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LITERATURĂ
PRINTRE VIOLENȚĂ,
CRIME ȘI DROGURI

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

Fascinația literaturii turcești are
toate șansele să ﬁe dusă mai
departe de către Aslı Erdoğan.
Romanul Orașul în mantie
purpurie a fost tradus anul
acesta la Editura Polirom
de către Gabriella Eftimie.
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Printre numele celor invitați la FILIT la această ediție, ce
se va desfășura în perioada 2-6 octombrie la Iași, se aﬂă
și un număr de autori care au publicat la Editura
Polirom de-a lungul timpului.
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Autori Polirom invitați la FILIT 2019

Născută în 1985 la Slatina. A absolvit
facultățile de Psihologie și Științele
Educației și Sociologie și Asistență So
cială din cadrul Universității din Bu
curești. În 2012 a participat la primul
curs de creative writing ținut de Florin
Iaru și Marius Chivu. A colaborat la ro
manul colectiv Moș Crăciun & Co. (Edi
tura ART, 2012) și a debutat cu volumul
de poezie Enșpe mii de dimineți (Casa
de pariuri literare, 2014). A publicat proză scurtă în revistele „iocan“, „Fami
lia“ și „Observator cultural“, precum și articole în „Dilema veche“ și „Decât o
Revistă“. În 2019 a publicat romanul Părinți la Editura Polirom.

Sa născut pe 27 iulie 1975 la Gersa, BistrițaNă
săud. A debutat cu volumul de poezie anul cârtiței
galbene (Timpul, 2003), urmat de ghinga (Vinea,
2005), Dicționarul Mara (Cartier, 2009) și Insecta
rul Coman (Charmides, 2017; Premiul Radio Ro
mânia Cultural, Premiul „Observator cultural“,
Premiul Cartea de poezie a anului 2017 la Gala ti
nerilor scriitori). În 2004 primește Premiul
Național de Poezie „Mihai Eminescu“, Opera Prima,
și Premiul de Debut al Uniunii Scriitorilor din

Născut în 1983. Are studii supe
rioare în administrație publică,
științe politice, istoria ideilor și
mentalităților, cultură și civili
zație ebraică. A studiat la Uni
versitatea din București, Escue
la de Escritores din Madrid și
Tel Aviv University. Este, din
2005, ziarist de presă scrisă. Pu
blică în cele mai importante ga
zete și reviste din România,
fiind un pionier al freelancingu
lui în țara noastră. Se numără

România. În 2010 obține
Premiul pentru poezie
acordat de Radio Româ
nia Cultural, iar în 2011,
Vilenica Crystal Prize,
Slovenia. A publicat de
asemenea volumele de
proză Irezistibil (Cartea
Românească, 2010), Pa
rohia (Cartea Românească, 2012; Polirom, 2017) și
Căsnicie (Polirom, 2015, 2016). Ultimul său roman
este aceste lucruri care nu se vor schimba nicio
dată (Polirom, 2019).

Cătălin Pavel
Născut în 1976, doctor în arheo
logie, a săpat în țară și în Maroc,
Franța, Germania, Israel, Anglia
și în special Turcia (Milet, Gor
dion și, în 20052010, Troia),
având ca rezultat volume acade
mice ca Describing and Inter
preting the Past (Editura Uni
versității din București, 2010) și Dicționar de Mitologie
GrecoRomană (coautor, Corint, 2011) și o rubrică perma
nentă de arheologie în „Dilema veche“. Bursier CEREFREA
la Université Paris 1 Sorbonne, Chevening la Universitatea
din Oxford, Andrew W. Mellon la Institutul Arheologic Al
bright din Ierusalim; a predat cursuri de artă clasică în
București și Atlanta. A debutat în poezie cu Altera Pars
(A.T.U., 2013), cel mai recent volum de versuri fiind Ada
gietto (frACTalia, 2016). Romane: Aproape a șaptea parte
din lume (Humanitas, 2010; traducere franceză, 2017), Nici
o clipă Portasar (Cartea Românească, 2015); Trecerea
(Cartea Românească, 2016; Premiul Național de Proză
„Ziarul de Iași“, nominalizat la premiile Uniunii Scriitori
lor din România) și Chihlimbar (Polirom, 2017).

© Ana Toma

Dan Coman

Andrei Crăciun

printre părinții fondatori ai în
drăgitului site Recorder.ro. A

fost desemnat cel mai talentat
tânăr ziarist (2005), cel mai bun
tânăr ziarist de cultură (2010),
cel mai bun editorialist (2011) și
cel mai bun reporter din Româ
nia (2012). Totodată, a publicat
mai multe volume de eseuri,
poezie și proză. Este tradus în
italiană, spaniolă, portugheză și
neerlandeză în cadrul proiectu
lui european CELA (Connecting
Emerging Literary Artists). La
Editura Polirom a mai publicat
Aleea Zorilor (2017) și conti
nuarea sa, Și fericirea era obli
gatorie (2019).

© Răzvan Antonescu

Diana Bădica

© Daniel Vrăbioiu

© Claudiu Popescu

Printre numele celor invitați la FILIT la această ediție, ce se va desfășura în perioada 2-6 octombrie la Iași,
se află și un număr de autori care au publicat la Editura Polirom de-a lungul timpului. Vă invităm să îi descoperiți!

Lavinia Braniște

Sa născut în 1983, la Brăila. A studiat limbi
străine la ClujNapoca și București. A debutat
în 2006 cu volumul de poezii Povești cu mine,
după care au urmat două volume de proză scur
tă, Cinci minute pe zi (2011) și Escapada (2014).
A scris și câteva cărți pentru copii: Rostogol
merge acasă (2016), Jungla lui Toco (2016), Ros
togol păzește pepenii (2017) și Melcușorul (2018).
Interior zero, primul ei roman, a fost tradus în limba germană la Editura Mi
krotext. În prezent locuiește în București, unde lucrează ca traducătoare.

Florin Irimia

Veronica D. Niculescu

Născut în 1976, Iași, lector doctor la Facultatea de Litere a
Universității „Alexandru Ioan Cuza“ din Iași. Semnează cro
nici literare începând cu anul 2001 în calitate de colabora
tor al revistelor „Observator cultural“, „Noua literatură“,
„Dilemateca“, „România literară“, „Timpul“ și „Suplimentul
de cultură“. În 2009 debutează ca prozator în revista „Noua
literatură“ (sub pseudonimul Eduard Tăutu), iar în 2011
publică romanul de debut, Defekt, la Editura Brumar. Este
prezent în antologia Alertă de grad zero în proza scurtă ro
mânească actuală (editor Igor Ursenco), apărută la Editura
Herg Benet. A mai publi
cat proză scurtă în revis
tele „Familia“, „Timpul“,
„Zona literară“, precum
și în „Ziarul de Iași“.
La Editura Polirom iau
apărut romanele O fe
reastră întunecată (2012),
Câteva lucruri despre
tine (2014) și Misterul
mașinuțelor chinezești
(2017).

Este scriitor și tra
ducător. A publicat
trei volume de proză
scurtă: Adeb, Orches
tra portocalie și Ro
șu, roșu, catifea;
cărțilepereche
Simfonia animalie
ră și Hibernalia;
Basmul Prințesei
RepedeRepede și
Cad castane din
castani (în colabo
rare cu Emil Bru
maru); și romanul
Spre văi de jad și sălbăție (Polirom, 2017), urmat de O
vară cu Isidor (Polirom, 2017). A tradus peste treizeci de
volume din limba engleză, din opera lui Vladimir Nabo
kov, Samuel Beckett, Don DeLillo, Siri Hustvedt, Eowyn
Ivey, Lydia Davis, Tracy Chevalier. Locuiește în Bu
curești împreună cu soțul ei, o mulțime de flori adevă
rate și câteva animale imaginare.
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luptă (2006), Păianjenul în rană (2007),
Groapa din tavan (2007), Sindromul de pa
nică în Orașul Luminilor (2009, 2012; roman
distins cu Premiul revistei „Observator cultu
ral“), Domnul K. eliberat (2010, 2015; volum

Doina Ruști

nominalizat la Premiul Național de Proză al
„Ziarului de Iași“), La masă cu Marx (2011), Ne
gustorul de începuturi de roman (2013, 2014;
volum distins cu Premiul „Augustin Frățilă“
pentru cel mai bun roman, Premiul Național
de Proză al „Ziarului de Iași“ și Premiul licee
nilor pentru cea mai îndrăgită carte a anului
2013, în cadrul Festivalului Internațional de
Literatură și Traducere, Iași), Dezordinea pre
ventivă (2011, 2017), Iubirile de tip pantof. Iu
birile de tip umbrelă... (2016, 2018), Ultimele
zile ale Occidentului (2018).

© Alexandra Croitoru

Sa remarcat în anii ’80 ca poet, apoi ca dra
maturg ale cărui piese sunt interzise pe sce
nele profesioniste. În 1987 părăsește România
și se stabilește în Franța, unde lucrează pen
tru Radio France Internationale. Numele său
figurează pe afișe teatrale în peste 30 de țări.
În ultimii ani Matei Vișniec sa remarcat și ca
romancier. Dintre volumele publicate amin
tim: Omulpubelă; Femeia ca un câmp de

© Andra Badulesco

Matei Vișniec

Simona Popescu

Prozatoare contemporană, apreciată
pentru forța epică, pentru originali
tatea și erudiția romanelor sale, re
compensată cu cele mai însemnate
premii, printre care și Premiul „Ion
Creangă“ al Academiei Române. Tra
dusă în numeroase limbi, inclusiv în
chineză, invitată la evenimente in
ternaționale de prestigiu, a scris zece romane, dintre care amin
tim: Zogru (2006), Fantoma din moară (2008), Lizoanca la 11
ani (2009), Manuscrisul fanariot (2015) și Mâța Vinerii (2017).
Homeric (2049) adoptă registrul fantastic și o structură de
avangardă, fiind, întrun anumit fel, o sinteză a prozei sale.

Născută în 1965. A absolvit Facultatea de Litere a Uni
versității București în 1987. În prezent este conferențiar
universitar la aceeași facultate. Volume de poezie: Xi
lofonul și alte poeme (1990; traducere în maghiară,
1998); Pauză de respirație (coautor, 1991); Juventus
(1994); Noapte sau Zi (1998); Juventus și alte poeme
(antologie, 2004); Lucrări în verde. Pledoaria mea pentru poezie (2006); poeme
în mai multe antologii publicate în țară și în străinătate. Proză: Exuvii (ed. I,
1997; a IIa, 2002; a IIIa, Polirom, 2004; a IVa, Polirom, 2007; a Va, Polirom, 2011;
a VIa, Polirom, 2016; a VIIa, 2018; traducere în poloneză, 2002, în maghiară,
2008, și în franceză, 2016); Rubik (roman colectiv, coord., Polirom, 2008). Eseuri:
Volubilis (1998); Salvarea speciei. Despre suprarealism și Gellu Naum (2000);
Clava. Critificțiune cu Gellu Naum (2004); Autorul, un personaj (2015).

Alexandru Vakulovski

María Dueñas

Născut în 1978, Ștefan Vodă, Re
publica Moldova. Este poet și pro
zator. Redactor fondator al re
vistei web „Tiuk! (kavem kef)“.
Fondatorul cenaKLUlui KLU. Pu
blică eseuri, proză, poezie, teatru
și critică literară în majoritatea
revistelor culturale din România.
Prezent în antologii din România,
Republica Moldova și din străină
tate. Dintre volumele publicate:
Pizdeț (roman, 2002), Oedip, re
gele mamei lui Freud (poezie,
2002), Ruperea (teatru, 2002), TU
(poezie, împreună cu Mihai Vaku
lovski, 2002),
Letopizdeț.
Cactuși albi
pentru iubita
mea (roman,
2004), Ecstasy
(poezie,
2005). La Edi
tura Polirom
a publicat ro
manul Bong
(2007).

Este doctor în limba și literatura en
gleză, profesor la Universitatea din
Murcia. Familia mamei sale a locuit în
Protectoratul spaniol al Marocului, la
Tetuan, locul unde se desfășoară cea

Sjón
Numele adevărat: Sigurjón Birgir Sigu
rðsson. Sa născut la Reykjavik, în Islanda, în
1962. Este romancier, dramaturg, poet și tex
tier. Romanele sale, printre care se numără
Vulpea albastră (2003; Polirom, 2014), distins
cu Nordic Council Literature Prize, Muza
Șoptitoare (2005) sau Din pântecul balenei
(2008; Polirom, 2019), au fost traduse în peste
douăzeci și cinci de limbi. Este autorul mul
tora dintre textele cân
tecelor celebrei Björk. A
fost nominalizat la Pre
miul Oscar pentru ver
surile din coloana
sonoră a filmului Dan
sând cu noaptea (2000)
de Lars von Trier.

Aslı Erdoğan
Născută în 1967, Istanbul. A lucrat la CERN și a
studiat la Rio de Janeiro. Revine la Istanbul în
1996 ca jurnalist. A fost arestată în 2016 împreună
cu redacția ziarului de opoziție „Özgür Gündem“.

mai mare parte a evenimentelor des
crise în Iubirile croitoresei (Polirom,
2011, 2013), romanul său de debut,
care sa vândut în peste un milion de
exemplare. La Editura Polirom ia mai
apărut în anul 2013 romanul Ce avem
și ce uitam și, în 2016, Cumpătarea.

Kim Leine
Sa născut in 1961, întro
localitate din sudul Nor
vegiei. La vârsta de șap
tesprezece ani se mută
în Danemarca. Aici ur
mează diferite cursuri
universitare și frecven
tează o școală sanitară,
se căsătorește și are doi copii. La vârsta de douăzeci
și nouă de ani se mută în Groenlanda, unde lu
crează ca asistent medical și începe să scrie. În anul
2004 se reîntoarce în Danemarca. Debutează ca
scriitor în 2007, cu romanul autobiografic Kalak,
urmat de romanele Valdemarsdag și Tunu. Profeții
din Fiordul Veșniciei este cel deal patrulea roman,
pentru care Kim Leine a primit numeroase premii.
În prezent locuiește în Copenhaga.

