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INTERVIU CU LUMINIȚA MUNTEANU

„Un traducător veritabil
nu poate ﬁ decât un cititor înrăit“
Luminița Munteanu este coordonatoarea Secției de Limbă și Literatură Turcă a Facultății de Limbi și
Literaturi Străine din cadrul Universității din București. Numele său este primul care îți vine în minte
atunci când te gândești la traducerile cărților lor Orhan Pamuk în limba română – de la Mă numesc

Roșu la Muzeul inocenței la Viața cea nouă și la Istanbul. Amintirile și orașul și la Casa tăcerii și
la atâtea altele. La momentul acestui interviu, tocmai încheiase traducerea unei cărți de eseuri
semnate de scriitorul turc și se pregătea pentru traducerea unui roman de Ahmet Altan. Bun-venit
în laboratorul de traducător al Luminiței Munteanu!

ALINA VÎLCAN

Cum a început atracția
Luminiței Munteanu pentru
limba turcă? Cum ați ales să
studiați o limbă orientală și cum
vă amintiți astăzi de acei ani?

Sar putea să vă dezamăgesc sau,
altfel spus, să vă înșel așteptările,
dar, în ceea ce mă privește (și în
ceea cei privește, probabil, pe
mulți dintre colegii mei de ge
nerație), întâlnirea cu limbile „exo
tice“ – altfel spus, cu limbile
orientale, care se situau în afara
programelor școlare – a fost pur
întâmplătoare sau, mai degrabă,
rodul unei întâmplări fericite. Îmi
propusesem inițial să studiez lim
bile franceză și engleză – fran
ceza era, și a rămas până astăzi,
una dintre limbile cele mai dragi
sufletului meu (limba în care con
tinui sămi concep articolele știin
țifice, cu toate că este socotită oa
recum desuetă); în ceea ce pri
vește limba engleză, mă aflam mai
degrabă în faza tatonării intere
sate, căci programa din perioada
liceului de matematicăfizică –
una dintre multele reforme nefe
ricite ale învățământului de la ju
mătatea anilor ’70 – nu prevedea
decât o astfel de oră pe săptă
mână, în condițiile unor clase su
praaglomerate (4244 de elevi).
Am constatat așadar întrun con
text deloc romantic, cu prilejul în
scrierii la examenul de admitere
la facultate, că în oferta anului
respectiv figura și limba turcă,
despre care nu știam, practic,
nimic. Îmi doream să schimb oa
recum registrul, așa încât mi sa

părut că aceasta putea reprezenta
o deschidere către o altă lume,
care nu ne era peste măsură de
străină – întâlnirile istorice cu
turcii neau lărgit perspectiva și
neau conferit un profil cultural
aparte, în ciuda tuturor contro
verselor cu care se asociază ele.
Cum priviți astăzi farmecul
limbii turce, în ce constă?

Naș putea vorbi despre un farmec
aparte al limbii turce sau al vreu
nei alte limbi – o limbă este un
simplu instrument de comunicare
și se cuvine să fie privită ca atare.
Din punctul meu de vedere, orice
limbă este interesantă și provoca
toare pentru că reprezintă un uni
vers în sine sau, poate, reprezintă
expresia (structura de suprafață)
a unui anumit univers. Problema,
în cazul traducătorului, este de a
găsi modalitatea cea mai fericită
(sau cea mai puțin nefericită, în
cazurile disperate) de a transpune
formule aparent irecuperabile (de
pildă, jocuri de cuvinte sau așa
numite „cultureme“) dintro limbă
în altă limbă.
Ce înseamnă pentru dumneavoastră activitatea de traducător, cum și de ce ați început să
traduceți?

Dacă este so privim la modul se
rios, activitatea de traducător în
România este la fel de puțin ro
manțioasă ca diverse alte aspecte
ale evoluției traducătorului în
sine. În ceea ce mă privește, am în
ceput să traduc (sau, mai degrabă,
să public ceea ce traduceam spo
radic, de amorul artei) din do
rința sau, poate, din nevoia de a le
împărtăși celor din jur (la vremea
aceea, mai ales studenților ori

masteranzilor mei) dimensiunile
surprinzătoare ale unui univers li
terar pe care nu lar fi putut desco
peri prea ușor fără o invitație
prietenoasă la lectură. Atunci, cu
circa treisprezecepaisprezece ani
în urmă, aveam sentimentul că, așa
cum se întâmplă și cu alte litera
turi scrise în limbi de circulație
restrânsă, literatura turcă (cu pre
cădere cea contemporană) era
mult prea puțin cunoscută la noi.
Între timp, lucrurile au mai evo
luat, dar sunt departe de a arăta
mulțumitor; problema esențială își
are sorgintea în numărul insufi
cient de traducători literari cu har,
așa cum se întâmplă și în cazul
altor literaturi în limbi mici.
Cum ați descrie procesul de traducere a unei cărți? Care sunt
pașii pe care îi urmați, cum lucrați, cum arată laboratorul traducătoarei Luminița Munteanu?

Naș putea să afirm că urmez
vreun plan sau vreo rețetă anume –
abordarea diferă de la un context la
altul; pot să afirm însă cu certitu
dine că îmi este imposibil să mă an
gajez în traducerea unei cărți care
numi stârnește interesul sau care
îmi displace sub raportul conținu
tului ori al stilului. Înainte de a pur
cede la translarea textului, parcurg
cartea în limba originală și încerc să
iau anumite decizii strategice, fie ele
și provizorii, legate, de pildă, de re
gistrul viitoarei traduceri. Mă stră
duiesc, totodată, să mă pun în
pielea cititorului (un cititor abs
tract, cu trăsături generice), spre
ami da seama ce fel de probleme
de înțelegere, ce fel de nedumeriri
iar putea trezi textul respectiv, lă
sând la o parte, desigur, concepția,
stilul specific autorului ș.a.m.d.

Dincolo de activitatea de
traducător, sunteți profesor al
Facultății de Limbi Străine din
cadrul Universității din
București, participați la
conferințe, scrieți... Cum arată
cotidianul dumneavoastră?

reprezentative pentru profilul său
intelectual – bunăoară, să citească,
să scrie sau, iată, să traducă – arată
uneori (adeseori) mai degrabă sum
bru, ca să nu spun deprimant.

Mă tem că nu pot să vorbesc de
spre un cotidian anume, repetat
la nesfârșit (ceea ce, în paranteză
fie spus, mi se pare salutar!). Sunt
zile și zile, mai bune sau mai proaste.
Meseria de profesor se asociază, în
general, cu orele, care pot fi sau nu
antrenante, în funcție de tema
abordată, de forma intelectuală a
fiecăruia dintre noi (profesori și
studenți), de capacitatea de a stabili
interacțiuni, de a comunica, de a fi
empatici… Se mai adaugă, firește,
multitudinea de sarcini adminis
trative, care au devenit, în ultimii
ani, din ce în ce mai covârșitoare
pentru mulți dintre noi și care, pe
de o parte, ne răpesc timpul, iar pe
de altă parte ne afectează din ce în
ce mai serios vitalitatea, capacitatea
de reacție intelectuală. Birocratiza
rea învățământului este un feno
men larg răspândit în zilele noastre,
în detrimentul altor activități speci
fice, orientate către studenți sau
către zona de cercetare. Ca urmare a
acestui flagel, așanumitul cotidian
al profesorului care își dorește cu
disperare să mai facă o sumedenie
de alte lucruri, pe care le socotește

PRIMA CARTE TRADUSĂ
INTEGRAL: MĂ NUMESC
ROȘU, DE ORHAN PAMUK
Revenind la traduceri, cum vă
amintiți astăzi de prima carte
pe care ați tradus-o?

Vă gândiți, poate, la prima carte
ca la prima dragoste, dar adevărul
este că prima carte tradusă inte
gral (Mă numesc Roșu de Orhan
Pamuk) a rămas până astăzi una
dintre cărțile cele mai dragi inimii
mele; o găsesc nespus de înduio
șătoare, de melancolică, ba chiar
tristă. Dincolo de intriga cu tentă
polițistă ori de povestea de dra
goste aflată în miezul ei, proble
matica pe care o abordează este
cât se poate de gravă și a trezit in
teresul multor cercuri intelec
tuale dea lungul veacurilor, ră
mânând actuală până astăzi. Che
stiunea stilului, bunăoară… Neam
putea întreba, de pildă, în contex
tul discuției noastre, dacă există
un stil al traducătorului sau dacă,
mergând pe firul dilemelor expri
mate de unele dintre personajele
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cărții, traducătorul are dreptul să
aibă un stil, cât de departe poate
să meargă acesta, în ce măsură
anumite trăsături stilistice, de
tectabile la o analiză obiectivă
(asistată de calculator?!), repre
zintă rodul unei alegeri conștiente
sau o trăsătură care decurge din
formația intelectuală a tălmăcito
rului frustrat, din nostalgiile sale
de autor ratat, din sumedenia de
alegeri pe care lea făcut dea lun
gul vieții, iubind cu patimă anu
mite texte, citindule și recitin
dule la nesfârșit, și dezicânduse
de altele (căci, cred eu, un tradu
cător veritabil nu poate fi decât
un cititor înrăit). Ca să no mai
lungesc, prima carte tradusă a
venit în întâmpinarea intereselor
mele culturale mai largi, legate de
modul în care interacționează
civilizațiile, de fenomenele și epi
fenomenele cu care se soldează
astfel de interacțiuni, de cenușa
fertilizatoare a marilor civilizații
care păreau cândva să se fi pră
bușit, dar care nau dispărut, de
fapt, niciodată.
Când spunem Luminița Munteanu, gândul ne zboară imediat la
cărțile lui Orhan Pamuk pe care
le-ați tradus în limba română.
Ce înseamnă pentru dumneavoastră aceste cărți, cum priviți
spre lumea marelui scriitor
turc? Cum ați simțit această
lume când lucrați la primele dvs.
traduceri din literatura lui Pamuk și cum o vedeți azi?

Ceea ce mi se pare demn de inte
res în cazul lui Orhan Pamuk este
faptul că acesta scrie cu program,
cu metodă – altfel spus, încearcă
să ne ofere o frescă a societății
turce și, în mod special, a celei is
tanbuleze, concentrânduse asu
pra începuturilor modernității
sau asupra provocărilor asociate
cu aceasta (ceea ce nu exclude in
terludiile de genul Fortăreței al
be, care implică, grosso modo,

cam aceleași repere tematice). Pe
de altă parte, ceea ce poate să
pară straniu, din punctul meu de
vedere, este faptul că realitățile
descrise de el, dilemele, tensiu
nile, neliniștile și dezamăgirile cu
care se confruntă mediile cu as
pirații occidentalizante din Tur
cia aduc foarte mult cu frămân
tările elitelor românești la înce
puturile modernității. Similitudi
nile de acest gen, cu resorturi asupra
cărora nu cred că am meditat îndea
juns, nu pot decât să ne pună pe gân
duri; inutil să mai spun că Orhan
Pamuk, în calitatea sa de romancier,
nu se face decât ecoul lor – ele trans
par însă din nenumărate documente
de epocă, din memorii, jurnale etc.
Lumea lui Orhan Pamuk este, după
cum lesne se poate deduce, o lume
relativ unitară, omogenă, coerentă,
care mia devenit, dea lungul anilor,
nespus de familiară, cu atât mai mult
cu cât morbul pe care mi la inoculat
existența academică ma îndemnat
sămi lărgesc mereu perspectiva asu
pra problematicii pe care o abor
dează (sau, uneori, doar o atinge, ca
o aripă de fluture), autorele nostru.

probabil că așa va fi mereu! O che
stiune de forma mentis... Dincolo
de aceasta, călătoriile mele (mereu
grăbite!) prin Turcia se asociază, de
obicei, cu niște ore tihnite petre
cute prin câteva librării atempo
rale, oarecum vetuste, în care îți
este îngăduit să poposești după
pofta inimii, fără să te ia nimeni la
ochi (nu cumva vrei să furi cărți? –
ce fantezie excentrică!) sau la trei
păzește. Altceva? Fărâme de timp
sau de clipe neasemenea petrecute,
cel mai adesea, prin cotloane care
îți insuflau un sentiment de sus
pendare a timpului: veșnicele ci
mitire, ajunse să se insinueze, în
timp, în canavaua orașului, o după
amiază de vară oarecare sub cu
pola răcoroasă a moscheii Süley
maniye (concepută de uimitorul, în
multe privințe, Mimar Sinan, ca cti
torie a nu mai puțin uimitorului
Soliman Magnificul), un cotlon
parcă uitat sau disprețuit de timp
din palatul Topkapı. Nimic specta
culos, doar clipe de viață.

