ei, suedezul Stieg Larsson.
Publicat la sfârșit de august în
aproape 30 de țări simultan, The
Girl Who Lived Twice va fi și ulti
mul din seria începută în 2005.
Stieg Larsson, creatorul seriei, nu
a trăit să vadă triumful mondial

serial de 78 de episoade produs de
Disney între 1957 și 1961. Au fost
realizate până acum peste 55 de filme
cu Zorro, printre care și popularele
versiuni cu Alain Delon și Antonio
Banderas în rolul eroului mascat.
Personajul este astăzi la fel de
popular, iar un nou film, cu Gael
Garcia Bernal în rolul principal, se
află în pregătire la Hollywood.

Pentru cercetătoarea Michèle
Roussel, autoare a unei cărţi des
pre Zorro, acesta ar fi putut fi la
origine un personaj real, un anume
William Lamport, un aventurier ir
landez din secolul al XVIIlea, un
revoltat contra englezilor care a fu
git în Mexic, loc unde a ajuns să ia,
mascat, apărarea nenumăraților
sclavi negri și indieni. SDC

al lui Millenium, care sa vândut
în peste 100 de milioane de exem
plare în întreaga lume. După
dispariția lui Larsson și publica
rea celor trei romane scrise de el,
seria a fost preluată de David La
gercrantz, cu binecuvântarea fra
telui și tatălui autorului original.
Lagercrantz a mai scris trei cărți,
primele două dovedinduse și ele
de succes: The Girl in the Spider’s
Web (2015) și The Girl Who Takes
an Eye for an Eye (2017), care s
au vândut în peste 14 milioane de
exemplare.
„Odată cu al șaselea roman, seria
se termină pentru mine“, asigu
ră David Lagercrantz. „Sunt însă

convins că personajul Lisbeth Salan
der este nemuritor și că ea va conti
nua să trăiască întrun fel sau altul,
la TV, la cinema, sau în alte cărți.“
Deocamdată, volumul șase pare
să reprezinte capătul de drum și
pentru editorul suedez Nord
stedts, care scrie pe siteul său că
este „ultimul roman din serie“, dar
fără a face alte precizări.
În acest ultim episod, The Girl
Who Lived Twice, eroii din Mille
nium, Lisbeth Salander și ziaristul
Mikael Blomkvist, ajung la Mos
cova pe un fundal de fake news,
troli, manipulări genetice și per
secuție a homosexualilor în Ce
cenia. SDC
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n Pasionat de Egiptul Antic, publi

cul francez a transformat expoziția
Toutankhamon, le Trésor du Pha
raon întrun adevărat triumf în
Franța, cu 1,3 milioane de bilete
vândute. Pentru a face față cererii,
organizatorii au prelungit expo
ziția până pe 22 decembrie. Pre
cedentul record de vizitare data
din 1967 (1,2 milioane de bilete
vândute), tot pentru o expoziție
dedicată celebrului faraon. De la
Paris, Tutankhamon, aflat în plin
turneu mondial, se va muta la ga
leriile Saatchi din Londra.
n La 8 ani de la dispariție, Whitney
Houston va concerta anul viitor
dea lungul Marii Britanii sub
forma unei holograme. Este un
show realizat de Primary Wave, o
firmă specializată în astfel de
spectacole. Whitney Houston a în
cetat din viață la 11 februarie 2012,

la vârsta de 48 de ani, la capătul
unei lupte cu dependența de dro
guri și alcool.
n Richard Linklater, realizatorul
lui Boyhood și al trilogiei Before,
face un nou experiment: își va
filma viitorul film dea lungul a
două decenii. Adaptare a unei co
medii muzicale, Merrily We Roll
Along, filmul va spune povestea
unui compozitor ce pleacă de pe
Broadway pentru a realiza filme
la Hollywood, iar scenele finale
vor fi turnate abia peste 20 de ani.
Linklater nu este la primul expe
riment de acest fel. El a lucrat la
filmul Boyhood (2014) cu inter
mitențe, vreme de 12 ani, ceea ce
a permis actorului principal, Ellar
Coltrane, să se maturizeze în mod
natural.
n „Nimeni nar mai avea curajul
în 2019 să finanțeze un film ca