În 2017 a primit Premiul pentru Pace Erich Maria
Remarque și în 2018 Premiul Simone de Beauvoir
pentru libertatea femeilor. Trăiește în exil Aus
tria. În limba română iau apărut volumele Acum
nici tăcerea nuți mai aparține (Polirom, 2018) și
Orașul în mantie purpurie (Polirom, 2019).
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Bogdan Suceavă
Născut în 1969,
Curtea de Argeș,
cu studii în ma
tematică la Uni
versitatea din
București și la
Michigan State University. Din august 2002,
profesor în Departamentul de Matematică
de la California State University, Fullerton,
SUA. Distincții literare: Premiul I Nemira, în
1993, pentru nuvela Imperiul generalilor
târzii; Premiul CopyRo, în 2002, pentru vo
lumul Imperiul generalilor târzii și alte isto
rii; Premiul pentru Proză al Asociației
Scriitorilor din București, în 2007, pentru
Miruna, o poveste; Premiul I al Rețelei lite
rare, în 2011, pentru Noaptea când cineva a
murit pentru tine. Autor al volumelor:
Teama de amurg (1990), Sub semnul Orio
nului (roman, 1992), Imperiul generalilor
târzii și alte istorii (nuvele, 2002 , 2003), Bu
nicul sa întors la franceză (istorii, 2003,
2008), Venea din timpul diez (roman, 2004,
2010, 2014), Miruna, o poveste (2007, 2008),
Distanțe, demoni, aventuri (2007), Vincent
nemuritorul (roman, 2008, 2019), Noaptea
când cineva a murit pentru tine (2010), Me
morii din biblioteca ideală (2013), Scrisori de
la Polul Est (2015), Republica (roman, 2016),
Istoria lacunelor (eseu, 2017), Avalon. Secre
tele emigranților fericiți (2018).

Herman Koch
Născut în 1953. Este unul dintre cei mai
populari scriitori din spațiul culturii ne
erlandeze. Șia câștigat notorietatea nu
doar ca scriitor, ci și ca actor, realizator de
televiziune și jurnalist. Deși a început să
publice proză încă din 1985, adevărata
consacrare a obținuto în 2009, cu roma
nul Cina, care a cu
noscut până în pre
zent numeroase ediții,
a fost tradus în mai
bine de douăzeci de
limbi și ia adus auto
rului Premiul Publi
cului în același an.

Dan Miron
Născut în 1964. A absolvit Facultatea de Isto
rieFilosofie a Universității din București. A
câștigat Premiul Nemira (1995), la secțiunea
Purgatoriu, în urma căruia a publicat roma
nul său de debut Așteptarea Regelui Pescar
(Editura Nemira, 1996). La Editura Polirom a
mai publicat romanele Scândurica (2006),
Pata violetă (2013),
nominalizat la Pre
miul Național de
Proză al „Ziarului de
Iași“ (2014), și As
cultă muzica (2018).

4

opinii

ANUL XV NR. 656
21 – 27 SEPTEMBRIE 2019

www.suplimentuldecultura.ro

Către Istrati (II)
ANDREI CRĂCIUN
CULEGĂTORUL DE HARFE
Și cine mai vrea să fie flacără și
să ardă mereu în bătaia vânturi
lor, și să vadă tot ce poate să
vadă o flacără, așa cum a văzut
Kazantzakis că vedeai tu, Panai
taki, nu mai sunt scriitori ca tine
pe lume, nu mai sunt minuni, și
oameni sunt tot mai puțin, dămi
voie, dămi voie săți povestesc...
La Brăila am nimerit vara, pe când
nu mai eram orb, și în unele case
tocmai se întorseseră fiii rătăci
tori,

știi, Panaitaki, cum a fost se
colul XX, în care și tu teai făcut
tuturor totul, crezând în iubirea
de aproapele,
de revoluția bolșevică sau
ales praful și pulberea și lagărele
și sângele și foametea, întocmai
cum ai profețit că se va întâmpla,
și au venit și în țara noastră și au
smuls oamenii din rădăcini, dar
nici atunci nu sa coborât raiul pe
pământ și zorii lumii celei noi nu
au răsărit niciodată,
au dezlănțuit furia și trăda
rea și frații sau întors împotriva
fraților și lumina nu era nicăieri,
peste tot o nesfârșită vale a plân
gerii și mai erau și marii naivi, cu
marile lor iluzii
și tot ticăloșii au luat toată
puterea, cum se întâmplă întot
deauna, dar poporului tot trebuie
să îi dai ceva, ca să tacă și să uite
și poporului iau dat propa
ganda, speranța, teroarea și un

acoperiș deasupra capului și un
loc de muncă unde să nu mun
cească
și copiii au fost luați din ță
râna taților și bunicilor și străbu
nicilor lor și duși la școală ca să
învețe carte, dar și să fie supuși
partidului unic,
fiindcă totul este cum a fost
mereu: pe de o parte, dar și pe de
altă parte – și pe pământ, și în ce
ruri a fost atunci iarnă și lui Dum
nezeu ia fost foarte frig
și nici frații tăi, muncitorii,
nau putut să îndrepte lumea,
lumea nu sa îndreptat și nici nu
se va mai îndrepta,
iar acum toate acestea au tre
cut, Panaitaki, tot așa cum acum
toate acestea sunt trecutul nostru
continuu,
trecutul continuu nu ne mai
lasă să visăm prea departe, nu mai
avem dreptul la utopii, utopiile
nu vin și cu un manual de utili
zare și
mereu se sfârșesc prost și ra
reori oamenii își mai pun visele
laolaltă și peste tot domnește zeul
cel mai hidos din câți au domnit,
tot banii stăpânesc lumea,

Panaitaki, la ei e puterea și mama
ta, spălătoreasa, na fost răzbunată
nu mai e nevoie de brațele
spălătoreselor, automatele iau
luat omului și munca, dar sărăcia
tot na trecut și
frații tăi nau fost mântuiți, și
tații și bunicii lor poartă pe mâi
nile lor sângele timpului trecut,
e trecutul continuu și vara se
sfârșește la Brăila, Dunărea e as
tăzi pustie și fără vapoare și un
vagabond nu mai are ce corabie
să urce, cerul nu mai duce nici
spre Cairo, nici spre Alexandria,
nici spre Beirut, nici spre Damasc,
și tot Orientul e astăzi o lacrimă
și Brăila e minunată și e ui
tată, o ruină din care când și când
izbucnește o frumusețe care îți
taie respirația și atunci
trebuie să îți ții pulsul, ca să nu
îți pierzi inima pe străzile sale se
cundare, lângă casele acelea mag
nifice în care stau ascunse povești
vechi și piane pe care nimeni nu le
mai mângâie – și timpul nu mai e
fratele nostru, Panaitaki,
timpul e ucigașul nostru și de
aici am gonit spre casa moșilor tăi
de la Baldovinești și satul tău e tot

Povestea Outopos
Mă bucur să aflu că astăzi mai
există oameni interesați de gru
pări literare care au existat în
Iași acum peste două decenii.
Scriitoarea Ana Săndulescu
chiar a studiat problema, cău
tând să intervieveze cât mai
mulți membri ai cenaclurilor de
atunci, prilej cu care iam spus și
eu povestea Outopos. Poveste
care cred că poate stârni intere
sul unora și reluată aici:
A fost odată ca niciodată pentru
mine o utopie care a început de
pe băncile liceului, în timp ce
mergeam pe jos din Copou până
în Podu Roș, împreună cu priete
nul și colegul meu de bancă Bris
can Zara. O utopie pentru că,
sincer, nam crezut niciodată că o
să se întâmple, ci doar că va ră
mâne o discuție plăcută. Amân
doi visam despre cum o să în
ființăm noi un cenaclu literar
când o să intrăm la facultate.
Când am intrat, în ’94, am și înce
put. Țin minte că la primele întâl
niri eram între 5 și 10 oameni,
printre care doitrei de la Litere,
unul de la Drept, unul de la

Științe economice, vreo trei de la
Medicină. Ne întâlneam săptămâ
nal – miercurea, parcă – în fața
Universității, căutam o sală li
beră, spuneam povești și mai ci
team din ce a scris fiecare, fără
vreun program anume. Marea
realizare din acea perioadă, din
colo de socializare, a fost când ci
neva (Claudiu Bîrliba, atunci
informatician, azi fotograf) a reu
șit să scrie pe computer și să im
prime întrun laborator de la
Informatică textele tuturor oa
menilor din cenaclul nostru.
Când neam văzut textele impri
mate pe hârtie A4, literele negre,
cu fonturi mișto, ni sa părut din
tro dată că suntem mai serioși și
mult mai buni decât eram, că
putem ajunge departe.
Prin iarna ’94’95 mam în
tâlnit nu mai știu cum (auzisem
cumva unii de alții) cu Codrin
Dinu Vasiliu, student la Filosofie,
care făcea parte dintrun alt grup
de studenți cumva ca noi și am
hotărât să ne comasăm. Întâm
plarea a făcut că și Codrin stătea
în Podu Roș, iar planurile noastre
au devenit și mai mari, tot mergând

împreună pe jos din Copou spre
casă: să facem un cenaclu pe
bune, să avem întâlniri mai orga
nizate, un program, să construim
o asociație culturală, o revistă etc.
Prin primăvara lui ’95, cred că
eram deja vreo 2030 de oameni
care se întâlneau săptămânal, în
mod constant... Am încercat atunci
să frecventăm și cenaclul Juni
mea, dar eram destul de nemul
țumiți de ceea ce se întâmpla
acolo, lucru care nea unit și mai
mult în dorința de a construi
ceva alternativ. Cred că abia în
iarna lui ’96 lucrurile au început
să devină foarte serioase, când în
gruparea noastră de la facultate
au apărut deja oameni care au
astăzi un nume în literatura noas
tră. Cred că atunci neam ales și
numele Outopos – de la greces
cul „fără loc“, cu trimitere jucă
ușă, evident, și la utopie ☺ –
pentru că nu aveam un loc al
nostru de întâlnire, ne întâlneam
în fața Universității și căutam o
sală liberă. Dar totul era frumos,
utopic. La vremea aceea știu că
afișele noastre promoționale erau
desenate cu mâna și le trăgeam

FLORIN LĂZĂRESCU
ÎNTÂMPLĂRI
ŞI PERSONAJE
la xerox. Sau, un alt exemplu, țin
minte că Lucian Dan Teodorovici
a citit întro ședință un roman
întreg, treipatru ore am stat și
lam ascultat cu toții, un adevă
rat happening. Tot atunci, ’96’97,
cred că am început să gândim re
vista „Outopos“, un adevărat exer
cițiu de profesionalizare pentru
noi toți: cum se face un concept,
cum se paginează, cum se redac
tează etc.
Un pas mai departe, practic,
oficializarea Outoposului a fost
atunci când neam întâlnit cu
Mirel Cană, care era muzeograf
la Casa Dosoftei, și nea oferit un
loc bine știut de întâlnire și o
susținere constantă pentru in
stituționalizarea grupării (con
siliere în dezvoltarea asociației,
revistei, editurii etc.). Din acel
moment – prin ’97, până prin
2000 – cenaclul a început să fie

o tristețe purpurie, acolo sa ridi
cat acum un mare spital de nebuni
și, când nu sunt furioși, nebunii
sunt melancolici și cine știe ce du
rere duc și nebunii în inimile lor
și o femeie stă la stradă și așteaptă
să treacă o mașină în care să se
urce, ca să se vândă și lângă ea în
praf trei țânci se înjură de mame
în limba italiană, fiindcă fiii satu
lui se nasc acum lângă Napoli,
unde și tu ai ajuns, Panaitaki,
mai mult mort decât viu în vara
lui 1910 sau poate că era 1911 sau
1912 sau 1913, nici biografii nu
mai sunt riguroși în zilele noastre
și eu o văd pe femeia din stradă și
ea decojește o portocală și mâi
nile ei sunt delicate și cojile por
tocalei sunt irezistibil atrase de
forța de gravitație și cad peste pă
mânt și eu mă gândesc atunci la
bordelul din Paris în care burghe
zii plăteau averi ca să se împreu
neze în coșciuge, în timp ce copiii
timpului tău mureau în zdrențe
știi, Panaitaki, dacă am mai fi
oameni, ar trebui să ne petrecem
eternitatea urlând de rușine,
acum ca și atunci, și în veacul
veacului, amin. SDC

frecventat mereu de oameni noi.
Și în zilele noastre încă mai întâlnesc
persoane care îmi povestesc că mă
știu de la Outopos, că veneau la
ședințe ca simpli spectatori, fără să
fie interesați de a deveni scriitori.
Unii dintre ei nici măcar nu acti
vează astăzi în domeniul literatu
rii, dar își aduc aminte cu plăcere
de acele vremuri (spre exemplu,
îmi vin acum în minte nume care
astăzi lucrează în televiziune,
învățământ, armată, informatică
sau medicină).
Vreo doitrei ani, la cenaclul
Outopos se adunau săptămânal,
în medie, vreo 3040 de oameni,
dar au fost multe ședințe când
sala din Muzeul Dosoftei se dove
dea neîncăpătoare. Editura Outo
pos, care sa lansat cu debutul lui
Lucian Dan Teodorovici, în ’99,
cred că a reprezentat consacrarea
definitivă a grupării noastre.
Imediat, în decursul unui an, a
urmat debutul lui Dan Lungu în
proză, al meu, al lui Codrin Dinu
Vasiliu sau cărți semnate de O.
Nimigean, Michael Astner, Șer
ban Axinte, Livia Iacob.
Cam asta ar fi pe foarte scurt
povestea, subiectivă și cu posibile
feste ale memoriei. Dacă cineva ar
vorbi cu alți membri ai grupărilor
noastre de atunci, ar putea să afle
o cu totul alta. ☺ SDC
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Decalog Facebook
Marei puterea Facebookului! E
acolo lumea întreagă, legată
peste mări și țări, la un clic și
ceva de tine, iar dacă nu ești pe
Facebook... nu, nu înseamnă că
nu exiști, dar ești asemenea pus
tnicilor retrași pe vârfuri de
munte sau în deșert, departe de
vâltoarea și deșertăciunea lumii.
Altfel, toți sunt acolo, la doi pași.
Și toți se bucură că sunt ființe so
ciale – acum încă mai sociale
decât în vremurile uitate de di
naintea internetului. De curând
Alina a postat ceva pe pagina ei de
Facebook și, în două sau trei se
cunde, au apărut concomitent
două Likeuri, apoi, în alte cinci
secunde, unul și încă unul și încă
unul. De la o prietenă din Timi
șoara, de la un prieten din Iași, de
la un prieten din București, din
Statele Unite, din Canada, din Ita
lia, de la mine din sat, iar din Ti
mișoara, din satul vecin, din Iași,
din Statele Unite (acum din Flo
rida), din București, din Cluj, din
Oravița, din Oradea, din Marea
Britanie, din Bruxelles, din, din,

din... din lumea largă. Parcă ve
deam micile scânteieri electro
nice ale clicurilor pe globul pă
mântesc, pâlpâiri scurte când aici,
lângă noi, când peste ocean, pe tot
întinsul planetei, luciri deo clipă
care spuneau că acolo, departe, ci
neva se gândește – fie și fugar –
la noi. Mulți sunt prieteni și cu
noscuți pe care nu iam mai întâl
nit de luni întregi. Pe mulți alții
nu iam mai văzut față în față de
ani, chiar zeci de ani. Și totuși,
„stând“ pe Facebook, discutăm, ne
spunem ceam mai făcut, ne lău
dăm cu ale noastre, ne bucurăm
unii pentru alții, ne urăm la mulți
ani – o viață socială edenică în
toată regula.
Și ce minune ar fi Facebookul
dacă toate ar fi bune și frumoase,
cu buchețele de flori postate de
mătuși de o anumită vârstă, foto
grafii cu cești de cafea aburindă și
urări de bună dimineața, meme,
pisici, mămici... E multă ipocrizie,
ar zice unii, dar parcă în lumea
reală nu e! Nu asta e problema.
Problema e că pe Facebook, ca în
orice societate, sa strecurat și