Dincolo de texte scrise, care
sunt cele mai frumoase amintiri
pe care le-ați adunat în călătoriile dumneavoastră în Turcia, la
Ankara sau Istanbul? Cum sunt
vizitele dvs. în această țară?

Care considerați că este cartea,
dintre toate pe care le-ați tradus
până acum, care v-a acaparat
cel mai tare, care v-a ocupat mai
mult timp decât altele?

Toate cărțile sunt provocatoare în
felul lor. Privind în urmă, aș putea
afirma că nu pot să fac vreo di
ferență, căci fiecare dintre ele ma
bântuit o vreme când a fost săi
vină sorocul, ca să nu mai spun că

Care ar fi sfatul pe care i l-ați
da unui traducător la început
de drum?

1. Să citească mult, nemăsurat în
absolut orice limbă pe care o
stăpânește, dar mai ales în lim
bile în care și din care traduce.
2. Să știe tot timpul despre ce
vorbește, ba chiar să știe cu mult
mai mult decât atât, adică să aibă
o cultură cât mai vastă. 3. Să fie
mereu exigent cu sine și să nu
se lase niciodată amăgit de so
luțiile ieftine, neproblematice,
chiar dacă acestea ar putea sau
ar părea săi ușureze pe moment
viața.
Care sunt scriitorii contemporani
de limbă turcă pe care îi găsiți cei
mai interesanți? De ce ei?

Care sunt principalele satisfacții
pe care vi le-a adus activitatea
de traducător?

Satisfacțiile sunt, fără îndoială,
pur intelectuale – descopăr mereu
lucruri noi, neașteptate, lucruri de
mirare sau lucruri la care nu maș
fi gândit niciodată (în materie de
limbă, de gândire, de fenomene de
civilizație etc.), iar faptul acesta mă
ține în viață, mă bucură, îmi stâr
nește entuziasmul și mă face să mă
minunez de lume zi de zi.

Naș putea să afirm că am amin
tiri speciale, de neuitat legate de
călătoriile în Turcia care, în treacăt
fie spus, nu sunt foarte frecvente.
Întro epocă a voiajelor multiple,
eu rămân un om al cărții/ cărților,
fericit să viețuiască, să hălăduiască
netulburat în spațiul propriei ca
mere (când îi este dat să se bucure
de un astfel de lux, desigur!). Poate
și pentru că deplasările, călătoriile,
voiajele etc. – cum veți dori să le
numiți – prin Turcia ori prin alte
părți nu sau asociat niciodată, în
ceea ce mă privește, cu revelații, cu
surprize majore. Așa a fost să fie și

mia fost chiar dragă. Cât despre
timpul petrecut în tovărășia unei
cărți, acesta variază în funcție de
împrejurări – în cazul meu, este
imposibil de stabilit o limită sau
chiar o medie. Există perioade (be
nefice, fericite) în care pot să lu
crez cu o oarecare ritmicitate (mă
refer aici exclusiv la vacanțe) și pe
rioade (nefaste, nefericite) în care
mă văd nevoită să dau cu totul ui
tării textele la care lucram la un
moment dat (considerate afacere
privată) și să mă dedic probleme
lor instituționale, nu întotdeauna
relevante pentru profilul meu aca
demic sau de traducător.

3

Cât timp liber vă rămâne și ce vă
place să faceți atunci? Ce cărți
citiți, ce scriitori vă plac (dincolo de cei de limbă turcă)?

Atingeți un punct vulnerabil, căci,
spre marea mea nefericire, eu nu
prea am timp liber. Când intervine
câte un gol, mă întreb angoasată
dacă nu cumva am uitat ceva
(sigur am uitat ceva!). Timpul meu
liber survine cândva după miezul
nopții – intervalul situat către
inima nopții (când putem consi
dera că se suspendă emailurile,
telefoanele și alte modalități de
supracomunicare stupide) este
intervalul fericit în care putem să
facem tot ceea ce ne trece prin
minte (asta dacă ne rămâne ceva
energie), încercând să ignorăm
faptul că a doua zi urmează să o
luăm de la capăt. Acesta este și in
tervalul în care citesc (copleșită
de oboseala zilei care tocmai se
încheie, dar și fericită de liberta
tea sfârșitului de zi), cărți de Mar
guerite Yourcenar (iarăși și iarăși),
de Hermann Hesse, de Ernst Jün
ger, de Milorad Pavić, de (mai
nou) Ludmila Ulițkaia ori Guzel
Iahina, dar și cărți cu iz polițist
(Stieg Larsson, de exemplu), pe
lângă cărți de strictă specialitate –
aș citi tot, cu mare lăcomie, dar
mereu constat că timpul numi
este cel mai bun aliat.

Printre aceștia se numără, din
punctul meu de vedere, Elif Șafak
(Shafak), Ahmet Altan, İhsan
Oktay Anar, Mario Levi, Ayfer Tunç,
Ayșegül Devecioğlu, Sema Kaygu
suz, Latife Tekin, Burhan Sönmez,
Ahmet Ümit. O listă lungă și,
totuși, prea puțin dătătoare de
măsură. Literatura turcă contem
porană este foarte diversă și la fel
de surprinzătoare. Fiecare dintre
autorii amintiți mai sus își are
particularitățile și unicitatea sa,
carel fac demn de citit, de urmă
rit, de admirat. Sunt oameni care
scriu pentru că au ceva de spus,
care, tocmai din acest motiv, nu
pot să nu o facă.
La ce lucrați acum,
ce aveți în pregătire?

Tocmai am încheiat traducerea
unei cărți de eseuri semnate de
Orhan Pamuk și mă pregătesc să
abordez pieptiș un roman de Ah
met Altan. Acestora li se adaugă,
firește, diverse proiecte acade
mice, aflate în gestație de mai
multă vreme. Marele meu duș
man a fost însă dintotdeauna tim
pul, care nu se lasă prea lesne
domesticit! SDC
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curajul pe care îl au doar oamenii
întregi și nu e o întâmplare că ei
sunt vagabonzi, că ei sunt poeți,
chiar dacă nu ai scris decât
două poezii în toată viața dumi
tale, în toată nenorocita dumitale
de viață minunată, ai fost de la în
ceput până la sfârșit poet și nimic
altceva decât un poet, unul dintre
acei aleși care știu să vadă fru
musețea orbitoare a miracolului
de a fi, din când în când, viu,
Panaitaki, Parisul e lumea în
treagă și lumea întreagă e mereu
alta și mereu aceeași, aceiași oa
meni gonind prin măruntaiele
pământului, căutânduși supra
viețuirea, supraviețuiesc, poate,
mai mult, fără să fie fericiți, chiar
dacă, dragul meu frate, fericirea e
acum obligatrie,
neo poruncesc politicienii și
toți vânzătorii de nimicuri și de
iluzii, e interzis să nu trăiești sub
auspiciile acestei simfonii a feri
cirii de a consuma, toate câte sunt

pe lume sunt doar slavă tranzitu
lui intestinal și obiectelor,
veseli, cu surâsuri tâmpe
brăzdândune chipul, sar cuveni
să ne îndreptăm spre Apocalips,
veseli să mărșăluim întro ne
sfârșită odă adusă binecuvântării
că neam născut consumatori,
am mers pe Rue du Colisée, la
numărul 24, am vrut să văd sub
solul în care ai trăit, dar pivnița
aceea este acum o boxă unde nu
se acordă întâlniri cu istoria, o
placă din marmură anunță că ai
trăit în acel imobil de la 1922 la
1930, ceea ce nu este întru totul
adevărat, fără să fie nici întru
totul fals,
dumneata, Panaitaki, nai avut
niciodată o singură adresă, ai
ajuns la Paris sărac și zugrav și
plin de vise și bolnav de ftizie,
după ce îți tăiaseși gâtul în grădi
na aceea publică din Nisa, la acel
început de ianuarie al anului 1921,
supraviețuind miraculos, fiind
salvat, de la distanță, de mâna în
tinsă literaturii și revoltelor tale
de către Romain Rolland, dar
până la Rolland ția dat pâine și
adăpost Ghiță, un cizmar, un
vechi camarad socialist, convertit

nu știi ce să le mai faci, ce să le
mai pui pe mobil sau tabletă.

sunt, de fapt, golurile dintre frunze
prin care se vede un gard galben.

***
Ies chior de somn sămi beau ca
feaua pe scările din fața casei. Și
văd în depărtare, o stradă mai la
vale, vreo trei copaci încărcați cu
mere galbene. Aproape câte frun
ze, tot atâtea mere. Mă enervez,
pentru că totdeauna mă ener
vează ăștia care nuși strâng me
rele. Aveam și eu o profesoară în
generală care nuși culegea me
rele din curte, treceau copiii de la
școală și se uitau cu limba scoasă
la gard, la merele galbene din co
pacul de dincolo, chiar și la o lună
după ce cădea prima zăpadă. Nuți
plac merele, cheamă, nene, niște
copii să le culeagă! Poftiți, intrați
și le luați, mie numi trebuie!
Apoi mai beau niște guri de
cafea și mă calmez: observ că me
rele alea din copacii îndepărtați

***
Îmi schimb cauciucurile de vară
cu alea de iarnă. Stau la coadă un
deva la marginea orașului. Îmi
vine rândul, mecanicul ridică o
laterală a mașinii cu cricul, scoate
două roți. După câteva minute,
văd un cetățean care se plimbă
cum părăsește trotuarul, merge și
se uită cu atenție la osiile dezve
lite ale mașinii. Mă apropii și eu
curios sămi dau seama ce naiba
vede sau vrea. Pleacă, se întoarce
șimi spune:
— Mai țin plăcuțele de frână
și iarna asta.
Apoi își continuă nestinghe
rit plimbarea.