Cum se vede Brexit
dinspre Monty
Python
Despărțirea Marii Britanii de Uniunea Europeană
stârnește patimi și reușește să îi facă să se certe și pe
membrii celui mai celebru grup umoristic ai Albionu
lui. John Cleese, membru al Monty Python, a susținut
în mai multe declarații Brexitul și a criticat felul în
care Londra sa schimbat, mai ales din punct de vedere
etnic. „Londra a încetat să mai fie un oraș britanic“,
este una dintre declarațiile pentru care Cleese a fost
extrem de criticat de diverși activiști progresiști.
Colegul lui, Terry Gilliam, este și el un critic al
corectitudinii politice, dar în acest caz nu vede lu
crurile la fel și susține că atât Brexit, cât și Donald
Trump îl fac „depresiv în stare terminală“. Și nu este
de acord cu colegul său în privința ieșirii Marii Bri
tanii din EU. „Eu sunt americanul ăla instinctiv și mo
nosilabic, el este tipul înalt și suav“, comentează Gil
liam în stilul caracteristic. „Îl iubesc enorm pe John,
dar nu sunt de acord cu felul în care vede lumea. De
fapt, John nu sa schimbat, e la fel de nostim, doar sa
îngrășat, atâta tot.“ SDC

Irréversible și nimeni nar mai
avea curajul să joace în el“, spune
regizorul Gaspar Noé, care a pre
zentat la Mostra de Venise o nouă
versiune a producției sale, ce a
provocat un scandal în urmă cu
17 ani. În 2002, Noé șoca festivalul
de la Cannes cu Irréversible și sce
nele lui brutale. Selectarea lui
anul acesta, la Veneția, a fost cri
ticată de unii în contextul post
#MeToo.
n La 49 de ani, actorul Matthew
McConaughey devine profesor.
Începând din această toamnă, ve
deta va preda un curs de cinema
la Moody College of Communica
tion, la universitatea din Texas.
Cursul său poartă titlul De la sce
nariu până pe marele ecran.
n Începând cu 1 noiembrie, lung
metrajul The Irishman al lui
Martin Scorsese, produs pentru

platforma Netflix, va fi prezentat
pentru scurtă vreme în câteva ci
nematografe din Statele Unite și
Marea Britanie. Este o formalitate
birocratică, pentru a permite fil
mului să poată candida la pre
miile Oscar. De ceva vreme, Netflix
încearcă să își facă un loc în in
dustria cinemaului tradițional,
păstrânduși în același timp mo
delul economic. Multe persona
lități de la Hollywood, printre care
Steven Spielberg, nu sunt de
acord și cred că producțiile Netflix
nu se pot califica pentru premii
pentru cinema, ci numai pentru
producții TV. The Irishman, po
veste cu gangsteri avândui pe Ro
bert de Niro și Al Pacino în rolu
rile principale, va fi lansat pe
Netflix pe 27 noiembrie. Netflix va
mai lansa în sălile tradiționale de
cinema și alte producții cu șanse
la Oscar precum The Laundromat,
de Steven Soderbergh, cu Meryl
Streep, Gary Oldman și Antonio
Banderas.
n Soif, cel de al 28lea roman al
lui Amélie Nothomb, selecționat
pentru premiul Goncourt, este și
unicul roman ce apare în librăriile
franceze în această toamnă care
se află în selectivul Top 20 al celor
mai vândute cărți. Publicat de edi
tura Albin Michel, Soif a apărut
în librăriile franceze întrun tiraj
de 180.000 de exemplare.
n Prezența lui Woody Allen la fes
tivalul de la Deauville, ce a debu
tat pe 6 septembrie, ia stârnit din
nou pe activiștii #MeToo, ce îi
reproșează celebrului regizor