RADU PAVEL GHEO
ROMÂNII E DEŞTEPŢI

Șarpele. Există și bârfe, răutăți
gratuite, trolling, calomnii și de
făimare, iar totul ia proporții gi
gantice – tocmai pentru că aici e,
concomitent și dincolo de distan
țe geografice, mai toată lumea. O
mică aluzie la nu știu ce relație
amoroasă iese rapid din cercul
cunoscuților și ajunge până în
ȚaradeFoc. Un comentariu de
făimător, care seamănă cu cele
rostite printre amici la o bere,
stârnește o avalanșă ce se rosto
golește din Băicoi până în Munții
Stâncoși. Șiapoi mai sunt și glu
mele defăimătoare, extremisme
le, ura de clasă ori de rasă, care fac
și ele parte din firea umană și

Calculele moțiunii
FLORIN GHEŢĂU
VAGONUL CU VORBE
Momentul depunerii moțiunii de
cenzură a opoziției se apropie.
Oricât ar vrea să temporizeze li
beralii, nu vor putea amâna la
nesfârșit ziua în care tabelul cu
semnături va fi înregistrat la
Parlament. Dacă no fac, atunci
alegătorii vor spune, pe bună
dreptate, că e un joc politic mă
runt pe spatele lor.
Probabil că în tabăra opoziției nu
se vorbește atât de mult zilele
astea despre șansele moțiunii, cât

despre oportunitate. Dacă o de
punem acum, ce avem de câștigat,
șoptesc liberalii pe la colțuri. Nu
cumva se complică întreg jocul
dacă moțiunea trece? Are nevoie
Klaus Iohannis de un asemenea
cadou, în condițiile în care viito
rul cabinet sar putea naște ta
man în campania electorală?
Așadar e greu de spus ce vor libe
ralii și ce vrea Iohannis. Posibil
nici să nu coincidă interesele celor
două părți. Nu cred că actualul șef
al statului arde de nerăbdare să se
trezească cu un cartof fierbinte în
mână. În varianta trecerii moțiu
nii, negocierile privind noul cabi
net se vor suprapune cu debutul
campaniei electorale.
În tabăra PNL, unii încep să se
viseze deja la funcții guvernamen
tale, în timp ce alții stau și anali
zează dacă electoral, partidul ar
avea de câștigat sau nu. Mai ales că
anul viitor vin alte două rânduri

de alegeri, care vor influența
soarta nației până în 2024.
Dar ce motiv ai avea să deran
jezi PSD, ALDE și Pro România în
această perioadă? În ALDE sa
aprins casa. Nu se știe clar pe câți
parlamentari mai poate miza Tă
riceanu și câți sunt deja la PSD.
Am auzit vorbe grele între Tări
ceanu și Dăncilă, așa că de ce să
întrerupi partajul cu pumni între
foștii prieteni politici?
Cum săl întrerupi pe Meleș
canu, care se duce la TV vorbind
cu o lejeritate suspectă despre co
loană vertebrală sau corectitu
dine politică și proclamă totodată
că interesul nației e să meargă gu
vernul mai departe? De ce să spui
stop joc, când flăcăii se fac de râs
în mijlocul satului?
Până la urmă cine mai înțe
lege logica ieșirii ALDE de la gu
vernare și legarea partidului de
Pro România? Dar cu răsucirea

care stârnesc contrareacții îndâr
jite, care fac și ele parte din firea
omenească – și așa mai departe.
Până ne dăm Block sau ne omo
râm în efigie.
Pentru toate astea adminis
tratorii rețelei au născocit ceva ce
ei numesc filtre, dar care seamănă
teribil de mult cu cenzura. Acum
e drept că nau încotro, lumea sa
înrăit, nu se mai mulțumește cu
pisici și inimioare. Dar dacă lu
mea Facebookului e una după chi
pul și asemănarea noastră, ar trebui
să ne ajungă o mână de legi – vreo
zece, atâtea câte ia dat și Iahve
poporului său. Adică

DECALOGUL FACEBOOK
1. Eu sunt Chipul chipurilor
tale, care tea scos din casa neli
niștilor și din lumea frământări
lor. Să nu ai altă rețea socială în
afară de mine!
2. Să nuți faci chip trist, nici
să nu aduci gânduri necăjite în
rețea! Căci eu, Facebookul tău, pe
depsesc până la al treilea și al pa
trulea neam pe cei ce nu se în
chipuie în veselie și deșteptăciune
și mă milostivesc până la al miilea
neam către cei ce mă iubesc și se
veselesc și sporesc numărul de vi
zualizări și Likeuri.
3. Să nu iei paginile Facebook

peste noapte a lui Tăriceanu și
anunțul cu susținerea pentru
Mircea Diaconu ceo fi oare?
Pe de altă parte, cum săl scoți
din priză pe Victor Ponta taman
când fostul lider socialdemocrat
o face azi în tot felul pe Viorica
Dăncilă, iar a doua zi e gata să facă
majoritate cu PSD? Ce vrea de fapt
Victor Ponta și cum se explică
ieșirile sale contradictorii?
În scenariul trecerii moțiunii
de cenzură, este clar că noul guvern
va fi format în jurul PNL. Însă libe
ralii nau în Parlament decât 20 la
sută din mandate, iar USR, care
pune și el condiții, deține opt pro
cente. Dacă adăugăm și cele cinci
puncte ale PMP, rezultă vreo 33 la
sută. Până la 51 la sută e cale lungă.
Opoziția punctează în această
perioadă, în timp ce stânga nu știe
nici măcar dacă va avea candidat în
turul doi. Dacă ar începe negocieri
pe sub masă cu ALDE și Pro Româ
nia, situația PNL ar deveni una in
grată. Până la urmă nu liberalii sau
cei din USR au forțat căderea gu
vernului, ci jocurile lui Tăriceanu
și Ponta au agitat apele în politică.

5

ului în deșert, că nu va lăsa Face
book nepedepsit pe cel ce ia în
deșert paginile lui.
4. Aduți aminte de ziua pos
tării – ziua și postarea, ceasul și
Likeul. Postează șase zile și în a
șaptea postează iară și să nu faci
în acea zi alt lucru și nici în acele
ceasuri să nu te lenevești în a da
Shareuri și Likeuri și Loveuri.
5. Cinstește pe prietenii tăi și
pe prietenii prietenilor tăi, ca
săți fie bine și să te bucuri de
Likeurile și Loveurile pe care Fa
cebookul ți le va dărui ție.
6. Să nu trolezi.
7. Să nu te ascunzi sub un
profil fals ori incomplet.
8. Să nu cârtești împotriva fo
tografiilor cu pisici și copii, nici
împotriva aforismelor și îndem
nurilor motivaționale.
9. Să nu dai Dislike aproape
lui tău.
10. Să nu râvnești la Likeurile
aproapelui tău, nici la Shareurile
aproapelui tău, nici la vizualiză
rile aproapelui tău și la nimic din
câte are aproapele tău.
Ar trebui să fie de ajuns. Dacă
arhetipul lor a putut ține în viață
o civilizație respectabilă, și legile
astea ar trebui să facă același lu
cru cu civilizația Facebook. Dacă
nu, atunci să vină potopul virtual
peste poporul cel neascultător. SDC

Dacă tot susțin că au trecut în
opoziție, ALDE și Pro România tre
buie să și dovedească acest lucru.
PNL, USR și Iohannis sunt simpli
spectatori. Nimeni nu la forțat pe
Tăriceanu să plece de lângă Dăn
cilă, cum nimeni nu obligă ALDE și
Pro România să voteze moțiunea.
Ponta a ridicat o condiție, ca
liberalii să negocieze înainte un
candidat la funcția de premier și
un program de guvernare. E o
capcană pe care Victoraș încearcă
să o întindă cu abilitatea sa cu
noscută. Posibil și pentru al vul
nerabiliza pe Klaus Iohannis.
Dacă ești înfiorat de politica
guvernului, atunci votezi moțiu
nea, fără a pune condiții.
Cât despre eventuale negocieri
acum între PNLUSRPMP pe de o
parte și opoziția închipuită ALDE
Pro România, primii ar face o mare
greșeală dacă ar întinde masa. Nu
doar că nar avea nimic de negociat,
dar e și lipsit de logică politică să în
ceapă tocmeala uncțiilor. Singurul
punct de negociere între cele două
opoziții ar fi alegerile anticipate. În
rest fiecare cu drumul lui. SDC
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Cei mai buni prieteni ai interlopilor
MĂDĂLINA COCEA
DE VEGHE-N LANUL
DE CULTURĂ

Cămila este un animal domestic
în România, am aflat recent. Tre
buie să îi mulțumesc lui Nuțu
Cămătaru pentru că nu aș fi aflat
asta niciodată dacă nu ar fi exis
tat percheziții la el acasă, nu i
sar fi confiscat cămila și apoi i
sar fi înapoiat pentru că româ
nilor nu le este interzis să țină
cămile în curte. Tot fără el, nu
miaș fi dat seama la ce visez cel
mai mult în viață: să am propria
mea grădină zoo.
Există oameni care au grădini zoo
în grădină. Probabil că atunci
când vorbesc între ei, o numesc
pur și simplu „grădină“, la fel cum

+IO:I
Nu știu de ce, de unde și cum am
căpătat o fascinație aproape bol
navă pentru Deșertul Arabiei și
cel nordafrican. Acolo nam
ajuns vreodată, însă nu cred să fi
scăpat vreun documentar, vreun
film artistic, vreo știre provenită
din acele pustietăți.
Arabia Saudită, Egiptul, Libia, Tu
nisia, Algeria, Marocul, Maurita
nia sunt locuri pe unde nu voi
călători cu piciorul sau cu
mașina. Știu asta la fel de bine
cum știu că întro zi voi muri. Mi
rajul deșertului este o maladie
care depășește limita mea de au
tocontrol, așa cum depășește fur
tuna de nisip cortul beduinului și
granițele statelor zonei.
Trăiesc zile când mă lovește
febra și mă bântuie melancolia.
Dorința confuză de rătăcire îmi
furnică tălpile. Setea de necunos
cut îmi seacă arterele. Chemarea

chinezii numesc mâncarea chine
zească doar „mâncare“. Așa tre
buie să fie o curte de gospodar: să
aibă și niște lemurieni, douătrei
maimuțe și o cămilă, că nu știi
când ai nevoie de un animal de
povară. Și exact asta a găsit Poliția
la percheziții la o casă din Bu
curești deținută de Nuțu Cămă
taru. Oricum, bătătura nu mai era
la fel de înstărită ca pe vremuri, în
2013, înainte de arestarea interlo
pului, când i se plimbau prin spa
tele casei patru lei și doi urși.
Probabil că nimic din toate
astea nu ar fi ieșit la suprafață
dacă nu ar fi existat Pablo. Așa îl
cheamă pe macacul japonez eva
dat din grădina lui Cămătaru, în
urmă cu o săptămână, apărând
nonșalant în curțile oamenilor
din Sectorul 5.
Eroul acestei povești, Pablo,
are aproximativ 3 ani și a fost
capturat de Autoritatea pentru
Supravegherea și Protecția Ani
malelor, care la dus ulterior la un
centru de salvare și reabilitare a
animalelor sălbatice.
Tot unui Pablo trebuie să îi
mulțumim și pentru această

depărtărilor prăfoase îmi înmoaie
oasele și mă simt ca un gândac ză
păcit, pradă consistentă pentru
scorpioni scheletici, sub arșița ne
miloasă a Soarelui, divinitatea
noastră delirantă.
Comoditatea scoate atunci
din hăurile memoriei scuza cele
bră, uitată de mulți: „Mulțumesc
Zeului că ma făcut grec, nu bar
bar, bărbat, nu femeie“. Conexiu
nea și dedulcirea cu deprinderile
civilizației contemporane mă îm
ping însă, alene, să mulțumesc in
ternetului pentru că îmi aduce în
boxele computerului ultima rea
lizare muzicală a grupului de tua
regi din Mali, cunoscuții Tinari
wen: Amadjar (2019, variate surse
de distribuție online).
Datorită acestor tipi, pot
afirma că nu miar fi fost rușine
dacă mă nășteam în pustietățile
suspomenite, cu condiția ca Zeul
sămi dăruiască talentul de a
transmite credincioșilor voința
sa, prin intermediul instrumente
lor muzicale. O pușcă șiun dro
mader aș fi învățat să manevrez,
vrândnevrând, pentru a trăi cât
de cât. Altfel...