Către Istrati (III)
Și eu mă gândesc atunci la bor
delul din Paris în care burghezii
plăteau averi ca să se împreu
neze în coșciuge, în timp ce co
piii timpului tău mureau în
zdrențe și 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.
Dar nu mai suntem oameni, am
devenit automate, trăim doar fiind
că zilele trec, toate au trecut, tim
pul când în noi creștea o inimă,
timpul prieteniei, timpul marilor
speranțe, neam rătăcit, Panai
taki, neam rătăcit, trăim orbi, nu
mai vedem nici trecerea anotim
purilor,
la Paris am ajuns toamna,
toamna Parisul e cel mai frumos,
chiar și acum, la aproape o sută de
ani de când lai părăsit, rareori
poeții își mai găsesc puterea să se
arunce în brațele Senei, poeții

ANDREI CRĂCIUN
CULEGĂTORUL DE HARFE

aleg viața și e bine că ei aleg viața,
chiar dacă nu e tocmai adevărat
că o și trăiesc,
Panaitaki, viața, nenorocita
asta de viață, și acum, după suta
aceasta de ani, tot nu e blândă cu
poeții, pământul îi respinge, mai
ales când au curajul nebuniei de
a spune adevărul și numai adevă
rul, tot adevărul, întotdeauna,
fără rest,
Panaitaki, dumneata ai avut
curajul unei revolte integrale, e

Copilăreli
La un chioșc de ziare și reviste,
era o mămică amărâtă rău:
— Chiar nu mai aveți?
— Nu mai avem, sau dus
ca pâinea caldă, îi spune vânză
toarea.
Mămica șia izbit palma de
frunte:
— Acu’ unde mai găsesc eu
săi duc copilului colecția întrea
gă? Mai lipsea o piesă.
— Îmi pare rău, nu cred că
mai găsiți.
— Auziți, dar ce făcea, doam
nă, jucăria asta?
— Nimic, era doar așa – cum
să vă spun? – un cățeluș care nu
făcea nimic.

***
Deci eu aveam un unchi care venea
în vizită la Doroșcani cu Dacia
1300, abia așteptam să plece, la
plecare el mă ducea în mașină
vreo 4 km în afara satului, mă lăsa
acolo, eu veneam singur pe jos, îmi
lua peste două ceasuri, că mai căs
cam gura la un cal, la un vițel, la o
baltă, poate iese vreun pește să
respire, iar la intrarea în localitate
mă aștepta un popor de copii ca pe
Cezar întors din Egipt, toți admi
rândmă, dar și rupți de invidie că
mam tras/ dat cu mașina, între
bândumă cum a fost, cum a fost.
Asta apropo că am avut o dis
cuție despre copiii care se plictisesc
îngrozitor când merg cu mașina,

***
În general, nu prea am inspirație
la scris autografe, mă simt un pic

la fel ca tine la comunism, și din
fericire nai trăit pe pământ să
vezi ce înseamnă pentru români
cuvintele astea împreună: cuvân
tul cizmar și cuvântul comunism,
Panaitaki, am stat pe Rue du
Colisée ținândumi capul plecat,
ca un evreu la Zidul Plângerii, nu
pentru ce ai pătimit la Paris, fiind
că la Paris ai cunoscut și gloria și
luminile și teau iubit cititorii și
criticii și damele și prietenii tăi
teau prețuit în nopțile pierdute,
deci câștigate, în nopți de pian și
violă, când vă împărtășeați cu vin
și votcă și din depărtare se auzea
bluesul boemei,
și tu ai fost acolo, la Paris, în
anii nebuni ai jazzului și Ernest
Hemingway știa numele tău și Er
nest Hemingway știuse să vadă în
tine un mare scriitor,
de pe Rue du Colisée am dat
în ChampsÉlysées și am înaintat
spre Arcul de Triumf, ard Câm
piile Elizee la flacăra nedrep
tăților timpului acesta și știu că ai
fi cu inima lângă toți revoltații
lumii și că luciditatea ar continua
să te oprească să mai aderi la alt
ceva în afară de suferința semeni
lor... SDC

FLORIN LĂZĂRESCU
ÎNTÂMPLĂRI
ŞI PERSONAJE
la înghesuială pentru că mulți vor
să le scriu ceva special, deștept,
funny, personalizat, că doar sunt
scriitor și am imaginație. Iar eu
sincer îs amărât în situația asta, că
doar nus scriitor de autografe,
ceam avut special de spus am scris
în carte. În fine, aseară am visat că
mia cerut cineva un autograf, iar
eu iam scris scurt: „La revedere
din copilărie!“. Ceea ce mi se pare
un text special, funny, pe care
cred căl voi folosi. SDC

Știri la zi din actualitatea culturală și articolele ediţiei pe
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O limbă mică, cacofonică
Din când în când mai ciulesc ure
chile la discuțiile oamenilor din
jur, fiindcă unde altundeva poți
auzi limba română vie, în evolu
ție, cea care – cum ne învață lin
gvistica – ajunge adesea să
impună reguli prin utilizare?
Fiindcă, de exemplu, oricât ar in
sista dicționarele ortoepice să
pronunțăm „butélie“, cu accent pe
e, nam auzit prea mulți oameni
care să numească recipientul ăsta
altfel decât „butelie“ – la fel ca
„betelie“, „pălărie“, „veselie“. Știu,
e greșit, originea, etimologia ne
cer să, stabilesc să... dar degeaba.
Omul de rând, inclusiv eu, va spu
ne oricum, versificând involuntar,
căi „aceeași Mărie, cu altă butelie“.
Dar îi înțeleg pe cei care se
oripilează la auzul unei asemenea
pronunții, așa cum îi înțeleg și pe
puriștii care insistă să pronunțăm
„trafic“, cu accentul pe a doua si
labă, ca în „pisic“ sau „pitic“. Căci

și eu simt o înfiorare undeva în
epiglotă când aud cum crainicii
de la știri pronunță cu o voce pro
fesionistă și fermă nume precum
Morariu, Olariu, Brutariu sau
Croitoriu, unde iul moale, apă
rut la un moment dat pe lângă un
nume de profesie banal (Moraru,
Olaru etc.), devine un i taretare,
ce zgârie timpanele. Fie, de dragul
uniformizării, sunt gata să accept
și asta, căci uzul impune regula și
nu poți săi ceri fiecărui român să
deosebească un Vasiliu (cu „iu“)
de un Rotariu (cu „iu“). E de ajuns
că știe să scrie și să citească ceva,
undeva, fie și pe un post de radio
sau televiziune. (Așa cum nui poți
pretinde să știe când să scrie „ni
ciun“ și când, „nici un“ – eu nu mio
pretind nici mie însumi.)
Limba e în continuă mișcare și
evoluție. Imită, preia, adaptează, are
momente de geniu și momente de
tâmpenie. În plus, nici o limbă nu
evoluează în izolare, ci e permanent

influențată de interacțiunile socio
lingvistice ale vremii. Paradoxul
face că nu neapărat specialiștii, ci
clasa de mijloc a vorbitorilor
cvasieducați și chiar semidocți
ajunge să impună uzul și, întrun
final, regula. Obsesia cacofoniei e
cel mai bun exemplu: parese că
la ora actuală la vorbitorii limbii
române există o teamă de cacofo
nie ce ia forme comic de aberante.
Anacoluturile, dezacordurile, neo
limba de lemn sunt trecute cu ve
derea, vulgaritatea implicită și
discursul agresiv sunt la ordinea
zilei, dar Doamne ferește să scapi
vreun ligament „..că cea“. Sau „...că
cum“. Asta te dezonorează defini
tiv, te aruncă ca pe un nimic la
subsolul reședinței inculților, te
descalifică ca om și ca român. Par
don, „te descalifică ca și om și ca și
român“. Fiindcă asta a inventat se
midoctul ca soluție de evitare a ca
cofoniilor – o obsesie inexplica
bilă, dar persistentă: „ca și“ul. Nu

Săptămână de foc pentru
Orban, Dăncilă și Barna
FLORIN GHEŢĂU
VAGONUL CU VORBE
Două sunt evenimentele politice
pe agenda săptămânii care ur
mează: votul din Parlament pen
tru noul guvern și primul tur al
alegerilor prezidențiale.
Luni, 4 noiembrie, liberalii dau
examen. Cu doar 20 la sută în Par
lament, PNL visează săși treacă
guvernul. Sunt necesare 233 de vo
turi, iar PNL și restul partidelor
care întrun final sau decis să
sprijine cabinetul Orban nu adună
decât 224. Pe hârtie lipsesc nouă
voturi, în realitate sunt mai multe,
pentru că sunt cel puțin trei aleși
din cei 224 care nu vor fi prezenți,

din diverse motive, în sală. De unde
mai adună Ludovic Orban încă 12
parlamentari? Victor Ponta a anun
țat că Pro România nu va pune
umărul la instalarea guvernului li
beral. Ponta nu vrea săi trădeze pe
socialdemocrați, pentru a nu fi
acuzat mai târziu că a contribuit
decisiv la aducerea PNL la putere. O
decizie logică dacă Ponta mai vrea
să refacă stânga în anii care ur
mează. Mai mult, Adrian Țuțuianu
de la Dâmbovița anunță că parla
mentarii Pro România nici măcar
nu vor intra în sală. Adică nu vor
asigura cvorumul.
În aceste condiții, misiunea
PNL se complică, pentru că Orban
va trebui să negocieze individual cu
aleși fie de la PSD, fie de la Ponta.
Dar ce să le ofere acestor oameni?
Le poate promite locuri pe liste la
viitoarele alegeri parlamentare?
Firește că da, dar cu ce costuri poli
tice? Le poate oferi diverse avantaje
la guvernare și în viitorul apropiat,
dar se va spune că sa folosit de tră
dători pentru ași atinge scopul.

Presupunând că guvernul Or
ban va trece (îmi mențin previziu
nea exprimată în această pagină în
ultimele două comentarii), ce va fi
după? Dumnezeu cu mila. Parti
dele care au anunțat că sprijină gu
vernul PNL au opinii diferite pe
câteva chestiuni sensibile. UDMR
nu vrea două tururi la primari, iar
ALDE nu vrea desființarea Secției
Speciale. Cum va proceda Ludovic
Orban? Își permite PNL săși deza
măgească susținătorii, adică să
adopte politica struțului?
Electoratul nu așteaptă mi
nuni în perioada rămasă până la
alegerile la termen, însă nici nu va
tolera un guvern fricos, care va
evita deciziile ferme pe câteva te
me importante. Cum va îndrepta
spre exemplu PNL răul făcut de
PSD în justiție? Liberalii nau cum
ocoli subiectul, altfel vor plăti
scump la alegerile de anul viitor.
Soluția logică ar fi anticipatele,
organizate undeva în primăvara
viitoare. Dacă liberalii cred că
ar putea guverna liniștiți până în

RADU PAVEL GHEO

mai spune „eu, ca conducător de
proiect“, ci „ca și conducător de
proiect“, nu „ca copil“, ci „ca și
copil“ – după care locuțiunea ad
verbială își extinde uzul și în sin
tagme necacofonice: „Eu, ca și șef, ca
și specialist, ca și educator și ca și om,
am făcut minuni“. Sau, cum zicea zi
lele trecute cineva în autobuz, criti
cânduși un coleg: „Și, credemă, nu
vrea să se recunoască ca și cel mai
slab de la noi din echipă“. Nu știu
cineo fi fost omul ăla care nu voia să
se recunoască ca. Bănuiesc totuși că
ceva dreptate o fi avut.
Și mai există o metodă din ce
în ce mai populară de a evita caco
foniile: inversiunea poetică, mai că
iaș zice eminesciană, după mode
lul „ale tale doruri toate“, „ale tale
brațe reci“ etc. Căci sună rău să zici
că copiii tăi au făcut sau nau făcut
ceva. Prin urmare, vorbești de „ai
mei copii, care au făcut sau nau
făcut ceva“: ai mei copii, ai mei co
legi, ai mei căței, ai mei chiloței și