unele acuze de abuz sexual de
acum mai bine de două decenii.
Deși nu au fost dovedite niciodată,
în ultimii ani, pe fondul #MeToo,
Allen sa pomenit complet margi
nalizat la Hollywood: filmele lui
aproape nu mai sunt distribuite
în SUA, iar mulți dintre actorii pe
care ia distribuit în producțiile
sale sau dezis de el. Nu și Scarlett
Johansson. „El susține că este ne
vinovat, iar eu îl cred și voi lucra
cu el oricând“, a declarat actrița
în vârstă de 34 de ani, care a jucat
în filmul Vicky Cristina Barcelona.
Alături de Johansson, Catherine
Deneuve este o altă vedetă care îi
ia apărarea lui Allen, spre deose
bire de celebrități precum Mi
chael Caine, Timothée Chalamet,
Greta Gerwig sau Colin Firth, care
sau desolidarizat de cunoscutul
regizor. „Odată cu trecerea anilor,
oamenii vor înțelege că au făcut o
greșeală. Adevărul va triumfa, deși
sar putea să mai treacă ceva ani
până atunci“, spune Allen întrun
interviu. SDC
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Ce am făcut în vacanță
Dragă revistă,
Îmi ceri să scriu despre premiere
cinematografice, dar tu nu știi că
am fost în vacanță? Mai exact, tu
ai fost în vacanță, în vreme ce eu,
ca liber profesionist legat de glie,
am continuat să lucrez pentru
alții. Dacă nam putut pleca pe
nicăieri, mam deconectat (cum
se spune) citind cât sa putut și
uitândumă otova la filme.
Cum sar părea că vacanța na
fost suficient de lungă cât să nu mi
se mai pară că a scrie cronică de
film e ceva tot mai alienant, îmi fac
încălzirea vorbind (în semn de pro
test) cât mai lacunar posibil despre
titlurile pe care mi le amintesc. (Un
prieten îmi scrie la sfârșitul fiecă
rui an și îmi spune aproape cu
liniuță de la capăt lucrurile mai im
portante pe care lea făcut. Îl invi
diez pentru acribia lui.)
Deci:
My Dinner with André (Louis
Malle, 1981) e printre primele în
topul verii. Cel mai substanțial,
deși un dialog de aproape două
ore la o masă...
Columbus (Kogonada, 2017),
curățel și foarte îngrijit vizual.
Scapă de stereotipurile filmului
independent american.
Certain Women (Kelly Rei
chardt, 2016), foarte bun pe zona
de liniște (dramele vieții coti
diene șamd), deși te tot aștepți să
se întâmple ceva nasol.
Pentru că am devorat biogra
fia Kate Remembered de A. Scott

Berg (am râs aproape la fiecare
pagină; o să scriu despre ea întro
rubrică viitoare, ca să mai evit
cronicile), am avut vreo săptă
mână Katharine Hepburn, în care
dimineața citeam din carte, iar
seara vedeam filme sau o ascul
tam pe Kate citinduși propria
carte de memorii (înregistrarea
completă e pe YouTube). Așa am
văzut Woman of the Year (George
Stevens, 1942) și primul ei film, A
Bill of Divorcement (George
Cukor, 1932), plus unul din rarele
ei interviuri TV (filmat în propria
ei casă din New York), dar nam
avut totuși chef să revăd filme pe
care le știam. Totuși, Kate rules!
De la ea am trecut la Spencer
Tracy, care până acum nu mia
spus mare lucru (tot timpul mi
sa părut născut bătrân, ca Jean
Gabin), dar pe care în fine lam
descoperit grație filmelor cu Kate,
așa că lam văzut și singur în The
People Against O’Hara (John

Sturges, 1951), întro seară când la
București ploua cu grindină.
Am încercat să văd High Life
(Claire Denis, 2018), dar nam re
zistat mai mult de 10 minute.
Am văzut capcoadă Celle que
vous croyez (Safy Nebbou, 2019)
dar nam înțeles de ce „Variety“
la lăudat.
Am evitat filmele horror, în
continuare mi se face frică la ele.
Mă tentau Us (Jordan Peele, 2019)
și Suspiria (Luca Guadagnino,
2018), dar aștept vremuri mai
bune.
Mam străduit de două ori să
văd John Wick: Chapter 3 – Para
bellum (Chad Stahelski, 2019) și
de fiecare dată soarta a fost po
trivnică. În schimb, Keanu Reeves
e delirant în Destination Wedding
(Victor Levin, 2018), o comedie
pentru orice ocazie.
Am stat ca o școlăriță la cele
trei ore de Sunshine (Istvan Szabo,
1999). Oare de ce?

Buletin de analiză
Să faci bine nu este întotdeauna
un act de altruism, mai ales când
binele nu este făcut în anonimat.
Cred că Immanuel Kant a scris
deja destul de mult despre asta și
nu este cazul să dezvolt. Eu ajut
cât și cum pot, dar din umbră.
Locuiesc pe malul Lacului
Snagov. Puteți spune că sunt un
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My Dinner with André (Louis Malle, 1981)

privilegiat al sorții, dar eu cred că
soarta ma adus aici cu un scop
precis, altul decât confortul unei
vieți riverane liniștite. De ani de
zile privesc antrenamentele echi
pelor de canotaj ale României.
Uneori încep la șase dimineața și
durează toată ziua. Acești copii
muncesc enorm și vouă vi se pare
normal ca efortul lor să fie încu
nunat cu rezultate pe măsură. Dar
uneori victoria se obține la sutime
de secundă, iar asta ține și de
noroc. Aici intervin eu cu o me
todă foarte practică de a invoca
șansa.