modă. Menajeria lui Pablo Esco
bar era faimoasă. Avea sute de
animale exotice, inclusiv rinoceri,
elefanți și girafe. De atunci, gră
dina zoo a devenit simbolul ultim
al averii personale – mai mult
decât ceasurile, iahturile sau pa
latele. Pe acestea și le poate per
mite oricine cât de cât bogat. Să ai
animale exotice traficate ilegal
spune ceva despre tine.
Anul trecut, în timpul proce
sului lui El Chapo, tot un traficant
de droguri celebru, a ieșit la iveală
faptul că la casa de plajă din Aca
pulco avea o grădină zoo perso
nală cu lei, tigri și pantere și un
mic tren pe care îl folosea ca să
circule printre animale, să le vadă
mai bine. Michael Jackson și Hugh
Hefner, magnatul Playboy, aveau
și ei grădini zoologice (legale).
În Orientul Mijlociu, pe fon
dul unei legislații aproape ine
xistente sau extrem de flexibile,
sunt foarte răspândite. Liderul
cecen Ramzan Kadyrov și Bid
zina Ivanishvili, primministrul
georgian, sunt și ei cunoscuți
pentru colecțiile de animale exo
tice. Un politician controversat al

Armeniei, Gagik Tsarukian, își
filmează leii cum atacă măgarii
pe care îi primesc, vii, ca hrană.
Tot în Armenia, unde cetățenii
pot deține chiar și specii pe cale
de dispariție, doi tigri au evadat
în 2017 din grădina privată a
unui alt politician și sau plimbat
pe străzi.
În mod ironic, primele gră
dini zoo au fost de fapt menajerii
de animale ale unor bogătași. În
Anglia, actualele grădini zoologice

DUMITRU UNGUREANU
ROCKIN’ BY MYSELF
Am mai scris despre acest
grup, a cărui prezență în lumea
culturală este la fel de fantasma
gorică precum Fata Morgana în
Sahara. Nu pot spune lucruri noi,
nici esențiale despre cei care
miau furnizat o stare de spirit pe
care doar șamanii sau vracii an
cestrali o pot genera.
Probabil că bat nisipul cu nu
iaua încercând să (tr)aduc în cu
vinte o senzație de nedescris. Dacă
ansamblul era lipsit de aportul
chitarei electrice, mânuită de
Ibrahim ag Alhabib așa cum nici
un meseriaș occidental nu izbu
tește, poate că produsele lui um
pleau comod rafturile de world
music (categorie iubită de un
anumit public, practicată la noi
deun Grigore Leșe ori, în alt

registru, de gălăgioasele grupări
din Clejani). Tinariwen se deo
sebește de restul competitorilor
prin subiectele abordate, ce țin, aș
zice, de esența umană, din orice
spațiu și epocă.
How can I live with
the emptiness
That has taken hold
of my soul,
And has devoured me
little by little?
The worse thing is that
every time
I try to lighten my heart
and forget,
Her image reappears, and I
run headlong into the abyss.
Iată câteva rânduri din piesa

se revendică „genealogic“ de la
menajeria regală a lui William
Cuceritorul, lângă Oxford. Iar pri
ma menajerie comercială a apă
rut după ce tot un îmbogățit al
Angliei a decis să deschidă publi
cului propria colecție de animale,
plasate în cuști. Istoria se întoarce
cu pași înceți înapoi, ajungând la
timpuri în care animalele deți
nute sunt un simbol al puterii și
statutului. Asta înseamnă să fii
mafiot. SDC

Mhadjar Yassouf Idjan, versiunea
engleză a textului original, cântat
întrun dialect berber. Ascultând
litania, sar pune chestiunea înțe
legerii a „ce vrea să ne comunice
interpretul?“, dat fiind că eu, bu
năoară, nu cunosc limba tama
sheq. Dar vocea funcționează ca
un instrument, iar efortul de „a
pricepe versurile“ mi se pare inutil.
Muzica Tinariwen răzbește din
colo de bariera limbajului. Melo
peea, cu armonia și ritmul atât de
specifice zonei deșertice, îmi creează
sentimentul de comuniune și con
topire cu Spiritul Universului,
exact cum reușește orice hit valo
ros, de indiferent care gen muzical.
Iar asta mi se pare îndestul.
Piesele discului sunt înregis
trate în bună parte la popasurile
de noapte din timpul voiajului
de anul trecut, prin Sahara de
Vest și Mauritania, cu sunetul
captat în aer liber și prelucrat ul
terior în studioul francez Delta.
Secvențe edificatoare din călăto
rie figurează în videoclipul Kel
Tinawen. Amatorii, ca și profe
sioniștii, pot găsi alte informații
pe siteul oficial. SDC
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La Piatra Neamț, la Festivalul de Teatru
La Piatra Neamț, la Festivalul de Teatru care a
ajuns acum la ediția cu numărul 31 (e cel mai
longeviv din România!) se vorbește despre
„Succes“. E tema programului din 2019, că tot
numărăm trei decenii de la momentul 1989 și e
interesant de văzut cum cartograﬁază arta scenică
a momentului variațiile semantice ale unei noțiuni
atât de vaste ca referențialitate.
Cum zice Gianina Cărbunariu,
managerul Teatrului Tineretului,
organizatorul manifestării, în cu
vântul ce definește conceptual
fila actuală a sărbătorii teatrale
nemțene: „Mai mult decât o urare,
tema actualei ediții a Festivalului
este o invitație la meditație, în
cheie critică și ironică, asupra
poveștilor de și despre succes ale
societății de astăzi și din trecutul
recent. Ce înseamnă succesul in
dividual versus succesul unei
comunități (fie ea un grup sau o
națiune)? De ce în anumite mo
mente istorice frustrările sociale au
nevoie să fie compensate prin in
ventarea unor povești triumfaliste
despre noi înșine? Se poate trăi și
crea în afara dihotomiei succes –
eșec întro lume în care fiecare în
cearcă să vândă cât mai profitabil
ceea ce are de oferit, iar piața de
artă este și ea un teritoriu impor
tant pe această hartă globală? Cât
de vulnerabili suntem în acest con
text, cum am ajuns în această si
tuație și care ar fi căile de ieșire?“.
Întrebări la care oferă răs
punsuri caleidoscopice 29 de
spectacole în decursul a 15 zile, un
inventar de 44 de evenimente cu
invitați din șapte țări (Germania,
Polonia, Republica Moldova, Ro
mânia, Slovacia, Spania, Turcia).
Aceasta e statistica reuniunii ce a
debutat pe 18 septembrie și se va
încheia pe 2 octombrie.
FOAIERE ȘI SĂLI
PLINE CU TINERI
Interesantă la festivalul de la Pia
tra Neamț e extinderea către oră
șelele județului – Tg. Neamț și
Roman –, atestând preocuparea
de a implica și comunități limi
trofe în viața teatrului. Programele
orientate spre adolescenți, pentru
apropierea lor de teatru, pentru
stimularea creativității acestora au
fost o constantă a ultimelor se
zoane la Teatrul Tineretului și

sunt coordonate de dezvoltare a
programului managerial actual.
Efectele se văd: foaierele și sălile
sunt mai pline decât altădată cu
tineri care nu vin doar ca să ur
mărească un spectacol, ci se și im
plică în proiectele artistice în
varii maniere. Ideea dea le trans
fera adolescenților responsabili
tatea evaluării spectacolelor din
concurs printrun juriu compus
din liceeni e grăitoare de la sine.
Alte câteva spectacole de teatru
școlar șiau găsit loc în program
alături de ateliere ce li se adre
sează și le stimulează apetitul
pentru arte.
Deschiderea ediției 2019 ia
aparținut regizorului Vlad Mas
saci, care e legat profesional pu
ternic de Teatrul Tineretului. Aici
a avut primul angajament, în
1998, și a realizat, printre altele,
Ușa închisă de J. Graham Reid, o
montare ce anunța câteva dintre
mărcile identitare ale unui artist
interesat mai ales de textul actual,
cu puternice tensiuni relaționale,
cu partituri dramaturgice gene
roase pentru actori cu care Mas
saci se pricepe de minune să
lucreze, cu o atenție infinită la de
talii. Acum a fost invitat cu Ți
nutul din miezul verii de Tracy
Letts, o producție a Teatrului Mic
din București, cu Rodica Negrea
în rolul Mamei cinice pe care
toată lumea îl asociază cu iconica
interpretare de pe marele ecran a
lui Meryl Streep. Și căruia actrița
bucureșteană îi găsește noi nuan
țe, noi tonuri.
„Fundul de lume“ din Okla
homa unde căldura insuportabilă
a lui august înfierbântă conflicte
vechi și le face să explodeze întro
familie cu mulțime de schelete în
dulap și cu conturi nelămurite, ge
nerează personaje ce se raportează
pasivagresiv la ceilalți. Nodurile
relațiilor scenice acumulează iu
biri ratate, trădări, așteptări în
șelate ce dau în clocot și ajung
la refulări ce erup în cascadă.

OLTIȚA CÎNTEC
DATUL ÎN SPECTACOL

Declanșatorul seriei continue de
răbufniri este un personaj absent,
tatăl, a cărui dispariție, o sinuci
dere de fapt, adună familia la un
loc, dar îi determină și implozia.
Text intens, regie impecabilă, o
scenografie ce devine ea însăși
personaj (Iuliana Vâlsan) fac un
spectacol de 3 ore care te ține cu
sufletul la gură chiar dacă știi
piesa și ce urmează să se petreacă.
CAVALCADĂ DE ADEVĂRURI
CARE USTURĂ
Vlad Massaci a croit o adaptare, a
dat posibilitatea tuturor persona
jelor, actorilor care le joacă (An
dreea Grămoșteanu, Valentina
Popa, Diana Cavallioti, Dana Dem
binskiMedeleanu, Silvana Mihai,
Mihai Călin, Claudiu Istodor,
Ionuț Vișan, Cuzin Toma, Tudor
Istodor, Viorica Mureșanu) să se
decupeze în raport cu ceilalți,
întro cavalcadă de adevăruri
care ustură, dar și vindecă prin
cauterizare.
Până la deadlineul predării
acestui articol, am vizionat și Con
sum excesiv, o producție a Teatru
lui Tineretului și Platforma cul
turală „Frilensăr“ din București.
Teatru documentar, creația sa ba
zat pe travaliul jurnalistei Ruxan
dra Pătrașcu Maian în privința
alcoolismului în România, un feno
men care ne clasează, din nefericire,
în topurile europene și care are
efecte dramatice atât la nivel social,
cât și individual și familial. Daniel
Chirilă a dat o formă scenică aces
tui scenariu la Studioul Teatrului
Tineretului cu trei actori (Sabina
Brândușe, Victor Giurescu și Florin
Hrițcu) care trec dintrun personaj
întraltul oferind o imagine com
pletă și îngrijorătoare a unui flagel
care lasă indiferente autoritățile.
Program dens, o ofertă festi
valieră generoasă și săli pline ara
tă că festivalul pietrean e un
punct de întâlnire a artiștilor cu o
comunitate carei iubește. SDC

Teatrul Tineretului
din Piatra Neamţ

ION BARBU
PINACOTECA DIN PETRILA
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AL DOILEA LUNGMETRAJ AL LUI ANDREI COHN, AREST, ACUM PE ECRANE

„Cea mai urâtă moștenire
a comunismului e instinctul
de supraviețuire cu orice preț“
În cel de-al doilea lungmetraj al său (după Acasă la tata,
2015), Andrei Cohn revine la tematica primului scurtmetraj Înainte și după 22/12/1989 (2009) și, împreună
cu coscenaristul Alexandru Negoescu, imaginează o
poveste din perioada comunistă, pe nedrept considerată
un subiect epuizat. Amintind de cazul Gheorghe (Babu)

Ursu, ucis în 1985 în timpul detenției de la Securitate,
ﬁlmul e construit pe relația inegală dintre un arhitect
ﬁctiv (interpretat de Alexandru Papadopol) și un bișnițar
maleﬁc (Iulian Postelnicu) cu care e pus în aceeași
celulă pentru a ﬁ maltratat și făcut să mărturisească
vini imaginare.

IULIA BLAGA

Pe ecrane din 20 septembrie
2019, filmul vorbește nu doar
despre comunism, ci despre
absurdul și inumanitatea ori
cărui regim represiv, investi
gând mecanismul relațiilor
de putere, transformarea oa
menilor în monștri și psiholo
gia victimelor.
S-a spus că s-au făcut destule
filme despre comunism după
’89. Ești de aceeași părere sau
crezi că cinemaul n-a epuizat
procesul de confruntare cu
trecutul?

Mie cunoscută perspectiva asta,
dar nu pot să spun că o înțeleg
când mă uit în jurul meu. Comu
nismul a trecut cu buldozerul
peste tot ce a considerat că nui
este prieten, dar noi nu am făcut
același lucru cu comunismul. Po
litrucii, securiștii și torționarii nu
au înfundat pușcăria, au condus
România în ultimii 30 de ani, au
devenit antreprenori de succes
șiți dau flashuri pe autostradă
din limuzine negre, asemănătoare
Volgilor de aceeași culoare de al
tădată. Nu sper ca cinemaul să ne
rezolve toate problemele, dar în
condițiile astea nu cred că subiec
tul este epuizat. Dacă toată dis
cuția „Neam săturat de filme,
emisiuni, cărți, despre comunism“
ne e indusă tocmai de cei care vor
să se aștearnă liniștea și uitarea

Cred că
«meritele» pentru
comunismul românesc al anilor ’80
trebuie împărţite
între nemernici,
fricoși și sistem.
peste „primul milion“ de după ’89?
Sigur că nu e așa, dar cui îi fo
losește batista peste țambalul co
munismului românesc?
Și chiar dacă tot ce spun e ire
levant, cred că dacă pe cineva încă
îl mai chinuie subiectul înseamnă
că pur și simplu nu este epuizat.
Poate că mulți sau plictisit de
toate astea, dar nici numi pun
problema să distrez pe cineva.
Care e geneza filmului? Pare
scris special pentru Alexandru

Papadopol și Iulian Postelnicu.

Nu este scris pentru ei. Iulian Pos
telnicu chiar a apărut providen
țial după ce actorul la care mă
gândisem multă vreme a renunțat
brusc să mai joace în film. În plus,
primul meu scurtmetraj, Înainte
și după 22/12/1989, pe care lam
făcut în 2009, este despre o ares
tare din aceeași perioadă.
E un film gândit și lucrat la
amănunt, începând cu scenariul
foarte precis și dialogurile

autentice și terminând cu coloana sonoră care umple spațiul limitat al celulei cu urlete,
guguștiuci sau „Fiare vechi căutăm!“. Care compartiment al întregului proces te-a solicitat cel
mai mult – scenariul, poate?