Notă: Pentru orice cacofonie
scăpată în al său text autorul își
cere scuze și își aruncă cu umi
lință cenușă în cap. SDC

noiembrie anul viitor, se înșală
amarnic. Cu siguranță vor urma
momente delicate care vor trebui
atent gestionate, iar în plus PSD
știe să facă opoziție. Aproape că nu
mai contează dacă în fruntea so
cialdemocraților se va afla Dăn
cilă, Firea sau altcineva din partid.
PSD va toca zi de zi noul guvern, va
apăsa pedala populismului, ba mai
mult, dacă și Ponta marșează, atunci
vom asista la măsuri sociale cu du
iumul introduse în Parlament,
pentru a arăta că PNL nu este de
partea poporului. Televiziunile de
casă vor prelua imediat mesajele,
iar punctele PNL se vor topi de la
lună la lună. Dorul de răzbunare a
celor din PSD este uriaș, iar când
ești vulnerabil în Parlament nai
nici o șansă să asiguri o guvernare
coerentă și eficientă.
În plus, aliații care azi se gu
dură pe lângă liberali vor deveni
dușmanii de mâine. Își imagi
nează cineva că Tăriceanu nu va
mai trăda o dată? Sau că UDMR va
asigura voturile în Parlament fără
să ceară nimic la schimb? Nici
măcar PMP nu va sta pasiv, ci va
avea propriile cerințe, altfel nu va
avea vreo șansă să atingă pragul
electoral peste un an.
Cu un PSD reinventat, dar și cu
USR care abia așteaptă să culeagă

alegătorii dezamăgiți de noua gu
vernare, PNL este legat de mâini și
de picioare.
Cât despre alegerile de dumi
nica viitoare, Klaus Iohannis nare
nici o emoție. Indiferent dacă gu
vernul PNL trece sau nu luni în
Parlament, Iohannis nu va suferi
pierderi majore. Întrebarea e dacă
va avea sub 40 la sută în primul
tur sau va trece de această bari
eră. Ultimul sondaj de opinie, cel
realizat de IMAS pentru Europa
FM, arată un avans de aproape 30
la sută față de al doilea clasat,
Mircea Diaconu.
O diferență uriașă ce nu poate
fi întoarsă în al doilea tur decât
dacă șeful statului ar comite o
eroare colosală. La cât de calculat
îl știm pe actualul locatar de la Co
troceni, e greu de crezut că Iohan
nis va pica în plasa adversarilor.
Întrebarea nu este dacă Iohan
nis va cuceri al doilea mandat, ci
dacă în turul doi va intra Dăncilă,
Diaconu sau Barna. Dacă Diaconu
nu are nici o emoție în cazul în care
ratează finala, Dăncilă și Barna vor
plăti probabil cu funcțiile politice
ratarea obiectivului. Se anunță de
ranj mare și la PSD, dar și la USR,
dacă prezidențiabilii celor două
partide nu reușesc să prindă locul
doi pe 10 noiembrie. SDC

ROMÂNII E DEŞTEPŢI

alte posesiuni cacofonice. Iar după
o vreme inversiunea asta poetică
comună începe să sune firesc, în
cepe să semene a normă, așa că se
înmulțesc conversațiile despre ale
mele haine, a mea mașină, ale
noastre sarcini și ale lor proiecte
neimplementate. În lupta cu caco
fonia orice e permis. Important e
ca curgerea limbii noastre să ră
mână limpede, muzicală și ele
gantă, săși păstreze distincția și
noblețea dacoromană, cum spun
oamenii pe la grătare, printre acor
duri armonioase de manele.
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MănumesBoAmesBond
MĂDĂLINA COCEA

În atenția tuturor celor care se
uită pe Netflix episoddupăepi
sod: există ceva ce puteți face să
vedeți încă și mai multe seriale și
filme. Netflix a început să testeze
posibilitatea de a mări viteza cu
care sunt redate filmele, astfel
încât toată acțiunea să se deru
leze cu 50% mai repede.
În urmă cu o săptămână, a apărut
vestea că Netflix va introduce op
țiunea de a reda materialele video
cu viteze de până la 1,5×, adică cu
0,5 mai rapid decât viteza obiș
nuită de redare. Opțiunea va
putea fi folosită doar parțial – să
derulezi mai repede peste scenele
plictisitoare – sau pentru tot fil
mul, pentru cei care preferă să
vadă filmele și serialele în acest
mod. Da, există astfel de persoane
și drept dovadă pentru ele apăru
seră deja pe piață câteva instru
mente care grăbeau rularea fil
melor, dar trebuiau accesate și in
stalate separat.
De exemplu, anumite pro
grame auxiliare ale navigatoare
lor pentru internet permit viteze
de vizionare de Netflix până la 30

DE VEGHE-N LANUL
DE CULTURĂ

de ori mai mari, dar cea mai folo
sită opțiune este grăbirea filmelor
cu 25%. Astfel, pentru fiecare epi
sod de o oră dintrun serial, o per
soană economisește 12 minute;
după zece episoade economia de
timp este de două ore.
Ideea de a economisi timpul
mărind viteza de derulare a unui
conținut nu este deloc nouă. Exis
tase o modă a învățării citirii ra
pide, tehnică prin care o persoană
poate ajunge să citească cu o vi
tează de aproximativ 1.500 de cu
vinte pe minut, adică de cinci ori

mai repede decât un cititor obiș
nuit. Cititorii rapizi nu își mai
spun fiecare cuvânt în minte, ci își
antrenează capacitatea de a privi
și a înțelege, în bloc, bucăți din
rânduri. Viteza minții este mult
mai mare decât viteza dialogului
intern.
Chiar mai lente decât pro
nunțarea cuvintelor în gând sunt
cărțile audio. Dacă o persoană
obișnuită poate citi aproximativ
300 de cuvinte pe minut, viteza
media a unui audiobook este de
140 de cuvinte pe minut. Pentru

unii, ritmul este mult prea scăzut,
astfel încât au început să asculte
la viteze de 1,5 sau chiar de două
ori mai mari, pentru a compensa.
Însă ceea ce era un fenomen
marginal în rândul ascultătorilor
de cărți audio a devenit mult mai
răspândit odată cu apariția pod
casturilor. Sunt atât de nume
roase, atât de interesante și atât
de bine produse, încât e aproape
imposibil de ținut pasul cu toate
producțiile preferate. Așa a prins
aripi ideea ascultării la viteze mai
ridicate a podcasturilor: se începe

Sărbătoarea dovlecilor
În vara lui 1989 vândusem
aproape toate benzile de magne
tofon ca să fac rost de bani pen
tru videocasetofon, dar păs
trasem Maiakul șil foloseam
cu drag, pe lângă pickup.
Atunci miau parvenit (nu pe ruta
obișnuită, de la Timișoara, ci prin
București) două role transpa
rente ORWO, în cutii cartonate,
fiecare conținând regulamentara
Magnetband TYP123LH de 540
metri, „trasă“ la viteza 19, stereo.
Cum aș putea să uit ce conțineau?
Trei albume Helloween: Walls of
Jericho, Keeper of the Seven Keys,
part I & part II, plus simpaticul,
atractivul, proaspătul și astăzi
disc înregistrat în concert la Edin
burgh, Scoția, și vândut (de laco
ma firmă EMI) ca Live in the U.K.
în Europa, Keepers Alive în Japo
nia, I Want Out: Live în SUA. De
unde impresia multora că, după
23 LPuri abia, dăduse boala în

germani să invadeze lumea cu
producția lor vie, așa cum se în
tâmpla în alte domenii economice.
Printro întâmplare norocoa
să, tot atunci am răsfoit, la un prie
ten cu neamuri în străinătate,
câteva reviste pentru tineret, cu
poze ale starurilor în vogă și ale
discurilor îndelung visate, însă rar
„capturate“. Era și coperta versiunii
europene a concertului. Ilustrația
copilăroasă (o puteți găsi pe inter
net) mia umplut ochii deo bucu
rie nebănuită și chiar nemeritată,

în contextul acelui an. Am conside
rat instantaneu drept glumă reuși
tă desenul ce înfățișează specta
torii purtând capete de dovleac.
Azi, mai că laș lua un afront, dacă
satira – fiindcă asta e! – ilustrato
rului Frederick nar fi drăgălașă la
prima vedere, fapt ce te face săi
percepi tardiv substratul.
La fel este și muzica Hello
ween, cel puțin pe primele albume,
unde personalitatea chitaristului
Kai Hansen se impune fără os
tentație. Indiscutabil, trupa ger
mană a plăcut prin atitudinea
față de heavymetal: umor, melo
dicitate, forță, viteză. Băieți ma
turi acum trei decenii, germanii
au pritocit un profesionalism de
gajat, preferând să cânte cu vese
lie neascunsă, parcă în joacă, de
parte de „supărarea“ atâtor alții,
care se urcă pe scenă ca și cum ar
merge la biserică sau război, nu (la
urma urmei) la distracție. Glumele
făcute de solistul vocal, Michael

DUMITRU UNGUREANU
ROCKIN’ BY MYSELF
Kiske, cu spectatorii scoțieni aveau
menirea să cucerească niște tipi
sătui de rockăială, cum sunt brita
nicii. Umorul instrumentiștilor,
demonstrat cu prisosință în con
certul pomenit, arată abilitățile lor
tehnice, demne de aplaudat. Puțini
chitariști au tupeul să parodieze
pasaje foarte cunoscute din reper
toriul rock; iar ca niște nemți să
execute așa ceva tocmai la englezi
acasă este o impertinență, dacă nu
chiar o formă de curaj. Helloweenii
au îndrăznit, blindați de aborda
rea glumeață și asigurați de virtu
ozitatea fără cusur.
Din 1990 am putut să fiu
la curent cu noutățile, inclusiv
astea „dovlecești“. Ma dezamăgit

mai întâi cu o viteză relativ ușor
de urmărit, de 1,25 ori mai mare
decât cea obișnuită, se trece apoi
la 1,5 până se obișnuiește urechea,
apoi la viteze duble, apoi triple, și
chiar mai mult – cât permite ca
pacitatea de înțelegere. Aproxi
mativ 1% din ascultători se folo
sesc de viteze duble sau mai mari.
Totul în numele eficientizării tim
pului și a scoaterii unui profit
maxim dintrun număr minim de
minute.
În zona video, YouTube avea
deja implementată posibilitatea
de a mări viteza cu până la 200%.
Astfel Netflix, deși a stârnit foarte
multe valuri cu această decizie, a
prins trenul destul de târziu. Însă
nu mă pot opri din a sesiza ironia:
ceea ce pornise ca o metodă de
îmbunătățire a productivității sa
transformat întro metodă de a
îngrămădi încă și mai multă vizio
nare de filme de pe o canapea. SDC