BOBI
VOI N-AȚI ÎNTREBAT, FĂRĂ
ZAHĂR VĂ RĂSPUNDE
Am observat că, dacă îmi de
versez fosa septică în lac în pe
rioada precompetițională, echi
pele de canotaj obțin medalii mai
multe și mai valoroase. Nu de
geaba se urează „căcat“ în loc de
„noroc“. Doamna Lipă primește
laude, sportivii primesc rente via
gere, dar nimeni nu știe că mie mi

FILM

The Highwaymen (John Lee
Hancock, 2019) e un film la locul
lui. Am constatat că îmi place
Kevin Costner.
Am băgat la grămadă comedii
mai mult sau mai puțin romantice și
mai mult sau mai puțin cretine: Safe
Heaven (Lasse Hallström, 2013), Ot
herhood (Cindy Chupack, 2019),
What Men Want (Adam Shankman,
2019) și Long Shot (Jonathan Le
vine), dar numai ultimul avea niște
insule de umor. Second Act (Peter
Segal, 2018) avea tot ce doream în
ziua respectivă: străzi din New York,
interioare cozy și o poveste previzi
bilă care să nu mă enerveze. (Și cri
ticii de film sunt oameni.)
Sorry To Bother You (Boots
Riley, 2018) e conformist în anar
hismul lui, dar reconfortant.
Am cărat o prietenă la cinema
să ne râdem la o comedie cu Dia
ne Keaton, dar Poms (Zara Hayes,
2019) e cel mai deprimant film
din ultima sută de ani.

Pentru că în scrisorile lui D.H.
Lawrence, citite vara asta, apărea
și E.M. Forster, miam adus aminte
că nu văzusem A Passage to India
(David Lean, 1984). Guess what,
mia plăcut.
În schimb, Never Look Away/
Werk ohne Autor (Florian Hen
ckel von Donnersmarck, 2018) a
fost groaznic. Nominalizat la Os
car pentru film străin!
Deși de multe ori stau până la
sfârșitul filmelor doar ca să văd
cum se termină, am văzut doar
șapte minute din Red Joan (Tre
vor Nunn, 2019).
The Mustang (Claire de Cler
monTonnerre, 2019) e OK. Mat
thias Schoenaerts promite (sau
nu mai e cazul?).
Am mai văzut jumătate dintrun
documentar despre Tom Waits, dar
era monoton (oricum, la Waits ră
mân tot la primele albume; vara asta
am ascultat Closing Time în buclă).
Plus niște documentare despre Clau
dio Abado, Arturo Toscanini, Simon
Rattle și unul despre mai mulți mari
dirijori (parcurgând eu o perioadă de
fascinație dirijorală). Dacă mai sunt
și alte titluri, nu mi le amintesc acum.
În fine, am fost ultima per
soană care a văzut (și ia plăcut)
Cernobîl (Craig Mazin, 2019).
Jared Harris e un superactor.
Acum putem să ne reconec
tăm la loc. SDC

se datorează multe dintre per
formanțele lor de top, fiindcă
această metodă de a invoca noro
cul este prost înțeleasă de către
agaricii de la Mediu. Ca să vă con
ving, vă spun că am fost plecat cu
afaceri timp de două săptămâni
și, neavând cine să deverseze con
ducta cu baftă, la Mondialele re
cente nu sa luat nici un aur. Nici
unul! Un argint la patru rame fără
cârmaci, adică muncă în zadar, în
urma căreia sărmanii sportivi au
fost nevoiți să privească rânjetul
arogant al echipajului Poloniei.
Normal că primul lucru pe
care lam făcut la întoarcere a fost
să refac echilibrul muncă – șansă.
Recunosc, se adunase cam multă
șansă, fapt pe care probabil lați re
marcat la știri. Tămbălău, dătători

cu părerea, activiști, analiști. Că să
colectăm mostre de noroc pentru
analize. Adică să se afle cumva
cine este binefăcătorul canotaju
lui românesc, nu? Hai să dăm cu
pietre în omul care, necerând ni
ciodată mulțumiri oficiale, face
ceva bun pentru prestigiul țării.
Problema este că analizele au
indicat prezența de coji de se
mințe de dovleac, iar eu nu con
sum așa ceva, nefiind operat de
apendicită. Ba mai mult, știu sigur
că vecinul din colț mănâncă de ani
buni semințe de dovleac cu tot cu
coajă, pentru prostată. Dar casa
lui este printre cele racordate la
rețeaua de canalizare. Cum au
ajuns ele în fosa mea septică? Mai
mult decât atât, de când a devenit
vecinul pasionat de canotaj? SDC