De departe lucrul cu actorii a fost
partea cea mai grea din tot proce
sul. Este un film despre aspecte
jenante din interiorul fiecăruia
dintre noi și, ca să le livrezi, tre
buie să le găsești valide. Să le
înțelegi. Singurul mod în care poți

să o faci este dacă le găsești, chiar
și latent, în tine însuți – or asta e
foarte greu. Toate sunt acolo, dar
e mai greu să accepți. Discuția cu
actorii are de multe ori nuanțe de
confesiune sau de mărturisire pe
fond de alcool, cu un nivel de sin
ceritate care face momentul să se
mene cu o ședință de terapie, iar
asta trebuie să se întâmple zi de
zi, câteva luni.
În plus, pentru mine baletul
între încercarea de al justifica ba
pe unul dintre personaje, ba pe
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Poate că mulţi s-au plictisit de tema
comunismului, dar nici nu-mi pun
problema să distrez pe cineva.
fost curajoși, care iese la suprafață
în cele mai personale forme. Eu
simt nevoia să afirm că am fost fri
cos, altul văd căși cumpără o mi
tralieră și minte că a primito pe
metereze în ’89. Fiecare face pace
cu el însuși cum poate mai bine,
trecutul nul putem schimba, ori
cum. Măcar data viitoare să știm pe
cine contăm. Mă refer la noi înșine.
Andrei Cohn, Alexandru
Papadopol – Arest

celălalt, ma obosit foarte tare. Cum
mă simțeam mai sigur în barca
unuia și dădeam cu pietre în celă
lalt, trebuia să sar repede în apă
rarea celuilalt și, oricât de dispo
nibil aș fi, nu mia fost ușor să fiu
prietenul lui Vali.
Cum ai scris scenariul împreună
cu Alexandru Negoescu?
Ați împărțit povestea, așa cum
face trioul Muntean-BaciuRădulescu?

Nu lam împărțit și nici nu am
avut o altă metodă. Am discutat
aproape în fiecare zi despre sce
nariu, dar nu numai – despre pe
rioada aia, despre perioada asta,
despre cum am fi gestionat mo
mentul fiecare dintre noi doi. Am
avut amândoi idei și sper că leam
ales împreună pe cele mai bune
dintre ele. Eu am început să scriu
scenariul și de aceea am conti
nuat să scriu eu dialogurile, pen
tru că, fiind doar două personaje,
diferențele de ton se simt imediat.
A fost o colaborare superintere
santă și din perspectiva faptului
că Alexandru e cu 10 ani mai mic
decât mine și perioada aceea din
perspectiva lui e chiar și mai ab
surdă. Cred că se simte în film.

Despre Papadopol și Postelnicu
se știa că sunt foarte talentați,
dar aici sunt formidabili, n-au
nici o notă falsă. Cum ai ajuns cu
ei la această performanță?

Mă bucur mult că ți se par așa. Pe
lângă faptul că ei sunt talentați,
au avut încredere în mine și le
mulțumesc pentru asta, dar am și
repetat aproape patru luni în fie
care zi.
Există vreo scenă în care au improvizat sau totul respectă litera scenariului?

Tehnic, scenariul e respectat cu
vânt cu cuvânt. În spatele a ce se
vede – bun sau rău, nu sunt eu în
măsură să o spun – stă foarte mul
tă muncă pe text. Dintro perspec
tivă convențională față de ceea ce
înțelegem prin improvizație, exis
tă câteva lucruri în plus pe la
sfârșitul unor scene, atunci când
mia fost frică să spun stop și ac
torii au simțit nevoia să umple cu
ceva. „O spui trist“ e un exemplu.
Altfel, întrun sens mai gene
ros, dacă încerc să traduc întreba
rea „este improvizație sau nu?“
înțeleg că se referă la curiozitatea
legată de ce e controlat și ce e în
tâmplător.

Exact.

În sensul ăsta eu consider că cea
mai bună dublă este improvizație.
Ea conține acel cadou, despre
care vorbesc și alți regizori, pe
care îl primești când totul e pus la
punct. Acel zâmbet sau o infle
xiune a vocii la care nu teai gân
dit și care are șansa să apară când
totul funcționează. Cred că „im
provizația“, chestia aia, vine după
ce munca sa făcut.
Am citit în interviul pe care l-ai
dat revistei „Variety“ că te simți
vinovat că n-ai protestat la vremea respectivă împotriva comunismului. Erai foarte tânăr
pe atunci. Te simți mai puțin
vinovat acum, după ce ai făcut
filmul?

Nu mă simt mai puțin vinovat.
După război mulți eroi se arată.
Este ca un punct tardiv pe care îl
pun primei părți din viața mea.
Sper că după ’89 mam schimbat,
cel puțin am încercat. Înainte nici
nu prea îmi puneam problema,
atât de organică era frica. Era
normă, iar curajul era o chestie
abstractă din Cei trei mușchetari.
Cred că cei mai mulți dintre noi
au un regret față de ratarea de a fi

Arest, de Andrei Cohn

Această experiență te-a ajutat
să afli lucruri noi despre relațiile
dintre oameni? Vreau să spun,
nu doar din perspectiva unui regim dictatorial.

Așa cum am mai spus, cred că „me
ritele“ pentru comunismul româ
nesc al anilor ’80 trebuie împărțite
între nemernici, fricoși și sistem.
Astfel, ponderea cea mai mare în
film o are relația dintre primele
două categorii, lucru care cred că
face povestea valabilă în orice alt
sistem. Mai mult decât atât, vino
văția pentru crimă am să o pun de
fiecare dată în spinarea individului

care o face. Sistemul o favorizea
ză, dar gestul îți aparține. Nu pot
să accept varianta „am executat
ordinele“. De aceea finalul filmu
lui are rădăcini în zonele tul
buri ale individului.
Am observat o coincidență: la
un moment dat torționarul fredonează Eye of the Tiger, hitul
trupei Survivor, pe care recent
Viorica Dăncilă și-a anunțat
candidatura la alegerile
prezidențiale. Ce zici de asta?

Înseamnă că Rocky este un model
și pentru doamna Dancilă, nu nu
mai pentru Vali.
Care crezi că e cea mai urâtă
moștenire a comunismului,
boala cea mai rea care ni s-a
transmis?

Instinctul de supraviețuire cu ori
ce preț, lipsit de orice urmă de
probitate morală. Îl găsesc ascuns
în multe dintre carierele, averile,
visele de astăzi. SDC
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Literatură printre
violență, crime și droguri
Fascinația literaturii turcești, asigurată în spațiul cultural românesc de
scriitori precum Orhan Pamuk sau Elif Shafak, are toate șansele să ﬁe
dusă mai departe de către Aslı Erdoğan, nume nou pe piața de la noi.
Cea mai apreciată scriere a sa, romanul Orașul în mantie purpurie a
fost tradus anul acesta la Editura Polirom de către Gabriella Eftimie.
DANA PÎRVAN

În 2018, traducerea în engleză a
acestui roman ia adus scriitoarei
(care este și membră PEN) Premiul
„Simone de Beauvoir“, premiu ce a
fost fondat în 2008 de Julia Kristeva
și acordat anual ca recunoaștere a
implicării în lupta pentru egalitatea
între sexe. Lupta sa pentru apărarea
drepturilor omului și activitatea de
jurnalistă iau adus însă și o ares
tare, fiind acuzată în 2016, alături de
mulți alți intelectuali ai Turciei, că
aduce prejudicii unității țării.
Cercetătoare în domeniul fizicii
nucleare înainte de a deveni scrii
toare, Aslı Erdoğan a beneficiat de o
bursă de cercetare în Rio de Janeiro,
experiență din care sa născut în
1998 romanul Orașul în mantie pur
purie. Personajul central al poveștii
este Özgür, o tânără studentă din Is
tanbul, care părăsește Turcia și,
atrasă de o vedere cu peisaje colo
rate, ajunge în capitala Braziliei,
unde trebuia să o aștepte un univer
sitar, ceea ce nu se întâmplă, dar tâ
năra decide totuși să rămână.
Experiențele trăite în singurătate în
noua și brutala lume îi vor oferi o
altă perspectivă asupra vieții, un
nou drum către propriul sine.
Hoinărind, în condiții de sub
zistență, pe străzile pline de sex, dro
guri, violență, împușcături, mizerie
și copii deveniți criminali, toate
principiile i se diluează și rămâne
fără nici un punct de sprijin. Femeie
tânără, singură și introvertită, din
ipostaza de imigrant se provoacă pe
sine să pătrundă viața nemilosului
oraș. După ce realizase că zadarnic
căutase salvarea în literatura citită,
ca unic gest posibil salvator, își con
centrează toate puterile pentru ași
scrie propria poveste. Și asta în timp
ce trăiește întro locuință mizera
bilă, face foamea sau își oferă ieftin

trupul, întrun oraș dominat de te
roare, violuri, SIDA și droguri, din
care lipsește complet dragostea, sin
ceritatea și nevinovăția.
VIAȚA TAINICĂ A ORAȘULUI
Prin scris negociază atât cu viața, cât
și cu moartea: „Özgür trăia acum în
două lumi complet diferite. În
prima lume, plină de sonate pentru
pian și povestiri de Cehov, marea
aceea fără fund numită viață era
simbolizată de o scoică fragilă. În
cealaltă, aparținând junglei lacome,
o lume care se străduia să subjuge
tot ce crește și e viu, dominau asasi
nii plătiți și dezamăgirile în dra
goste. Özgür căutase mult timp un
scriitor care so ajute să înlocuiască
lumea aceasta reală, dar irațională
în care trăise atâta timp, cu una în
chipuită, dar mult mai omenească.
Până la urmă a înțeles că singura
care avea cum să găsească un rost în
pustietatea aceea care îi invadase
sufletul era ea însuși“.
Romanul pe care îl scrie Özgür
se naște din certitudinea că acesta
reprezintă rostul vieții sale – să
prindă în cuvinte viața brutalului
oraș. Tocmai pentru a surprinde
și mai bine această împletire a
trăitului și a scrisului, romanul
lui Aslı Erdoğan este structurat pe
două planuri dezvoltate în para
lel. Pe de o parte, realitatea trăită
și descrisă, pe de altă parte, scrise
cu italice, fragmente din romanul
la care lucrează, numit și el tot
Orașul în mantie purpurie. Pe de
o parte, o relatare ce mizează pe
veridicitate și sinceritate, pe de
altă parte, în oglindă, transforma
rea vieții în literatură. Și, indife
rent de care plan este vorba, Aslı
Erdoğan reușește de minune să
pătrundă în viața tainică a orașului,
să îl descrie dureros de frust, dar
și senzual, scotocindui toate

cotloanele și oferind cititorului un
tablou terifiant al unui oraș „pe
care diverse circumstanțe lau
învățat să se prefacă atât de bine,
încât, în comparație cu el, până și
diavolul pare un amator“.
Confruntarea cu jungla umană
necunoscută îi oferă un traumati
zant prilej de maturizare: „Fata aceea
dornică de aventură dintro familie
bună, fata micuță și fragilă, devenise
între timp un hoinar adevărat. Nu
mai credea în povești și mituri, era
complet capabilă să se descurce sin
gură noaptea pe străzi și nici măcar
nu făcea caz din toate loviturile pe
care a fost nevoită să le încaseze. În
orașul ăsta nemilos a zăcut și sa zbă
tut singură pe jos, de parcă cineva
iar fi dat mațele afară și na conso
lato nici măcar gândul morții“.
MEDITAȚIE ASUPRA
ROSTULUI ȘI PUTERII
LITERATURII
Înconjurată din toate părțile de fe
lurite chipuri ale violenței și ale
morții, tânăra încearcă să se refu
gieze în artă, scrisul fiind pentru ea
o modalitate de a crea legături, de a
limpezi viața și de a izgoni moartea:
„Agresivitatea dinăuntrul meu și
agresivitatea din afară. Granițele
dintre cele două dispărură încet
încet. Viața și scrisul se aflau
aproape unul de celălalt și discutau
ca doi ventriloci. Amândoi încercau
să se acopere unul pe celălalt“.
În străduința de a pătrunde
cât mai mult în realitate pentru ai
afla vreun sens ascuns, găsește
doar o deșertăciune înfricoșătoa
re a acesteia: „În fața ei se aflau o
grămadă de matrioșka, ascunse
una în alta, dar oricât se străduia,
nu reușea să ajungă la cea mai
mică, la esența substanței sau
miezul realității“. Nu reușește săși
construiască un turn de cristal în

care să se simtă protejată, ci „un
turn instabil în care vântul vuiește
printre bârnele de lemn pleznite.
Și, până la urmă, întrebarea su
premă pe care trebuie să șio pună
toți scriitorii e: de fapt, cât adevăr
sunt în stare SĂ SUPORT?“.
Dincolo de dimensiunea so
cială răsfrântă în paginile sale,
Orașul în mantie purpurie este o
meditație asupra rostului și puterii
literaturii în fața unei realități ce
pare iremediabil dezumanizată,
asupra suspendării scriitorului în
tre realitate și scrierea acesteia, dar
și asupra locului pe care îl ocupă li
teratura între viață și moarte: „Scri
sese Orașul în mantie purpurie și
obținuse o victorie personală, in
timă asupra morții. O victorie insig
nifiantă, nevinovată, amatoare,
iluzorie – abia acum își dădea seama
de acest lucru – asemenea victoriei

unui zeu care își vede imaginea
oglindită în lumea plină de hibe pe
care a creato. Nu reușise să îndră
gească niciodată viața de dragul
vieții. Na înțeleso niciodată, dar
când, până la urmă, a deschis ochii,
ajunsă la «Punctul Terminus», a
simțit că poate so venereze“.
Scriind cu durere și iubire
despre orașul carnavalului și, im
plicit, al măștilor care ascund doar
haosul și mizeria, Aslı Erdoğan ne
oferă un roman al insignifianței
individului, al tragicului atempo
ral al condiției umane înconjurate
de rafalele morții, scriitura sa
având o forță uimitoare – frustră
și senzuală, precisă și metaforică
deopotrivă. SDC
Aslı Erdoğan, Orașul în mantie purpurie, traducere din germană de
Gabriella Eftimie, Polirom, 2019
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Recuperarea prin artă a
„Sudurilor“ defavorizate ale lumii
Considerat drept unul dintre artiștii de vârf ai expresionismului italian,
pictorul și sculptorul Domenico Amato este unul dintre numele
sonore din lumea artiștilor autodidacți internaționali. Munca sa
artistică și o mare parte a temelor lucrărilor sale se doresc a ﬁ un
tribut adus memoriei generațiilor precedente, victime ale unui
proces abuziv de industrializare, de urbanizare a zonelor rurale,
soldat cu pauperizarea populației și degradarea iremediabilă a unor
lumi idilice. Lucrările sale, deținătoare a numeroase premii naționale
și internaționale – printre care amintim Premiul I al Revistei

Internaționale a Naivilor de la Varenna –, pot ﬁ văzute în colecțiile
permanente ale unor galerii importante din Italia, Franța etc. A
participat la numeroase expoziții colective și personale, printre care
le amintim pe cele de la Katowice, Copenhaga, Paris, dar și riguroasa
selecție a Muzeului de Artă Naivă din Luzzara, prezentată la Castelul
medieval Montecchio Emilia, Italia. Lucrările artistului italian vor ﬁ
prezentate pentru prima dată în România la sfârșitul lunii septembrie,
la Iași, în cadrul celei de-a doua ediții a Salonului Internațional de
Artă Singulară Anarte (SIAS Anarte).