despărțirea lui Hansen de trupă.
Discurile fără el mau lăsat indi
ferent. E drept, și interesul față de
metalul incendiar mi se domolise,
probabil de saturație. Nu cred că
am tresărit la nici unul dintre me
ritoriile albume ceau consolidat
statutul firmei Helloween de
„monsters of rock“. Leam ascultat
cu atâta atenție, cât să numi fac
reproșuri că ratez momentele fes
tive. Și sunt câteva. Însă, de la un
anume punct încolo, mai toate
trupele tind să repete niște sche
me, niște faze, niște riffuri de succes.
Situația e prea bine cunoscută
celor din branșă, cât și ascultăto
rilor obiectivi.
Au trecut anii și nam resimțit
lipsa „petrecerii“ (de) Helloween.
Deunăzi, fără vreo legătură cu niște
dureri lombare ce mă țineau la pat,
am pus în player noul lor concert:
United Alive (2019, Nuclear Blast),
editat pe BD (circa două ore și jumă
tate din turneul mondial de anul
trecut, preponderent de la Wacken,
unde revine și Kai Hansen). După
nici zece minute de vizionare, țo
păiam. Am adormit peste o sută
șiun pic. Epuizat de șoncăială! SDC
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Un barometru vulnerabil
A fost făcut public Barometrul
de consum cultural 2018, studiu
statistic realizat de Institutul
Român pentru Evaluare și Stra
tegie, publicat de Institutul
Național pentru Cercetare și
Formare Culturală. 1200 de per
soane cu vârste de 18 ani și peste
(sper, un eșantion reprezenta
tiv!), marja de eroare asumată
fiind de +/–2,8 la sută, au răs
puns întrebărilor sociologilor.
Deși are capitole foarte ambițioa
se prin ceea ceși propun (precum
Identitatea națională și eveni
mentele aniversare dedicate Cen
tenarului Marii Unirii, cu itemi de
tip „ce înseamnă să fii bun ro
mân“), dar extrem de riscante sub
raport concluziv, din rațiuni lesne
de înțeles ma atras în special
partea consacrată Artelor specta
colului.
Aș fi preferat o prezentare cli
nică a datelor în barometru, fără
trimiteri bibliografice, generali
zări adesea pripite și interpretare
cu tendință. Explicațiile sunt, în
multe puncte, cel puțin naive,
evaluări de instanță la prima mâ
nă, oferind adevăruri construite,
pe care realitatea imediată le
contrazice: „Muzica și teatrul au
«clienți» diferiți, cu educație și
structură mentală diferită, cu
așteptări estetice diferite, caracte
rizați de niveluri de cunoaștere
extrem de diferite ale acestor arte,
dar în materie de consum, din
perspectiva strict cantitativă, am
regăsit suprapuneri de consuma
tori de muzică și teatru, pe anu
mite segmente, așa cum se poate
vedea din graficele din acest capi
tol“ (p. 97).
Lipsa acurateței teoretice, citări
irelevante și exprimări metaforice

ambalează o sumă de informații
care sunt mai utile prin ele însele
decât în forma comentată ce poate
conduce cititorul întro direcție
interpretativă amăgitoare.
Sunt în acest barometru afir
mații care se contrazic. Pe prima
pagina scrie negru pe alb că „par
ticiparea la spectacolele de teatru
este în scădere“ în ultimii doi ani.
Câteva pagini mai încolo apare
portocaliu pe alb, cu cifre, că în
2018 au mers la teatru 3.438.138
persoane, mai mult decât în fie
care din anii anteriori (primul ca
reper fiind 2014). Și continuă:
„Dacă în 2005, procentul de res
pondenți care declarau că nu au
mers niciodată la teatru era de
76%, în 2018 a fost de 67%, ceea ce
înseamnă o creștere a consumu
lui de teatru în ultimii 13 ani“
(p. 101). În plus, „pentru anul
2018, analiza participării la spec
tacole cel puțin o dată pe an evi
dențiază, din bazinul general al
consumatorilor de spectacol, o
preferință a populației pentru spec
tacolele de teatru, urmate de spec
tacolele de varietăți și de cele de
standup comedy și dans“ (p. 101).
CUM STĂM LA CONSUMUL
TEATRAL ÎN RAPORT
CU EUROPA
Se mai spune: „Cu toate că mani
festă caracteristici constante, nu
trebuie să uităm că publicul de
teatru nu se clonează de la o sta
giune la alta, ci se rafinează (sau
nu!) și în funcție de oferta de spec
tacol propusă. Din acest punct de
vedere, deși se poate identifica un
interes teoretic crescut din partea
managerilor pentru o identitate
instituțională clară, în stagiunea
20172018 sa continuat preluarea

titlurilor de la un teatru la altul,
fără conștientizarea faptului că se
generează o concurență pe același
segment destul de firav de consu
matori“ (p. 98). Numai că mersul
la teatru nu este determinat doar
de titlul de pe afiș, ci de mulți alți
factori: numele regizorului, popu
laritatea actorilor din distribuție,
registrul dramatic, maniera de
promovare, haloul receptiv creat
în jurul producției etc. Cu excep
ția Bucureștiului și a altor câtorva
orașe, de regulă întro comunitate
urbană există o singură instituție
de teatru, deci spaima e falsă.
Nu rezultă clar dacă în struc
tura instituțională la care se face
referire (cifrele provin de la Insti
tutul Național de Statistică, care
le recoltează de la instituții, prin
completarea unui formular soli
citat anual) sunt avute în vedere
și companiile independente din
România, atâtea câte funcționea
ză. O altă problemă de acuratețe
privește „teatrele de păpuși și ma
rionete“, cum sunt numite în ba
rometru. Evoluția acestora în
ultimii ani, parte dintre ele fiind
pentru copii și tineret, a însemnat
transformări de misiune institu
țională și de lărgire a ofertei către
categorii variate de public, în
funcție de cerere și de tendințele
estetice (spectacole pentru bebe
luși, pentru adolescenți, adulți ti
neri, adulți). Întrebări precum „ce
tip de spectacole preferați? (co
medii, drame, cu păpuși și mario
nete etc.)“ adresată în această
formă eșantionului +18 nu asi
gură relevanța răspunsurilor.
Barometrul nu vorbește aproa
pe deloc de impactul educației
asupra consumului cultural, nici
de scăderea nivelului culturii ge
nerale, de absența programelor

de modelare a publicului, a unor
politici publice adecvate. Situația
din ruralul și urbanul mic nu este
suficient reliefată, ea fiind cu ade
vărat dezastruoasă.
Iată cum arată portretulro
bot al celor care merg cel puțin o
dată pe an la spectacole de teatru:
preponderent femei (55 la sută),
nivel de educație mediu (45 la
sută) sau superior (35 la sută), cu
un venit personal între 2.200 și
5.000 de lei, cu un venit pe gospo
dărie peste 3.700 de lei.
Cum stăm la consumul tea
tral în raport cu Europa? Aflăm că
„se pare că România nu se află sub
media europeană de consum cul
tural în materie de spectacol, de
oarece frecvența participării măcar
de 12 ori pe an conform Euroba
rometrului de consum cultural
(2017) este de 21% pentru teatru,

ION BARBU
PINACOTECA DIN PETRILA

OLTIȚA CÎNTEC
DATUL ÎN SPECTACOL

13% operă sau spectacol de dans
și 24% la concerte de muzică de
toate tipurile.
Procentele devin însă intere
sante atunci când vorbim despre
o frecventare de câteva ori pe an
a unui tip de spectacol, valori care
arată că se manifestă un consum
destul de ridicat, peste media eu
ropeană a frecventării muzicii po
pulare și teatrului. Între 20 și 40%
dintre respondenți merg de mai
multe ori pe an la spectacole de
muzică folclorică, la teatru, la
spectacole de varietăți, la specta
cole de dans și de muzică pop“.
Deci e bine! SDC
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INTERVIU CU SCRIITORUL HERMAN KOCH

„Fericirea înseamnă
să ﬁi complet liber“
și note de Gheorghe Nicolaescu, 2015). Cartea aceasta i-a adus

cea de-a VII-a ediție a Festivalului Internațional de Literatură și

autorului Premiul Publicului în 2009, a fost publicată în nu-

Traducere de la Iași (FILIT), care a avut loc la începutul lunii

meroase ediții, a fost tradusă în douăzeci și una de limbi,

trecute (2-6 octombrie). În limba română i-a apărut un singur

s-a vândut în peste un milion de exemplare în Europa și a fost

roman, Cina (în original, Het diner, apărută în 2009 în Olanda;

ecranizată în trei versiuni. Grație ei, Koch a devenit unul

Polirom, colecția Biblioteca Polirom, seria Actual, traducere

dintre cei mai cunoscuți scriitori neerlandezi.
© Vera de Kok

Neerlandezul Herman Koch a fost unul dintre autorii invitați la

A debutat în 1985, cu un volum
de proză scurtă, carte căreia ia
urmat un roman, patru ani mai
târziu. De altfel, Koch a tot alter
nat proza scurtă cu romanul.
Până acum, a publicat șapte vo
lume de povestiri și nouă ro
mane (cel mai recent a apărut
în 2016; Cina este al șaselea
roman). Înainte de a se dedica
scrisului, a fost actor, realizator
de televiziune și jurnalist.

ELI BĂDICĂ

Am citit Cina la puțin timp după
ce a fost tradus și mi sa părut un
roman excelent. Am și scris, la
vremea aceea, tot în paginile „Su
plimentului de cultură“, despre
cartea aceasta incomodă și nece
sară. Evident că, în momentul în
care am aflat că Herman Koch va
veni pentru prima dată în Româ
nia, mam bucurat extrem de tare.
Așa că nu puteam rata o întâlnire
la Iași cu acesta și o discuție caldă,
relaxată, deschisă. Ce (ne)a ieșit,
vedeți în rândurile care urmează –
și care sper că vă vor convinge săl
citiți, dacă nu ați făcuto până
acum. Personal, acum nu pot sămi
doresc decât să avem și alte tradu
ceri din scrierile sale.
Ce anume din experiența dumneavoastră anterioară – actor,
jurnalist – v-a ajutat în meseria
de scriitor?

Am învățat din meseriile anterioare
cum să găsesc vocea unui personaj,

tonul unei povești, lucruri care sunt
foarte importante pentru mine ca
scriitor. Când mă apuc de o carte,
pe acestea încerc să le descopăr în
primul rând. Odată ce le am, scrisul
propriuzis devine floare la ureche.
Cum este să ajungeți foarte cunoscut în principal pentru o carte? Și cum este să continuați să
răspundeți și astăzi la întrebări
despre o carte-hit care a fost publicată în original acum zece ani?

Am învățat dea lungul timpului
că asta e soarta unui scriitor. Am
publicat mult mai multe cărți, dar
aceasta a avut succes, ce săi faci?
Sigur, aici, în România, e și sin
gura carte tradusă, așa că e firesc
să se întâmple asta, ca toți oame
nii pe carei întâlnesc acum să se
raporteze numai la ea. În țara mea
sau în alte țări, sunt întrebat și de

cărțile mele mai recente. Dar e
adevărat că se revine permanent
la Cina, fiind cea mai cunoscută,
oriunde sunt, oricând. Eu nu reci
tesc niciodată nici una dintre
cărțile mele, așa că, după zece ani,
romanul ăsta devine pentru mine
din ce în ce mai vag. Sigur că știu
în mare ce am scris acolo, dar numi
amintesc exact toate detaliile. Dar
cred că tot mă descurc să răspund
la întrebări, nu?
Categoric. Dar e ciudat să
vă întoarceți din nou și din nou
la acest roman?

Nu, pentru că îl simt ca parte din
mine, parte din toate cărțile pe
care leam scris până acum. Nu
mam plictisit de cartea asta, dacă
asta mă întrebi. În plus, mă bu
cură să văd perspectivele pe care
le au oamenii asupra ei.

În momentul în care devii părinte,
începe să nu-ţi mai fie frică pentru
tine, ci pentru copilul tău. E un lucru
pe care nu-l poate înţelege complet
o persoană care nu are un copil.
Ați mai dat recent peste vreo
perspectivă nouă asupra ei?

Chiar așa, a fost dificil să scrieți
următoarea carte după Cina?

Nu, nu chiar. În zece ani, leam
cam auzit pe toate.
Ma bucurat, însă, o perspec
tivă recentă asupra cărții de di
naintea Cinei – pe care am pu
blicato acum șaisprezece ani și
despre care credeam atunci că
va avea succesul Cinei, dar na
fost deloc așa –, care a fost tra
dusă în mai multe țări de cu
rând, după romanul ăsta, și de
spre care sa spus că este mult
mai bună. Faptul că mi sa con
firmat asta, după atâția ani, a în
semnat mult pentru mine. Nu că
Cina nu miar plăcea. Oricum, să
nu ai niciodată încredere întrun
scriitor când îți spune care din
tre cărțile pe care lea scris e pre
ferata lui.