ADINA SCUTELNICU

Domenico Amato sa născut în
1959 în localitatea italiană Nocera
Inferiore, de lângă Napoli, iar
acum trăiește și lucrează în nor
dul industrializat, în Cesano Bos
cone, o localitate aparținând acum
metropolei Milano. Este pasionat
de fotografie, cinematografie și li
teratură sudamericană.
PANORAMA
MULTISTRATIFICATĂ
A EXISTENȚEI MAI
MULTOR GENERAȚII
Indiferent că vorbim despre pic
turi, sculpturi sau așanumitele
pictosculpturi (sculpturi pictate),
lucrările italianului Domenico
Amato au o identitate incontesta
bilă și un stil artistic absolut per
sonal, încadrat de cele mai multe
ori în categoria artei naive. Prac
tic, acesta este un incontestabil ar
tist singular (sau artist outsider, în
titulatura englezească), stil care
este în momentul de față întro
etapă de definire și sedimentare și

care a înglobat și creațiile incluse
sub titulatura „naive“, dar și alte
genuri cum ar fi arta primitivă,
tribală, vizionară, brută etc., de
semnând generic arta în afara
normelor, realizată de artiști fără
pregătire de specialitate, de re
gulă, deși nu toți artiștii singu
lari sunt lipsiți de studii de
specialitate.
În opinia mea, acest stil artis
tic, extrem de ofertant și de vast,
vizează în mod special unicitatea,
integritatea artistică și autentici
tatea plastică. Este un gen de artă
nu întotdeauna ușor de privit sau
de acceptat. Dar, după cum am
precizat, este un stil extrem de
vast, gama emoțiilor transmise
putând baleia cu ușurință între,
să zicem, „pozitiv“ și „negativ“.
Or, Domenico Amato, mai
exact proiectul său artistic conce
put și urmărit timp de peste 30 de
ani, este caracterizat tocmai de

originalitate în ceea ce privește
abordarea temelor și a limbajului
pictural. Universul său plastic
este o panoramă multistratificată
a existenței mai multor generații,
în care coexistă stările de pace și
cele de război, evoluția și invo
luția socială, abundența și foame
tea, șarlatanul și naivul, mixând
uneori elemente vizuale cu puter
nice încărcături simbolice cu ele
mente decorative lipsite de va
loare, cunoscute îndeobște sub
titulatura de „brizbrizuri“, dar
excepțional integrate în lucrare.
NU EXISTĂ PERSONAJE,
POVEȘTI, SPAȚII LIPSITE DE
IMPORTANȚĂ ÎN ARTA LUI
DOMENICO AMATO
Unul dintre elementele identitare
ale artistului este ușurința prin
care transformă o întâmplare ba
nală întro poveste extraordinară,

învestită cu strălucire, viziune și
sinceritate. Realul primește ele
mente imaginare, iar imaginarul
devine real prin condensarea
unor elemente concrete pe care
doar un spațiu natural le are. În
ochii lui Domenico Amato nu
există personaje, povești, spații
lipsite de importanță.
Un om al străzii capătă prin
outlineurile puternice o aură de
erou, naturalul devine suprana
tural, superstiția, o parodie so
cială. Poetica artistului, transpusă
prin argumentația plastică, este
un gest de revoltă împotriva
realităților actuale, a disprețului
contemporaneității față de valo
rile morale și spirituale ale ome
nirii. Lirica sa artistică este o
pledoarie pentru întoarcerea la
inocență prin cântec, prin peisaje,
prin personaje de basm, prin, de
ce nu, acea naivitate inocentă spe
cifică vârstei copilăriei.
Creațiile lui Domenico Ama
to sunt legate în serii dedicate
lumii rurale, circului și acroba
ților, magilor și iluzioniștilor, par
tizanilor și Rezistenței, figurilor
umane, Africii, emigrării, perse
cuției evreilor, cinegeticii, lumii
animale și, nu în ultimul rând, ex
traordinarei diversități caractero
logice a personajelor din povestea
a lui Carlo Collodi, Pinocchio.
„CÂND VĂ UITAȚI LA
LUCRĂRILE MELE,
MĂ PRIVIȚI ȘI PE MINE“
„Angajamentul meu artistic este
de a aborda problemele produse
de creșterea disparităților dintre
țările bogate și cele sărace, de
consumul resurselor regenera
bile, de poluarea excesivă a apei,
aerului și solului, de defrișările

sălbatice, de pierderea supra
fețelor agricole, de prețul cumplit
plătit de comunitățile țărănești
pe altarul progresului. Îmi doresc
să recreez acea lume preindus
trială, acea fabuloasă viață ță
rănească, acea atmosferă, acea
dimensiune așa cum leam expe
rimentat și leam perceput, de la
naștere, întro casă țărănească,
până la impactul cu orașul mare,
cu contemporaneitatea. Temele
pe care le tratez sunt multe, dar
îmi place să vă reamintesc că în
momentul în care vă uitați la lu
crările mele, mă priviți și pe mine;
în această lume de frivolitate și
superficialitate, a crede în unele
idealuri este fundamental pentru
creșterea personală și colectivă, a
întregii comunități. Toate aceste
teme, foarte dragi mie, sunt che
stiuni cu care, întrun fel sau
altul, a trebuit să mă confrunt“,
susține Domenico Amato, o per
sonalitate complexă, cu o mare
sensibilitate, care șia propus să
răscumpere prin mijloace artis
tice distrugerea „mai multor Su
duri ale lumii“. SDC
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Dan Coman – Enescu.
Caiete de repetiții
„Suplimentul de
cultură“ publică în
avanpremieră un
fragment din volumul
Enescu. Caiete de
repetiții, de Dan
Coman, care va apărea
în curând în colecția
Biograﬁi romanțate a
Editurii Polirom.
– FRAGMENT –
Doar uneori și doar pentru o clipă,
se oprea brusc și rămânea cu privi
rea pierdută în gol – și atunci tână
rul Enescu îi vorbea despre poeme,
despre Der Blaser compus pe ver
surile ei, despre prințesa Bibescu.
Nu avea răbdare săl asculte. Prelua
imediat conversația, ducândo în cu
totul altă direcție, îndemnândul să
admire peisajul, să se entuziasmeze
în legătură cu textura aerului de
munte, să o urmeze în sala de con
certe și prin somptuosul salon de
muzică, cu lambriuri meșteșugite,
fresce elegante (uite, astea sunt
semnate de Klimt), vitralii și lustre
de un rafinament oriental, mobilier
cu marchetării venerabile și tapise
rii de Aubusson. Iar aici, în această
aripă a clădirii principale, aici se
află locuința ta. Am decorato eu,
personal, aflând că vii. Neam bu
cura cu toții să rămâi o vreme aici,

să ne încânți cu virtuozitatea ta
copleșitoare.
Poate pentru că în mintea sa era
o legătură profundă între locul su
perb de aici și romantismul lui
Schubert sau Schumann, poate pen
tru că începuse să recitească poeme,
poate pentru că sălile imense ale
Castelului îi aminteau de Viena –
Enescu sa pus pe treabă și până în
noiembrie, când sa întors la Paris, a
compus peste 20 de lieduri.
Se trezea dimineața devreme și
compunea – alegea versurile și
limba în care erau scrise (română,
franceză sau germană) îi dicta stilul
muzical, noutate care la surprins și
la încântat, făcândul să se joace
uneori, ca în acel surprinzător Chant
hindou în re bemol major pentru
voce și pian, pe versuri de Géraldine
Rolland. Alteori, în diminețile cu
ploaie, atmosfera din lieduri deve
nea sumbră ori bântuită de remuș
cări, ca în Schlaflos sau Reue, ori
melancolică, can Armes Mägdlein.
După ce termina de compus,
ieșea la plimbare prin pădurea de ste
jari sau se oprea în salonul de muzică
și povestea cu secretarul personal al
reginei, Edgar Dall’Orso, fost elev al lui
Marsick și excelent cunoscător al
lumii muzicale vieneze. În afară de el
și de regină – cu care vorbea cel mai
adesea despre muzică –, Enescu evita
întâlnirile cu ceilalți sau, dacă nu le
putea evita, devenea rezervat și tă
cut – Sfinxul sau – cum îl alinta seară
de seară regina, în salonul de muzică,
înainte și după concertele pe care le
susținea sau la care lua parte – Pinx.

CARTEA
Născut pe 19 august 1881, la Liveni, George
Enescu a fost al doisprezecelea copil al lui
Costache și al Mariei Enescu, ceilalţi unsprezece
fraţi ai lui murind la vârste foarte fragede.
Părinţii au fost excesiv de protectori cu el, ceea
ce l-a împiedicat să aibă o copilărie obișnuită.
Primele semne că era un copil-minune le-a dat la
vârsta de doi ani și jumătate, când a început să
deslușească primele litere și cuvinte scrise. La
patru ani știa deja să scrie, să citească și să facă
operaţii matematice simple, iar jocul lui preferat
era să imite perfect diferite sunete pe care le
scoteau animalele. Vioara și xilofonul au fost
primele instrumente la care a văzut pe cineva
cântând, la un bâlci, și l-au fermecat definitiv. Cel

Făceau muzică diminețile de la
11 la 1, iar dupăamiezile de la 5 la 7.
Pianistă și organistă, regina Elisa
beta cânta împreună cu violonce
listul D. Dinicu, cu fratele acestuia,
violonistul G. Dinicu, cu violonistul
Loebel, cu Dall’Orso, violonist și
cântăreț, și, în vara aceea, cu Enes
cu. Cântau mai ales cvartete și mu
zică de ansamblu. Uneori, în timp
ce ei cântau, ea scria, citindule
apoi poeziile, poveștile și cugetă
rile. Muzica o inspira. Alteori pic
ta – întruna din zile lea arătat un
înger, făcut pentru Evangheliile la
care de obicei lucra în atelierul de
pictură, și îngerul era brunet, cu o
față sobră și o privire pătrunză
toare, semănând perfect cu tânărul
compozitor aflat pentru prima
dată acolo, pe care regina dejal
considera fiul ei spiritual.
Îi plăcea mult regina – pre
zența ei lumina (chiar dacă uneori
violent) locul în care apărea, iar
energia ei debordantă așeza ime
diat lucrurile în ordine, făcând vizi
bile toate detaliile, reușind să gene
reze o realitate de sine stătătoare la
care ceilalți erau chemați să adere
imediat și fără rezerve. Plăcerea
uriașă cu care vorbea despre poezie
la făcut pe Enescu să reînceapă lec
turile din poezia franceză și ger
mană – uitase cât de multă plăcere
îi putea aduce literatura, în special
poezia, pe care, alături de pictură, o
așeza cel mai aproape de muzică.
Dar mai erau și momentele acelea
când, brusc, regina se oprea din
ceea ce făcea și tăcea, aruncânduși

care l-a iniţiat în tainele muzicii a fost lăutarul
Lae Chiorul, care după mai puţin de trei
săptămâni de lecţii a spus că nu mai are ce să îl
înveţe pe băiat. La opt ani a fost admis la Conservatorul din Viena, unde au ieșit la lumină atât
nemaipomenita lui virtuozitate, cât și talentul
deosebit pentru compoziţie. A urmat apoi Conservatorul din Paris și de aici i s-a deschis drumul către cariera strălucită de compozitor, cu
concerte pe cele mai mari scene ale lumii. În
Franţa a fost ajutat ori de câte ori a avut nevoie
de principesa Elena Bibescu, cea care l-a
îndrăgit de la prima întâlnire, iar în ţară a cucerit
inima reginei Elisabeta. A trăit o fascinantă și
aproape imposibilă poveste de dragoste cu
Maria Cantacuzino, cu care în cele din urmă s-a
și căsătorit. Numele lui stă acum alături de cele
ale marilor compozitori ai lumii, geniul său muzical fiind recunoscut pretutindeni. SDC

privirea în gol, de parcă ar fi arun
cat o piatră în plin întuneric, aș
teptând tensionată zgomotul de
final, lovitura decisivă, sunetul pro
dus de locurile necunoscute la că
derea pietrei pe teritoriile lor pline
de neprevăzut.
Avea deja în minte tema
Sphynxului – șase litere, deci șase
părți, fiecare cu cheia corespunză
toare – și lucra regăsind vechea sa
plăcere pentru contrapunct și for
mele sale imitative, un canon vocal
a capella în șase părți, pe care lar fi
terminat cel mai probabil atunci,
înainte să plece – asta dacă nu ar fi
zărito la finalul concertului, așezată
în dreapta reginei, privindul. Ella, a
știut pe loc că acela e numele ei și
doar a tresărit foarte puțin când ia
fost prezentată de tatăl acesteia, pia
nist (vă admirăm enorm, maestre!),
Ella Bengescu, domnișoară de
onoare a Curții, strălucind la șe
dințele de muzică de cameră organi
zate de regină la Sinaia. În seara
aceea ia dat târcoale ca o vulpe
flămândă, dar nu întratât de lihnită
de foame încât să se apropie prea
mult – nu ia auzit vocea, dar a auzito
râzând, iar când ea a ieșit pe balcon
cu regina, să privească stelele, el a
trebuit săl asculte pe Dall’Orso vor
bindui despre școala vieneză și de
spre Joseph Joachim, cel mai mare