Da, a fost puțin dificil, am simțit o
ușoară presiune după ce avusese
parte de o receptare atât de bună.
Pentru mine, e important întot
deauna să nu mă repet. Și știam
că nici nu trebuie sămi îndepăr
tez cititorul de literatura mea, să
scriu ceva de neînțeles.

De ce nu?

Pentru că un scriitor îți va spune
mereu: Uite, cartea asta pe care
tocmai am scriso e cea mai bună
carte dintrale mele. E întotdea
una un entuziasm aparte acolo,
în momentul în care termini o
carte, ți se pare că ai scris ceva ne
maiîntâlnit.

Și care să nu fie în stilul dumneavoastră.

Exact. Trebuia sămi păstrez și sti
lul, să mă poată recunoaște.
Dar, după ce am scris mai mul
te cărți postCina, mă simt în sfârșit
eliberat, cred că pot face de acum
orice vreau. Sunt împăcat cu ideea
că cei cărora lea plăcut romanul
ăsta pot fi dezamăgiți de ceea ce
scriu în momentul de față, iar cei că
rora nu lea plăcut pot da o altă
șansă unei alte cărți deale mele și,
cine știe, poate îmi vor spune: Vezi?
Știi să scrii, până la urmă.
Aveți un narator foarte puțin
credibil în Cina. De ce ați ales
perspectiva aceasta?

Da, nu poți avea pic de încredere
în Paul, naratorul meu. Și vezi
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Dacă ar fi să transmiteți un singur mesaj prin cartea dumneavoastră, din multitudinea de
probleme pe care le ridicați în
cuprinsul ei, care ar fi acesta?

toată povestea numai prin ochii
lui, ai doar versiunea lui. Mia plă
cut ideea asta de la început. Am
sperat ca cititorul să învețe săl
cunoască pe Paul mai bine decât
se cunoaște el însuși, asta ar fi
situația ideală pentru mine, la
asta mam tot gândit cât timp am
scris. Știi, Paul gândește, poves
tește, acționează întrun fel sau
altul. Și miam dorit ca cititorul să
zică: Stai un pic, de ce face asta?
De ce spune asta? și săși caute
explicațiile pe cont propriu.
Cum v-a venit ideea unei construcții narative atât de faine?

Eram în Barcelona, luam prânzul
cu familia și cu câțiva prieteni.
Stăteam toți, șaisprezece persoa
ne, la o masă mare în stradă. Și
mia venit ideea asta: De ce nu aș
scrie o carte în care acțiunea să se
petreacă la o masă dintrun res
taurant? Personajele să nu facă
nimic altceva, doar să vorbească.
Și, din cauza contextului, să fie
nevoiți să nu plece din locul res
pectiv. Nu aș fi vrut ca cina res
pectivă să fie acasă, de exemplu,
unde poți da drumul la televizor
în timp ce mănânci sau te poți ri
dica oricând de la masă să pleci în
altă parte. Întrun restaurant, în
schimb, stai până la finalul prân
zului sau al cinei, e o normă una
nim acceptată social. Totodată,
întrun astfel de spațiu, nu există
în mod normal violență, nu ata
căm oamenii cu care luăm masa
sau pe cei din jur și nici nu arun
căm cu lucruri împrejur, nu țipăm
și tot așa.
Ăsta a fost gândul inițial, să
fie un soi de spațiu claustrofobic,
oamenii să fie condamnați să ră
mână împreună până în momen
tul în care li se aduce nota de
plată. După aceea, am ales și titlul
cărții. Abia apoi mia venit în
minte că aș putea împărți capito
lele cărții ca pe un meniu. Iar de
acolo mam apucat să scriu.

Nu miaș dori să transmit un sin
gur mesaj, să decupez doar unul.
Fiecare problemă are mai multe
unghiuri, mai multe perspective.
Iubesc fix asta întrun roman,
bogăția lui.
Din punctul meu de vedere, e
cel mai bine să nu faci nici un fel
de declarație prin ceea ce scrii, ci
să arăți cum stau lucrurile, iar ci
titorii să ia din ceea ce scrii tu ce
vor ei. Chiar și atunci când nu
sunt de acord cu opinia unui per
sonaj, încerc so exprim cât pot eu
de bine. De exemplu, dacă aș scrie
un roman în care Donald Trump
ar avea un fan înfocat, aș încerca
săi redau perspectiva cât de fidel
aș putea, nu aș vrea nici o clipă săi
fac vreo nedreptate. Uite, cred că
asta ar fi o provocare pentru un
romancier: nu să zică faptul că
Donald Trump e nebun, ci să ex
plice de ce nu e nebun.
V-ar plăcea să luați cina cu unul
dintre cele patru personaje
principale de-ale dumneavoastră? Dacă da, cu care?

Da, de ce nu? Cred că miar plăcea
să iau cina cu Paul, deși ar putea fi
puțin plictisitor pentru mine, e
personajul care îmi seamănă cel
mai mult. Fratele lui, politicianul,
e prea lipsit de personalitate, una
dintre femei este prea ambițioasă
pentru gustul meu, iar cealaltă
prea rece – asta așa, ca să îi etiche
tez pe toți, să generalizez puțin.
Cartea dumneavoastră tratează
multe, multe subiecte. Printre
ele, vorbește și despre frici.
Dumneavoastră de ce vă este
frică cel mai tare?

În momentul în care devii părinte,
începe să nuți mai fie frică pen
tru tine, ci pentru copilul tău. E
un lucru pe care nul poate în
țelege complet o persoană care nu
are un copil, din păcate.
Când aveam 2030 de ani,
aveam tot felul de anxietăți, te
meri, fobii. De exemplu, mă te
meam de moarte. Dar, de când a
apărut copilul meu, am pierdut

orice frică în ceea ce mă privește,
totul sa transferat asupra lui.
Dintrun punct de vedere, e un
lucru bun. Dintraltul, nu chiar,
pentru că niciodată nu mai poți fi
liniștit, tot timpul stai cu teamă –
Unde e? Ce face? E bine? De fapt,
chiar frica asta a fost declicul pen
tru Cina. Pe vremea aceea, fiul
meu avea 910 ani; mam întrebat
ce sar întâmpla dacă peste câțiva
ani ar face ceva oribil, cum aș re
acționa, dacă laș iubi în conti
nuare – normal că da! – și tot așa.
Cum vi s-a schimbat viața
după Cina?

Cea mai mare schimbare adusă în
viața mea de Cina a fost inde
pendența financiară. După vânză
rile pe care lea avut, am putut să
fac fix ceea ce voiam, să scriu, fără
să am și alte activități.
Apropo de viața personală, cum
a fost experiența documentarului despre dumneavoastră?

Amestecată. Ma flatat intenția, dar
cred că cel mai bine e să se facă ast
fel de filme după ce mori. Cât timp
ești în viață, e ciudat, oamenii nuși
vor spune cu adevărat părerea de
spre tine. Iar familia mea nu a vrut
să participe la realizarea documen
tarului, era vorba despre viața noas
tră privată, până la urmă.
În plus, nu are cum să iasă un
film suficient de controversat.

Care a fost cea mai ciudată reacție pe care a avut-o un cititor
după ce a citit romanul acesta?

Am avut parte de tot felul de re
acții dea lungul timpului. Dar una
dintre cele mai surprinzătoare a
fost a unui cititor care mia spus:
În sfârșit, cineva care face și zice
lucrurile pe care le gândim cu toții.
Normal că trebuie săți protejezi
copilul pânăn pânzele albe.
Legat de asta, întrun an am
fost invitat la o școală din nordul
Franței. Acolo, toți elevii aveau pe
cineva, un membru al familiei, în
închisoare. Îmi scriseseră o piesă
rap în care îmi mulțumeau, în
care spuneau că sunt fericiți că ci
neva lea luat partea, întrun fel.

nul mai poți mânca sau bea. Un
mărunțiș, o bucată de brânză, o
pălincă, ceva de genul acesta.
Naratorul dumneavoastră
vorbește și despre fericire. Pentru dumneavoastră ce e fericirea? Ce vă face fericit?

Fericirea vine în momentele cele
mai neașteptate. Te poți plimba
prin ploaie aici, la Iași, și să reali
zezi brusc că ești fericit. Când în
cepi, însă, să analizezi de ce ești
fericit, ai ratat momentul, a trecut.
Pentru mine, fericirea în
seamnă să fii complet liber. Uite,
de dimineață, după ce luasem mi
cul dejun și mă întorsesem la mine
în cameră, mă uitam pe geam la
priveliștea splendidă pe care o
aveam de la un etaj superior de la
hotelul meu și, deși știam că am
un program stabilit, interviuri,
evenimente, am fost fericit, pentru
că știam că am o oră și jumătate în
care urma să fiu complet liber.
Mam bucurat de momentele ace
lea. Fericirea e asta, a fi prezent
100%. Și știu că sună a clișeu, dar
eu sunt fericit și atunci când știu
că cei dragi mie sunt bine. SDC

Și cum v-a făcut asta
să vă simțiți?

Am fost atât bucuros, cât și trist.
Atunci miam dat seama pentru
prima dată că volumul ăsta poate
fi interpretat și așa. Și în Rusia
perspectiva a fost asta: normal că
nuți duci propriul copil la poliție.
Și nu mă gândisem la asta cât timp
am scris cartea. A fost neașteptat.
Dacă romanul dumneavoastră
ar fi un tip sau un fel de mâncare, care ar fi acela?

E cel mai bine să
nu faci nici un fel
de declaraţie prin
ceea ce scrii, ci să
arăţi cum stau lucrurile, iar cititorii
să ia din ceea ce
scrii tu ce vor ei.

Nu știu, poate ceva pe care lai co
manda la final și țiai da seama că
© Andi Spot

Nu recitesc niciodată nici una dintre
cărţile mele, așa că, după zece ani,
romanul ăsta devine pentru mine
din ce în ce mai vag.

Întro zi mam văzut cu prietenul
meu, regizorul, și am început să dis
cutăm diferite lucruri. Ma întrerupt
după o vreme și mia spus: Herman,
ce păcat că asta nu poate intra în do
cumentar, ar fi atât de potrivit, ar da
naștere la atâtea discuții. Asta e, nu
poți vorbi public despre multe lu
cruri. Așa că documentarul a fost
doar un fel de a mă cunoaște cititorii
puțin mai bine și atât.
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Un personaj cu
sindrom Asperger
În 2013, scriitorul australian Graeme Simsion publica romanul The
Rosie Project, care a devenit unul dintre preferatele lui Bill Gates. Cartea a fost tradusă în aproape patruzeci de limbi, povestea de dragoste
dintre un bărbat cu sindrom Asperger și Rosie cucerind cititorii. La mai
puțin de doi ani distanță, Graeme Simsion a publicat un nou roman,
continuare a primului, dar care se poate citi și independent – Efectul
Rosie, în centrul său ﬁind tot cei doi tineri, trecuți de faza de îndrăgostire, plecați din Australia și stabiliți în New York, acum ﬁind căsătoriți.