AUTORUL
DAN COMAN sa născut pe 27 iulie
1975 la Gersa, BistrițaNăsăud. A
debutat cu volumul de poezie anul
cârtiței galbene (Timpul, 2003), ur
mat de ghinga (Vinea, 2005), Dic
ționarul Mara (Cartier, 2009) și
Insectarul Coman (Charmides,
2017; Premiul Radio România Cul
tural, Premiul „Observator cultu
ral“, Premiul Cartea de poezie a
anului 2017 la Gala tinerilor scrii
tori). În 2004 primește Premiul
Național de Poezie „Mihai
Eminescu“, Opera Prima, și Premiul
de Debut al Uniunii Scriitorilor din
România. În 2010 obține Premiul
pentru poezie acordat de Radio
România Cultural, iar în 2011,
Vilenica Crystal Prize, Slovenia. A
publicat de asemenea volumele de
proză Irezistibil (Cartea Româ
nească, 2010), Parohia (Cartea Ro
mânească, 2012; Polirom, 2017),
Căsnicie (Polirom, 2015, 2016) și
aceste lucruri care nu se vor schimba
niciodată (Polirom, 2019). SDC

violonist al secolului al XIXlea,
prietenul și sfătuitorul lui Brahms.
În zilele următoare nu a mai
putut lucra la nimic. SDC
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Turneu de lecturi publice: Cezar PaulBădescu, Frica de umbra mea
În perioada 30 septembrie –
24 octombrie 2019, Cezar PaulBă
descu își va întâlni cititorii din
București, Cluj, Timișoara, Sibiu și
Brașov, cu prilejul lansării roma
nului Frica de umbra mea, apărut
de curând în colecția Ego. Proză a
Editurii Polirom, disponibil și în
format digital. Mai jos, programul
complet de evenimente.
Cezar PaulBădescu este autorul
romanului Luminița, mon amour,
adaptat cinematografic în filmul
Ana, mon amour, regizat de Călin
Peter Netzer, laureat cu Ursul de
Argint la Festivalul de Film de la
Berlin, în 2017.
Deopotrivă sursă de mari te
meri și fascinație, moartea ocupă
un rol central în noul roman al lui
Cezar PaulBădescu. Personajul
narator cochetează cu ideea sinu
ciderii în adolescență, după ce ia
citit pe existențialiștii francezi sau
pe Cioran, apoi trece prin expe
riențele directe ale dispariției
celor dragi (la început bunici, apoi
prieteni), la maturitate are dea
face cu un mediu care se folosește
de moarte, massmedia, sau ajun
ge să se intersecteze cu oameni
care au adus moarte (un soldat
american care a luptat în Irak sau
canibalul german Armin Meiwes).
Toate aceste experiențe sunt piese
de puzzle care îi modelează treptat

viața și îl ajută să se maturizeze,
să privească diferit moartea ce
lorlalți și perspectiva propriei
morți, să se înțeleagă și să se îm
pace cu sine.
CEZAR PAULBĂDESCU (n.
1968) a debutat în volumul colec
tiv Tablou de familie, iar volumul
său individual de debut, Tine
rețile lui Daniel Abagiu, a deschis
colecția Ego. Proză a Editurii Po
lirom, în 2004. Romanul său
Luminița, mon amour, apărut tot
la Polirom, a fost adaptat cinema
tografic în filmul Ana, mon amour,
regizat de Călin Peter Netzer,
unde Cezar PaulBădescu este și
coscenarist. Filmul a primit Ursul
de Argint la Festivalul de Film de
la Berlin din 2017. În massmedia,
Cezar PaulBădescu a activat 22
de ani, timp în care a fost angajat
la mai multe instituții de presă. A
fost redactor la revista „Dilema“
(apoi „Dilema veche“) vreme de 15

ani, a fost redactorșef al supli
mentului „Adevărul literar și ar
tistic“, a condus secția de cultură
a ziarului „Adevărul“ sau a reali
zat emisiunea Cartea cea de toate
zilele, la TVR 2. Din activitatea
jurnalistică au rezultat volumul
de eseuri Umbre pe ecranul
tranziției (Editura Humanitas) și
coordonarea volumului Cazul
Eminescu (Editura Paralela 45).
În anul 2000 a fost decorat de
Președinția României cu Medalia
„Mihai Eminescu“ pentru merite
culturale.
Program de evenimente: Ce
zar PaulBădescu, Frica de umbra
mea, Polirom, 2019
Lecturi publice • Q&A • Ședin
țe de autografe
BUCUREȘTI
l Luni, 30 septembrie, ora
19.00, Librăria Humanitas de la
Cișmigiu
(Bdul Elisabeta, nr. 38)
l Invitați: Radu Paraschi
vescu, Cosmin Ciotloș
l Va modera: Mirela Nagâț
CLUJ
l Miercuri, 9 octombrie, ora
18.00, Book Corner Librarium
(Bdul Eroilor, nr. 15)
l Invitați: Mihaela Ursa, Flo
rin Bican

Dreptul urbanismului:
„instrucțiuni de folosire“
„Urbanismul ne afectează sau ne
bucură viețile, în funcție de felul
în care este realizat. Cele două
volume de practică aduc lumină
în sfera legislației urbanismului
care, din păcate, se cam joacă cu
viețile noastre.“ (Nicușor Dan)
Problemele de urbanism au deve
nit în ultimii ani, în multe orașe
mari din România, familiare și
nespecialiștilor, nu doar profesio
niștilor din domeniu. Construcții

haotice, fără respect pentru isto
ria comunității și pentru viața
privată a persoanelor, sau aglo
merat în zone protejate, lipite de
monumente istorice sau la mici
distanțe, de câțiva metri, de con
strucții deja existente. Libera ini
țiativă a fost adeseori confundată
cu dreptul fiecăruia de a construi
unde vrea și cum vrea.
Tocmai de aceea salutăm cu
interes apariția studiului Dreptul

urbanismului. Practica judiciară
(vol. I. – Planuri urbanistice,
avize, certificate de urbanism și
vol. II – Autorizația de construire)
de Cristina Titirișcă, Anca Stroiu și
Dumitru Dobrev. Publicat de Edi
tura Hamangiu, specializată în
editarea de cărți din domeniul ju
ridic, volumul cuprinde o analiză
actuală a jurisprudenței relevante,
privită din perspectiva diferitelor
reglementări aplicabile în dome
niul urbanismului, cu incursiuni

TIMIȘOARA
l Vineri, 18 octombrie, ora
18.00, Librăria La Două Bufnițe
(Piața Unirii, nr. 11)
l Invitați: Daniela Rațiu, Ro
bert Șerban
SIBIU
l Miercuri, 23 octombrie, ora
18.00, Librăria Humanitas Sibiu
(Str. Nicolae Bălcescu, nr. 16)

importante în dreptul mediului,
și examinează în principal prac
tica Tribunalelor și Curților de
Apel – instanțe specializate în
contenciosul urbanismului.
Cartea își propune să fie un in
strument util în primul rând pen
tru practicienii dreptului, dar și
pentru auditorii de justiție, stu
denții și masteranzii de la facultăți
de profil, precum și pentru justi
țiabilul fără studii juridice, con
fruntat cu fenomenul dezvoltării
imobiliare haotice din ultimii ani.
Și asta deoarece „oamenii au pier
dut cultura negocierii: astăzi, de
cele mai multe ori, lucrăm cu noti
ficări prin executor judecătoresc“,
așa cum remarcă avocatul Dumitru
Dobrev, coautor al volumelor.
Analiza actuală a jurispru
denței relevante din volumul

l Invitați: Teodora Coman,
Radu Vancu, Ștefan Baghiu

BRAȘOV
l Joi, 24 octombrie, ora 18.00,
Librăria Humanitas din Brașov
(Piața Sfatului, nr. 16)
l Invitați: Adrian Lăcătuș, Mi
hail Vakulovski
Evenimentul va avea loc în
cadrul CenaKLUb Tiuk nr. 129. SDC

recent publicat (ce reunește peste
o sută de spețe) devine cu atât mai
necesară pentru specialiștii în
drept, cu cât una dintre marile ne
ajunsuri ale acestui domeniu o re
prezintă faptul că magistrații nu
au contact cu dreptul urbanismu
lui în timpul studiilor universitare.
„Consider noua apariție edi
torială foarte interesantă și foar
te utilă, în același timp, deoarece
ne permite să vedem, ca întro
oglindă, ce sa întâmplat în ulti
mii ani în urbanism, marele său
merit fiind acela că avem la dis
poziție, întro formă sistemati
zată, marea majoritate a hotărâ
rilor judecătorești din domeniu.“
(Mircea Duțu, directorul Institutu
lui de Cercetări Juridice al Acade
miei Române) SDC
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Industria pop calcă
pedala de accelerație
Streamingul forțează
tinerii muzicieni să
producă un ﬂux
continuu de muzică.
Renunțând tot mai mult la ve
chiul model al lansării de discuri
la anumite intervale, industria
muzicală preferă acum să arunce
pe piață piese sau albume unul
după altul, o cantitate uriașă de
muzică care, grație tehnologiei,
nu se mai cumpără la magazin, ci
se ascultă pe serviciile de strea
ming. Era un mod de lucru valabil
acum câțiva ani, mai ales pentru
tinerii artiști independenți, acum
devine interesant și pentru marile
staruri pop. În 2019 este foarte
obișnuit să vezi că trupe precum
Foals sau Big Thief lansează două

albume în același an. La fel, în liga
superioară, Ariana Grande a lan
sat albumul Thank U la doar șase
luni de la lansarea albumului
Sweetener.
Practic, spun specialiștii, sa
ajuns din nou la un „model de
consum bazat pe hituri“ pe mă
sură ce lansarea de LPuri a deve
nit, grație dezvoltării tehnologiei
și a ritmului de consum, tot mai
desuetă. „Neam întors în anii ’50
sau ’60, când oamenii scoteau pe
bandă rulantă singleuri, sperând
ca măcar unul dintre ele să aibă
succes“, spune Jamie Oborne, ma
nagerul trupei The 1975.
În prima jumătate a anului 2019,
vânzările în streaming au repre
zentat 80% din veniturile indus
triei muzicale, ceea ce a schimbat
prioritățile. „Astăzi, vânzările

săptămânale – care au fost mai
demult principala sursă de inte
res a marketingului – sunt luate
în continuare în calcul, dar lansa
rea unui disc în sine este mult mai
puțin importantă decât crearea
unui flux continuu de videocli
puri, de remixuri și de conținut
muzical nou“, spune Paul True
man, manager al casei de discuri
Awal.
Această nouă cerință a creat un
nou fel de presiune pentru artiști.
Ei sunt siliți să producă suficient
material pentru a intra constant
în playlisturi sau care să fie co
mentat pe social media pentru a
nu se pomeni, de exemplu, arun
cați la „fundul“ listei săptămânale

Spotify’s New Music Friday. Este
un mod de lucru foarte obositor și
stresant pentru artiștii pop.
„Trebuie să lansezi constant
piese noi“, spune popstarul ger
man Kim Petras. „Pentru un tânăr
artist este un mod uimitor de ați
câștiga fani. Lansarea de cântece
este aproape ca o emisiune TV, lu
nară sau săptămânală. Eu așa
reușesc să rămân în atenția oame
nilor și, în același timp, e și un
mod de ați face fanii să simtă că
sunt conectați cu tine.“
Departe de a se plânge, nu puțini
sunt tinerii artiști care se bucură
de acest mod de a lansa melodia
înainte ca aceasta „să se înve
chească pentru ei“. Unii, precum
trupa Big Thief, sunt atât de proli
fici, încât au terminat de compus
albumul din 2017 chiar înainte de
lansarea celui din 2016. „Nu vrei ca
piesele noi să prindă miros de
vechi“, comentează bateristul
James Krivchenia. „Până ajungi să
înregistrezi o piesă nouă, vrei să fii

sigur că gândurile și emoțiile celui
care au compus piesa încă există
acolo, că persoana respectivă nu a
trecut la un alt episod al vieții.“ Big
Thief a creat simultan două al
bume în 2019 pe care le lansează,
totuși, separat. Dar, chiar și așa, in
dustria muzicală cere și mai mult
de la ei. Mai demult, casele de dis
curi au presat artiștii să renunțe la
a mai compune albume lungi, ne
dorind să plătească melodiile în
plus. În era streamingului, acest
lucru a dispărut.
Probabil, comentează „The
Guardian“, am intrat întro eră în
care ciclul tradițional al unui
album nu se mai potrivește cu o
lume în care atât creatorii, cât și
consumatorii vor ca lucrurile să
se petreacă mult mai repede. Yan
nis Philippakis, vocalistul grupu
lui britanic Foals, preferă acest
lucru și compară crearea unui
album cu scrierea unui roman:
„Este ca o sarcină care durează
foarte mult“. SDC

LUCIAN AMARII (JUP)
SUPLIMENTUL LUI JUP

Discul de vinil
revine în forță
Vânzările discurilor „tradiționale“
sunt pe punctul de a depăși vân
zările CDurilor pentru prima
oară în ultimii 33 de ani, anunță
Recording Industry Association of
America, deși în continuare 80%
din încasările industriei muzicale
provin din streaming.
Noul succes al vinilurilor nu
este o surpriză pentru adepții lor.
Discul de vinil revine în forță, iar
vânzările lor, ediții noi sau discuri

vechi, pe eBay, au înregistrat o
creștere de 131,8% între 2011 și
2012 și încă una de 18,5% în 2017.
Odată cu numărul vinilurilor vân
dute a crescut și prețul lor: dacă
un vinil costa în medie 4,8 dolari
în 2007, zece ani mai târziu ajun
gea să coste 28,40 de dolari.
Această popularitate pare a fi un
răspuns la consumul sporit de mu
zică în streaming, este de părere
un director al magazinului de

muzică Reverb, în vreme ce Mara
Kuge de la Superior Music Publi
shing crede că schimbarea de gust
are legătură șu cu „estetica unui
album pe vinil“. „Dacă vrei să co
lecționezi muzică, atunci o să pre
feri cel mai cool ambalaj, care este,
aproape întotdeauna, vinilul“, spu
ne ea. De asemenea, un factor im
portant în succesul vinilului este
faptul că, în opinia majorității, ca
litatea sunetului este superioară.
De asemenea, experții au constat
că, în foarte multe cazuri, desco
perirea unui artist sau a unei me
lodii pe un serviciu de streaming
gen Spotify duce și la achizițio
narea în format vinil. SDC
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PE SCURT

n A încetat din viață scriitorul ma
ghiar György Konrád (foto sus), la
vârsta de 86 de ani. Autor a zeci
de opere traduse în întreaga lume,
Konrád a fost una dintre figurile
marcante ale opoziției față de re
gimul comunist. Sa născut în
1933 la Debrețin, a scăpat de
moarte la Auschwitz în 1944 să
rind dintrun tren, iar în 1956 a
luat parte la insurecția maghiară
contra regimului comunist. Șia
publicat prima carte în 1969, ro
man ce a fost tradus în 13 limbi.
Între 1973 și 1988, scrierile lui au
fost sistematic interzise și Konrád
a fost forțat să publice în străină
tate sau, clandestin, în țară, unde

cărțile lui au circulat ca samizdat.
Din anii ’80, Konrád este unul din
tre autorii maghiari cei mai cu
noscuți în străinătate, iar în 1997
devine primul străin ales în frun
tea prestigioasei Academii de Arte
din Berlin. Figură de primplan a
disidenței anticomuniste, György
Konrád este, în 1988, unul dintre
fondatorii partidului liberal
SZDSZ. În ultimii ani a fost un opo
zant al lui Viktor Orbán, pe care îl
considera „omul politic cel mai to
xic pe care Ungaria la cunoscut de
la căderea comunismului“.
n Rick Ocasek, lider și vocalist al
formației rock The Cars, a încetat
din viață la New York, la vârsta de