DANA PÂRVAN

Don Tillman are patruzeci de ani,
este profesor de genetică și știe că
sindromul Asperger de care su
feră îl face special, având „circui
tele conectate altfel“, așa cum îi va
spune Rosie întrun moment ten
sionat. Probabil aspectele ce țin
de acest sindrom sunt mult mai
puțin cunoscute decât cele aso
ciate autismului, cu care de altfel
este adesea confundat. Principala
privare pe care io produce sin
dromul Asperger individului este
aceea de a empatiza cu ceilalți, de
a le înțelege emoțiile și nevoile
emoționale și de exprima la rân
dul său emoții, de a opera cu lim
bajul emoțiilor, ceea ce provoacă
un soi de incompetență socială.
Efectul Rosie ne oferă o per
spectivă cuprinzătoare, atât din
interiorul personajului, cât și din
exterior, căci Don este căsătorit cu
Rosie, care este medic rezident, și
are alți șase prieteni care, întrun
fel sau altul, au legătură cu dome
niul psihologiei. În plus, aborda
rea, deși cât se poate de serioasă,
este plină de umorul provocat de
consecințele imprevizibile ale
unor acțiuni sau replici.
Prin urmare, personajul nu
este privit prin prisma unor oa
meni comuni, incapabili să înțe
leagă manifestările acestui sin
drom. Iar una dintre reușitele
cărții este aceea de a ne arăta că,
în ciuda raționamentelor logice
perfecte cu care se raportează la
realitatea văzută în cele mai mici
detalii și în ciuda incapacității de
a exprima emoții, individul cu

sindrom Asperger nu este totuși
lipsit de emoții, ba chiar trăiește
emoții puternice. Doar că acestea
nu ajung la ceilalți sau ajung întro
formă denaturată, ceea ce pro
voacă complicații bilaterale.
UN PERSONAJ CU CARE
NU AI CUM SĂ NU EMPATIZEZI
Dincolo de calcule, abilitatea de a
analiza motivații umane e defici
tară, ca și aceea de a descifra sem
nificații socialumane. Pe Rosie o
iubește foarte mult, dar aceasta
ajunge săi fie soție ca rezultat al
„proiectului soția“ și, deși o iu
bește, nu se gândește săi spună
asta de mai multe ori:
„— Nu încerca so sufoci cu
argumente. Și nu uita săi spui co
iubești.
— Știe asta.
— Când iai zis ultima dată
co iubești?
— Sugerezi că ar trebui săi
comunic asta de mai multe ori?
Dragostea e o stare continuă. Și
starea asta nu suferise modificări
semnificative de când ne căsători
sem – poate intervenise o dimi
nuare a limerenței, a iubirii ne
condiționate, dar mi se păruse inu
til săi furnizez lui Rosie un raport
de progres în această privință“.
Graeme Simsion reușește să
creeze un personaj cu care nu ai
cum să nu empatizezi, căci îl pune
în circumstanțe în care primează
onestitatea și umorul uneori in
voluntar, iscat chiar din dorința de
a ajuta, de a înțelege și de a face ce
e bine. Cu atât mai mult cu cât Don
este pus întro situație extremă:
după ce se căsătorește cu Rosie, că
sătoria fiind de neconceput pentru

el până la întâlnirea cu aceasta (și
este rezultatul aplicării unui che
stionar menit să îi asigure femeia
perfectă), se trezește că, fără a fi
vreodată planificat, va fi tată. Și va
trebui să înțeleagă noile nevoi ale
soției sale, să se adapteze la ele și
să se pregătească el însuși pentru
noul rol. Și pentru asta recurge la
fel și fel de raționamente și de
ducții logice, face muncă de cerce
tare, studii de caz. Devine expert
în parenting și hrană sănătoasă. Îi
cere tatălui său să proiecteze și să
construiască un pătuț inedit, cu
izolare fonică, dar mișcările copi
lului îl lasă rece și nu înțelege nici
de ar fi fost bine săși însoțească
soția la ecografie. Tehnic și
științific atinge perfecțiunea, dar
emoțional face totul pe dos, deter
minândo pe Rosie să ia în calcul
despărțirea.
Sunt multe situațiile din ro
man în care intențiile sale bune
capătă în viața socială alte cono
tații și multiplele perspective pe
care le aduce împreună Graeme
Simsion fac să ajungă la cititor ni
veluri de trăire și înțelegere dife
rite. Privind la joaca unor copii
dintrun parc, încalcă o regulă
știută de toți, dar nu și de el: aceea
de a nu se apropia de un copil
întrun parc de joacă. Astfel ajun
ge în arestul poliției și e nevoie de
anchete sociale care îi complică și
mai mult existența. Lucrând și cu
jumătate de normă întrun bar,
când vine momentul săi propună
unei femei mai plinuțe un coctail,
îi spune acesteia, jignindo fără
săși dea seama, că, în cazul în
care e gravidă, ar trebui să ia o
băutură fără alcool. Încercând să
o convingă pe Rosie să nu plece în

Australia, devine suspect de tero
rism, determinând întoarcerea
unui avion.
VIAȚA ESTE O PROBLEMĂ
ȘTIINȚIFICĂ CE TREBUIE
REZOLVATĂ
Va recunoaște cu luciditate, la un
moment dat: „Am foarte multă
experiență în gestionarea penibi
lului, care a fost rezultatul lipsei
mele de sensibilitate față de alții“.
Pentru Don, viața este o pro
blemă științifică ce trebuie rezol
vată și, dacă reușește să fie soț,
marea dilemă a tuturor este dacă
va putea rezolva și ecuația în care
va fi tată. Anxietatea asociată per
spectivei ca un bărbat cu sindrom
Asperger să devină părinte este
trăită acut de toți cei implicați,
știind dificultățile de relaționare
pe care le are Don și pe care, în
aintea tuturor, le conștientizează
mai ales el: „Eram un schilod, un
infirm, un individ incapabil să
dezvolte sentimentele necesare
care să genereze un comportament
normal. Răspunsul meu emoțio
nal venea doar în relație cu Rosie.
Era de un nivel foarte ridicat
și, dacă aș fi fost capabil să redi
recționez o parte din sentimente

înspre copil […], atunci problema
ar fi fost rezolvată“.
Graeme Simsion a empatizat
profund cu personajul său deloc
convențional și la plasat întro
poveste romantică, datorită că
reia avem posibilitatea de a ne ra
porta diferit la „ciudații“ de lângă
noi, empatizând la rândul nostru
cu limitele lor genetice. Și, în
cazul romanului Efectul Rosie,
empatizăm cu efortul și perseve
rența personajului care își conș
tientizează și își acceptă anor
malitatea, străduinduse să le
ofere celor din jur confort emo
țional, fie și pe baza raționamen
telor, a logicii, victoriile sale de
natură interpersonală fiind cu
atât mai mult de apreciat. SDC
Graeme Simsion, Efectul Rosie,
traducere din limba engleză și
note de Ines Hristea, Polirom, 2019
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Suprarealism cu gust
persan: Anis Tabaraee
Născută în 1989 în capitala Iranu
lui, Anis Tabaraee este licențiată a
Universității de Arte din Teheran
și este una dintre artistele în plin
proces de afirmare identitară pe
plan local și internațional. Extrem
de interesant este faptul că în Iran
există o varietate incredibilă de
stiluri artistice, unele complet
ieșite din tiparele și cutumele ac
tuale. Mă gândesc la reinterpreta
rea plastică a ilustrațiilor din
ȘahNamé (Cartea Regilor) – epo
pee națională scrisă între anii
9771010, în care autorul, poetul
Firdoùsi, povestește miturile și
trecutul istoric al Persiei până la
cucerirea arabă, în 60.000 de ver
suri – sau a incredibilelor lucrări
din secolul al XVlea ale miniatu
ristului Kamaleddin Behzad. Dar
extraordinara artă care începe să
erupă din Iranul contemporan nu
se rezumă doar la temele de ins
pirație istorică; Anis Tabaraee, de
pildă, este autoarea unor lucrări
de grafică suprarealiste absolut
originale, pline de simboluri și
creaturi imaginare. La sfârșitul
lunii septembrie, Anis Tabaraee a
expus pentru prima dată în Româ
nia, ca participant la a doua ediție
a Salonului Internațional de Artă
Singulară (SIAS) ANARTE.

ADINA SCUTELNICU

„Sunt interesată să reprezint și să
exprim lumea, ceea ce mă încon
joară“, spune Anis; „manipulez și
exagerez anumite detalii ale crea
turilor pe care le desenez pentru
a crea o lume nouă, cu personaje
nemaiîntâlnite. Încerc să țes firele

din bogata tapiserie istorică a
poveștilor orientale, în care intro
duc și elemente din mitologia Es
tului sau din arta contemporană.
Rezultă un univers imaginar ex
trem de divers, care înseamnă de
fapt o reprezentare a felului în
care văd lumea“.
UNIVERSUL
FANFARELOR MUTE
Iar universul lui Anis Tabaraee
este, întradevăr extrem de divers
și de original. Și tehnicile ei de
lucru sunt oarecum neobișnuite;
așterne acrilicul ca pe un grund și
începe săl hașureze, creând în in
credibile filigranuri ca de banc
notă păsări cu trup de balerină
dansând pe frânghii suspendate
în gol, cerbi prinși în îndeletniciri
domestice umane, centauri, gân
daci cu cap de șopârlă, un bestiar
absurd și foarte grav, suspendat
temporal. Mai mult, există o serie
de ființe hibride vegetaloanimale
(șerpi cu frunze, iepuri înfloriți,
cocoși cu inserții vegetale) sur
prinzător de armonioase în con
strucție și care reușesc cumva,
printro continuitate organică, să
pară extrem de firești. Toate aceste
personaje sunt surprinse întrun
moment izolat de context, delimitat
printrun fond nebulos de eventua
lele personaje care ar putea popula
același univers. Interacțiunile sunt
extrem de limitate, creaturile

dansând, cântând, citind, întrun
spațiu ermetic. Lucrările lui Anis,
în ciuda unor personaje active,
degajă o mare liniște. Întrun fel,
spațiul pare capitonat și simți că
din acel univers în care fanfarele
defilează suflând în flori de cală
nu răzbate nici un zgomot.
Paleta, la fel de parcimoni
oasă, mono sau bicoloră – albne
gru, roșualbastru, rar cu inserții
palide de culoare – induce și ac
centuează starea de izolare. Dacă
este adevărat că personajele închi
puite de artiști nu sunt decât o
serie de autoportrete, se poate
spune că Anis Tabaraee este un
caracter introvertit, care preferă
universul propriu celui real.
În realitate, lucrurile sunt un
deva la mijloc. Trece experiențele
cotidiene printrun filtru perso
nal, căutând, după cum mia po
vestit, să le transpună în lucrările
ei, unde este foarte interesată să
surprindă atmosfera unui eveni
ment, a unei întâlniri, a unei
scene. Realizarea unei lucrări du
rează, la o lucrare de dimensiuni
medii, în jur de 72 de ore. În aceste
ore însă nu se ridică de la masa de
lucru.
PLIMBAREA CA FORMĂ
DE LIBERTATE
Din motive care țin de diferențele
culturale, dar și de conjuncturile
politice și religioase actuale, am