75 de ani. Trupa, fondată în anii
’70, a vândut peste 20 de milioane
de albume numai în Statele Unite
și este considerată drept pionier
al curentului new wave. Moartea
lui Ocaseck a survenit la un an de
când The Cars a intrat în Rock &
Roll Hall of Fame. Foarte populară
mai ales în anii ’80, The Cars a de
venit cunoscută odată cu succesul
unor piese precum Shake It Up,
Just What I Needed sau Drive. În
afară de activitatea lui cu The
Cars, Ocaseck a avut și o lungă ca
rieră ca artist solo, ce a debutat în
1982, și a fost și un respectat pro
ducător muzical, lucrând cu trupe
precum Weezer, Suicide, Bad Re
ligion și The Killers.
n Adam McKay, nominalizat la
Oscar pentru documentarul Vice,
va realiza un documentar și, poate,
un film artistic despre Jeffrey Ep
stein, miliardarul acuzat de trafic
de minori care sa sinucis – în mod
convenabil – în închisoare înainte
de a face declarații detaliate despre
activitățile lui infracționale.
n Apreciatul pictor David Hoc
keny a părăsit Los Angelesul pen
tru a se muta în Normandia, atras
de modul de viață francez și unde,
spune el, poate picta, mânca și
fuma în voie. „Francezii știu să tră
iască, știu să își facă viața plă
cută!“, a explicat el pentru „Wall
Street Journal“.
n În Franța, televiziunea este foarte
atentă la cei mai apreciați scriitori.
Astfel, Michel Bussi scrie scenariul
unei serii originale cu titlul L’île
prisonnière pentru France Télévi
sions, care mai pregătește o adap
tare în șase episoade a bestselle
rului La jeune fille et la nuit de
Guillaume Musso. Tot France

Télévisions va difuza și o adaptare
a romanului Particule elementare
de Michel Houellebecq.
n În lumina reflectoarelor în pre
zent grație succesului lui Ad Astra,
regizorul american James Gray a
anunțat că viitorul lui film se va
numit Armageddon Tome și va fi
un film politic despre familia
Trump, tată și fiu, cu acțiunea des
fășurânduse în anii ’80. „Trump
este pentru mine un imbecil pe
riculos“, spune Gray.
n Un vas de toaletă din aur de 18
carate, în valoare de mai multe
milioane de dolari, expus sub
formă de exponat artistic cu titlul
America a fost furat sâmbăta tre
cută de la palatul Blenheim (Ma
rea Britanie). „La început, când am
aflat, am crezut că e o farsă. Cine
e atât de prost să fure o toaletă“, a
declarat creatorul, sculptorul
Maurizio Cattelan. W.C.ul Ame
rica, ce este funcțional, a fost
inițial instalat și expus între 2016
și 2017 la muzeul Guggenheim din
New York, unde a fost folosit de
peste 100.000 de persoane.
n Filmul El Camino: A Breaking
Bad Movie, ce va avea premiera pe

Netflix în octombrie, se adresează
„în special fanilor Breaking Bad“,
spune regizorul Vince Gilligan.
n În Franța, filosofia se vinde sub
formă de manga. Editura Kuro
kawa, specializată în benzi de
senate japoneze, a lansat trei clasici
ai filosofiei și ai gândirii politice
adaptați în text și imagine: Așa
grăita Zarathustra de Friedrich
Nietzsche, Psihologia mulțimilor
de Gustave Le Bon și Capitalul lui
Marx. Aceste volume apar întro
nouă colecție numită KuroSavoir
care își anunță ambiția de a face
publicul să „descopere sau să re
descopere lucrăricult dedicate
marilor curente“ de gândire prin
adaptarea acestora sub formă de
manga. Înainte de Kurokawa, o altă
editură franceză a publicat lucrări
științifice sub formă de benzi des
enate provenite din Japonia: edi
tura Soleil care a scos pe piață In
terpretarea viselor de Freud, Con
tractul social al lui JeanJacques
Rousseau și Discurs asupra meto
dei a lui René Descartes. SDC
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Lumea așa cum e
Celebrul primatolog Jane Goo
dall (care la 26 de ani, fără nici o
pregătire, a plecat de una sin
gură în Africa să studieze cim
panzeii) a fost la un moment dat
invitată să completeze chestio
narul Proust.
La întrebarea „Care e cea mai mare
teamă a ta?“ a răspuns: „Că voi fi
torturată și mă voi purta ca o lașă“.
Probabil că nimeni nuși cunoaște
limitele reale ale curajului sau
lașității în fața torturii până nu e
confruntat cu ea. Aceasta pare să fie
una din temele de gândire pe care
Andrei Cohn le propune în al doilea
său lungmetraj, Arest (pe ecrane
din 20 septembrie 2019). Alta ar fi
mecanismele prin care un regim re
presiv se poate impune vreme înde
lungată, cum a fost cazul comu
nismului în România. Dar și între
barea de ce ni se pare azi că în Ro
mânia atât de puțină lume sa opus
comunismului. Și multe altele. Po
vestea intenționat simplă se lăr
gește de partea cealaltă, spre teri
toriul pe carel explorează.
Andrei Cohn și coscenaristul
Alexandru Negoescu au imaginat
întrun spațiu preponderent închis,
strâmt și sordid relația dintre vic
timă și călău, adică dintre un arhi
tect (Alexandru Papadopol) și un
bișnițartorționar (Iulian Postel
nicu). Arhitectul e săltat la începutul
filmului de pe felia de libertate de la
mare, unde făcea nudism (și aceea în
vecinătatea unor furnale) și dus

IULIA BLAGA
FILM
pentru o vină necunoscută la Bu
curești, unde e încarcerat fără for
malități ori explicații. Absurdul (așa
pare azi) evoluează (odată cu regre
sul fizic al victimei) spre horror.
Timp de două ore suntem
obligați să stăm în vecinătatea vic
timei și a torționarului, și să încer
căm să înțelegem modul de func
ționare al fiecăruia. La torționar e
vorba de metodă (el are experi
ență), la victimă de supraviețuire
(deși e plină de bunsimț). Trava
liul nostru e ușurat de jocul perfect
al protagoniștilor și de dialogurile
precise și naturale, fiind îngreunat
de o anumită monotonie venită la
un moment dat din poveste și din
unitatea de loc, ca și din nelămuri
rea noastră că victima e totuși atât
de puțin combativă (noi gândind
cu mintea de acum).
Corpul gol și inert al victimei,
prezentat la final întrun cadru
lung, amintește de finalul din
Moartea domnului Lăzărescu, de
Cristi Puiu, punând povestea întrun
context generalabstract, chiar filo
sofic. După ce a urmărit desfășurarea

metodică a bătăilor și încercările
victimei politicoase de a face față
fără ași provoca torționarul, obli
gat fiind săi privească corpul alb,
masiv și impersonal, spectatorul
poate percepe aproape fizic zona de
graniță dintre viață și moarte. Even
tualele nelămuriri, oroarea din fața
monstrului perfect care e torțio
narul, senzația de claustrofobie,
sentimentul de neputință sau de re
voltă șamd se anulează în fața aces
tui tablou.
ÎN CONTINUAREA
PROGRAMULUI NOSTRU…
…câteva recomandări din selecția
celei dea șasea ediții a Festivalu
lui de Film Documentar de la Arad,
fARAD (26 octombrie). Festivalul
aduce în fiecare an filme alese pe
sprânceană, din acest an pe sprân
ceana lui Dimitris Kerkinos (vechi
membru al echipei Festivalului de
la Salonic), care a devenit director
artistic al festivalului.
Prima recomandare e Monro
via, Indiana, al 44lea lungmetraj
documentar al unuia dintre cei
mai respectați și longevivi cineaști,
americanul Frederick Wiseman
(88 de ani). Un film aparent be
nign, mai descriptiv și mai puțin
vorbit decât de obicei, despre un
orășel din Indiana, zonă care la
votat în majoritate pe Trump. Filma
rea a avut loc în preajma alegerilor
prezidențiale din 2019, dar la adună
rile sau întâlnirile locuitorilor unde

Arest, de Andrei Cohn

echipa de filmare participă nu se
face politică. Cine vrea, vede poli
tica pe dedesubtul diverselor mo
mente din viața acestei mici
așezări agrare – ședințele Consi
liului Local, coaforul, o operație la
cabinetul veterinar, o nuntă, o în
mormântare.
Lumea de la picioarele tale (de
Jeremy Workman) face portretul
unui om liber, un tânăr inginer
care, sătul de munca normată, își
dă demisia și vreme de câțiva ani
parcurge metodic New Yorkul la
pas (cam 13.000 km). Matt Green
pare la început un vagabond care
trăiește cu 15 dolari pe zi, fără o
casă a lui (stă la prieteni, hrănindule
în schimb pisicile), dar pe măsură
ce filmul înaintează aflăm că ocu
pația pentru care nare o explicație
clară (în afara faptului că e „un
mod de a fi întrun loc în care, de
fapt, te miști încet“) devine un pro
iect – dotat cu site, https://imjust
walkin.com/, cu impresii și foto
grafii, deși pare să naibă sfârșit. E
un mod de viață și o alternativă la

Seriale rupte din viață
Acum ceva ani, Cosmin Vaman
îmi spunea că va apărea Netflix
în România. Mie mi se părea că
sună a boală și am făcut o foarte
apăsată cruce cu limba. Se pare
că nu ma ajutat, fiindcă acum
sunt fascinat de această rețea.
Unul dintre serialele la care mă uit
cu plăcere se numește Mindhunter
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și este desprepionieratul psihologiei
criminalistice în SUA. Nu intru în de
talii, că poate vreți să îl vedeți și voi.
Vă spun doar despre acțiunea secun
dară a unuia dintre episoade. O
școală americană cu rezultate exce
lente avea un director foarte dedicat
muncii sale. Omul ăsta avea însă o
apucătură ciudată, iar faptul că psi
hologia criminalistică era abia în sta
diul de pionierat nu la ajutat deloc.
Ce făcea el? În loc să pedepsească ele
vii indisciplinați, îi chema în cabine
tul său și îi gâdila în talpă, zâmbind și
recitând poezioara aia stupidă cu de
getele purceluși, iar la final le dădea

câte cinci cenți. Pervers sau nu, vână
toarea de vrăjitoare cerea sânge și
omul șia pierdut slujba. Din comoda
mea canapea, am simțit un puternic
sentiment de déjàvu.
Un episod asemănător a avut
loc întro școală din Dorohoi. Sa
aflat că învățătorul Crâșmăreanu
oferea câte un leu fiecărui elev care
îi dădea voie săi bage degetul în nas
și săl scobească. O făcea cu gentilețe
și cu multă îndemânare și toți copiii
din clasa la care preda aveau nasu
rile perfect desfundate, putând res
pira perfect, fapt care ducea la o
excelentă oxigenare a creierelor lor
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și, implicit, la rezultate școlare re
marcabile. Părinții știau de existența
acestei practici și nu li se părea nimic
suspect, fiindcă învățătorul le expli
case și fundamentul psihologic,
anume faptul că în copilărie părinții
îi interziseseră cu desăvârșire săși
scobească nasul, iar acum simte ne
voia să recupereze, dar nu cu nasul

a intra în diversele tipare sociale.
Lumea e văzută de sus în
producția canadiană Havana, de
la înălțime (de Pedro Ruiz), care
se ocupă de câțiva locuitori de pe
acoperișurile clădirilor delabrate
și exotice din capitala Cubei.
Marea majoritate sunt oameni să
raci, copii ai revoluției (unul sin
gur e un canadian mai înstărit,
strămutat în Cuba după ce aici a
aflat că are cancer, asta prelun
gindui viața cu câțiva ani). Fanii
acoperișurilor cu terase largi (!)
vor înțelege cuvinte poetice de
genul „aici ești în altă lume“, „la li
mita dintre pământ și cer“, dar fil
mul e mai mult despre felul cum
situația politică și economică să
reflectă în modul de viață al oame
nilor. Aceste spații de locuit pre
care și pitorești devin o metaforă
despre Cuba de azi, ai cărui locui
tori nu au termen de comparație
pentru viața lor („Cuba nu e în
țeleasă de restul lumii“), dar și cu
noi revoluționari care simt și ex
primă nevoia de schimbare. SDC

său de cincizeci de ani, ci tot cu unul
mic și mucos. Practic era o situație
reciproc avantajoasă.
Credeți voi că nu au existat și
critici? Bine, din fericire nu au fost
din alea care să pună în pericol
locul de muncă. Întro dimineață
băiețelul Costel din banca a doua
de la geam a venit însoțit de tăticul
lui. Se cunoștea de la o poștă că
erau tată și fiu, fiindcă purtau sem
nătura genetică a familiei și anume
un nas mare și coroiat, motiv pen
tru care Costel primise porecla Pi
nocchio. Tatăl a afirmat răspicat că
nu i se pare normal comportamen
tul învățătorului, în sensul că nasul
fiului său este mai mare decât
media clasei, deci mai atractiv. Deci
mai valoros. Fără minimum doi lei
nu discută. SDC