evitat so întreb pe interlocutoarea
mea chestiuni foarte concrete.
Am preferat să mă bucur de arta
pe care o creează, so prezint pu
blicului din România și să inter
pretez întro cheie proprie modul
de exprimare plastică al artistei
Anis Tabaraee. Întâmplarea însă a
făcut să cunosc mai mulți artiști
din Iran și una dintre concluziile
desprinse a fost că în momentul de
față există în acel spațiu încărcat de
istorie o amplă mișcare artistică.
Societatea sa mai relaxat, artiștilor
nu li se interzice participarea la
evenimente internaționale, dar
procedurile legale solicită luni
bune de pregătiri și foarte multe
documente. Cât timp există această
deschidere, lucrurile par să se în
drepte întro direcție bună. Mai
mult, femeile artiste, până nu de
mult ignorate, au început să se facă
auzite pe plan intern și interna
țional. Până acum, Anis șia expus
lucrările în mai multe țări, ca
Marea Britanie, China, Ucraina,
dar nu a participat direct la ele.
Și miam amintit de o altă ar
tistă din Iran, Samaneh Atef, pe
care am întâlnito în Franța la un
festival internațional și pe care,
când am întrebato ce a impresio
nato cel mai tare când a plecat
prima dată din țară, mia răspuns:
„Libertatea pe care am simțito
fără hijab, libertatea de a putea
vorbi despre orice subiect fără să
fii judecat. Ma impresionat mult
și felul în care ești privit ca artist
de către cei din jur. La un moment
dat, am fost invitată să vizitez o bi
serică catolică și a fost o mare sur
priză pentru mine că preotul ma
chemat pe mine, o musulmană,
sămi arate sculpturile. Am avut
un incredibil sentiment de liber
tate mergând pur și simplu pe
străzi sau intrând în orice maga
zin voiam. Sunt o mulțime de di
ferențe între modurile noastre de
viață, dar există deschidere și
există speranță“. Abia aștept so
întreb același lucru și pe Anis.
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DECLARAȚIILE ARTISTEI
ANIS TABARAEE
l Sunt pasionată de repre
zentarea și exprimarea lumii din
jurul meu. Manipulez și exagerez
detaliile sub formă de creaturi
pentru a crea lumi noi și intere
sante. Îmi place să transmit mitu
rile și dispoziția estică în arta
mea. Încerc să țes firele din tapi
seria istorică bogată a poveștilor
orientale în arta mea contempo
rană. Munca îmi este puternic le
gată de cultura mea prin elemen
te precum ar fi sfincșii.
l Desenez cu un pix. Acest in
strument linii delicate și culoare
ascuțită. De asemenea, mă ajută să
îmi dezvolt mai ușor inspirațiile
pentru a fi aproape în stilul meu.
La fel, este ușor să fie transportat
în orice loc pe care am timp săl
desenez. Pot săl aleg și să încep să
desenez chiar și când stau pe un
scaun la metrou pentru a ajunge
la destinația mea.
l Continuu sămi dezvolt
ideile, pentru ca întro bună zi să
fac o carte ilustrată cu creaturi
imaginare.
l Arta îmi reflectă experi
ențele personale cu problemele
sociale.
l Utilizarea diferitelor sim
boluri reflectă mai multe sem
nificații ale gândirii mele dintro
nouă afirmație în design. Expe
riența mea este legată de desen,
ilustrare și imprimare.
l Îmi exprim cu drag ima
ginația prin intermediul unei
povești mitice. Operațiunea de
tranzit a animalelor pe această
țară minunată este un alt fel de
creatură sfinx. Așa că făpturile
tradiționale sau transformat în
cele moderne. Regatul este un
iepuraș cu o coroană înflorită.
Lumea acestor creaturi este ciu
dată. Orice fel de regulă este dife
rită pe această lume. Fiecare
creatură își poate transfera și
schimba forma în mișcarea sa. SDC
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Mihai Radu – Contaminare
„Suplimentul de cultură“ publică
în avanpremieră un fragment
din romanul Contaminare, de
Mihai Radu, care va apărea în
curând în colecția Ego. Proză a
Editurii Polirom.

– FRAGMENT –
Dragă Anastasia
Titlu email: Dragă Anastasia
Conținut email:
Dragă Anastasia, acest mesaj
este povestea unei crime.
Dacă vrei sămi răspunzi pe
parcursul seriei de mesaje, poți so
faci, dacă nu vrei, nu. Nu este obli
gatoriu, nici nu cred că ai avea ce
sămi spui, e important pentru
mine că le citești. Cât despre în
trebările pe care cred că ai vrea să
mi le pui dea lungul acestei po
vești, am speranța că leam anti
cipat. Vor fi și întrebări pe care nu
le voi pune, însă asta doar pentru
că nu pot răspunde la ele.
În prealabil, câteva cuvinte
despre forma acestei povestiri,
mărturisiri, anchete, cum vei dori
săi spui, este atât de puțin impor
tant. Nu știu câte mesaje îți voi tri
mite până când voi ajunge la
sfârșit, deși să nuți imaginezi că
la sfârșit, ca în filme, îți voi dezvă
lui numele criminalului. Mă rog,
numele criminalilor. Să spunem
doar că acum, anticipând, poate
părea și complicat, și straniu ce
scriu aici, motiv pentru care nu
are rost să insist cu ceva ce încă
nu știi. Nu am scris nimic în prea
labil, nu am notat nimic, acum

compun și eu povestea în întregul
său. Mai mult decât atât, nu am
scris în ultimii 25 de ani mai
deloc. Nu am avut de ce. Cel mult
o listă de cumpărături – de câteva
ori doar și pur întâmplător, pen
tru că, altfel, fac listele pe telefon.
Înțelegi ce spun. Nu sunt obișnuit
să pun eu cuvintele pe o pagină
goală, țintind spre acel puzzle
care ar trebui să reprezinte imagi
nea din mintea mea despre cele
întâmplate. Așa că te rog sămi
scuzi de pe acum greșelile, de
orice fel ar fi ele. Mă voi strădui să
fiu cât mai direct și cât mai lim
pede cu putință.
Acestea fiind spuse, îți pre
zint primul episod: Litochoro,
Grecia.
Anul trecut eram în Grecia,
în localitatea Litochoro, un oră
șel în sudul provinciei Pieria, la
poalele Muntelui lui Zeus, loc în
care, ce să vezi, există un ochi de
lac alimentat din munte de câ
teva pâraie, care se numește Baia
lui Zeus.
E un oraș de piatră, cu clădiri
vechi și oameni liniștiți care tră
iesc exclusiv din turism. La zece ki
lometri de Litochoro e marea. Eu
lucram ca barman la „Olympus
Resort“, un stabiliment de 3 stele,
la nici o sută de metri de plajă. Pe
scurt, făceam cafele și câteva cock
tailuri, îmi plăcea să urmăresc cu
privirea cuplurile care stăteau la
piscină, îmi plăcea lenea de la
prânz și fierbințeala soarelui care
amorțea totul. E ceva aproape re
ligios în orele lichide și amorțite
deopotrivă de la prânz, când dige
stia turistului se contopește cu
liniștea albastră a mării. Iar căl
dura fixează toate culorile pe aceas
tă imensă fotografie.

CARTEA
Anastasia se ocupă cu documentarea poveștilor
adevărate prezentate în emisiunea TV Vino să vezi! și
se pomenește pe neașteptate implicată într-o istorie
tenebroasă, petrecută la Orșova, în noaptea de 18
decembrie 1989, în pragul Revoluţiei. Rareș este
ofiţer al Serviciului Român de Informaţii, învingător
în lupta cu kilogramele, angajat în misiunea „Not
Found 404“ și moștenitor al bunurilor soldatului
francez Claude Bourdin, mort în 1915, la 18 ani, în
Primul Război Mondial. Nu se cunosc. Amândoi vor
intra într-un joc al paralelelor trasate prin alte paralele, respectând o stranie geometrie a vieţii, în care
toate întâmplările lumii trimit codat la toate
întâmplările lumii, influenţându-se una pe cealaltă.
Contaminare. Acest joc, independent de voinţa lor,

La sfârșitul programului mă
iubeam cu Lucia, o italiancă mică
și negricioasă care după o lună de
întâlniri ar fi vrut să ne mutăm
împreună. A trebuit sămi inven
tez o soție în Franța. Ba chiar am
făcut o pasiune din ai povesti Lu
ciei cum e viața mea cu Adela. Da,
Adela mia venit în minte. Iar pe
copii, pentru că aveam doi băieți
cu Adela, îi chema Alberto (da,
știu, Alberto?) și Alex. Ce căutam
în Grecia ? E mai complicat, draga
mea Lucia, cândva îți voi spune
întreaga poveste. Așa iam zis.
Până atunci însă, o săți povestesc
despre Paris. Iam povestit. Stă
team până noaptea târziu pe
plajă, înotam goi, fumam iarbă,
priveam cerul, iar ea îndruga tot
felul de prostii de la job, dispute,
certuri cu clienții, gelozii între
angajați, probleme cu banii și al
tele – o confruntare atât de evi
dentă și de înduioșătoare între
nemurirea acelor locuri și oame
nii care se agită ca niște furnici. În
schimb, povestea ei de viață ne
ocupa foarte puțin timp, pentru
că era o poveste scurtă și lipsită
de orice suspans. Nu ca invențiile
mele. Singurul ei avantaj era
acela că era adevărată. Lucia ve
nise cu maicăsa din Italia, bunicii
din partea mamei fiind greci.
Moșteniseră o casă în Ano Milia, o
localitate mică ceva mai la nord
de Litochoro. Lucia avea 25 de ani,
nu îi plăcuse niciodată școala, în
schimb avea o slăbiciune pentru
bărbații maturi. Diferența de vâr
stă dintre noi era de 17 ani. În
orele libere, în zilele libere, încer
cam să o educ pe Lucia și odată cu
ea să mă educ pe mine însumi.
Să spunem că eu venisem în
Grecia ca să îmi schimb cu totul

dă naștere unui thriller pasionant ale cărui personaje, aflate în aparenţă la distanţă în timp și spaţiu,
reușesc să dezlege o enigmă. Fiindcă totul se leagă
cu totul, iar faptele de omor nu se prescriu niciodată.
„Contaminare este un thriller sub formă de puzzle:
trei vieţi, trei povești, trei anchete care culisează și
se unesc ca un mecanism perfect. Însă, dincolo de
construcţie, romanul devine o scriere de vârf a literaturii contemporane prin două atuuri pe care Mihai
Radu le joacă impecabil. Primul este stilul, precis și
elegant ca desenul unui instrument japonez. Al
doilea este capacitatea de a explora medii — înainte
de toate, mediul ocult al serviciilor de informaţii —
și de a da viaţă unor personaje memorabile și
reprezentative. Contaminare poate fi descris ca un
speed dating cu România de azi, la sfârșitul căruia
cititorii se vor simţi satisfăcuţi, avizaţi și melancolici.“
(Mihai Iovănel) SDC

modul de viață. Să spunem că ve
nisem în Grecia ca să devin altci
neva. Lucia dragă, iam zis, să știi
că amândoi suntem niște proști.
Eu, unul cu mai multă experiență
de viață – dar experiența, la proști,
e cu atât mai dăunătoare. Draga
mea Lucia, știi ce este curentul
electric? A râs draga mea Lucia,
carnea ei tânără, proaspătă, pie
lea ei bronzată și ochii sclipitori
erau atât de greu de contrazis,
încât am râs și eu. Am întrebato
dacă știe ce sa petrecut în timpul
Evului Mediu în Europa. A râs din
nou, am râs și eu din nou, a vorbit
ceva despre călugări și regi, de
spre Inchiziție. Iam spus că dacă
ne răpesc extratereștrii ca să afle
de la noi secretele civilizației
umane, nu vor afla nimic, suntem
niște idioți. Am sfârșit acea seară
făcând sex pe plajă, am stat apoi
întinși pe șezlonguri, cu ochii în
dreptați spre cer, acolo de unde
aveau să sosească extratereștrii
care urmau să extragă din mințile
noastre mici secretele omenirii.
Eu știam, știu, datorită forma
ției mele și profesiei din care tră
iesc, ca să zic așa, câte ceva din
zona științei. Am luato și pe Lucia
în programul de antrenament
cultural, neam apucat să citim pe

Internet, cot la cot, istorie (așa,
haotic, cum făceam și eu), plecând
de te miri unde și apoi mergând
mai departe, din link în link, ca și
cum timpul trecut ar fi o mare sau
un ocean. Oameni și evenimente,
apariția vieții pe Pământ, Meso
potamia, câte ceva despre rinichi
sau nevroze, automobile, viruși,
papuași. Erau seri în care ne gân
deam împreună la oamenii care
au trăit, care au avut și ei, ca și noi,
impresia că există cu o intensitate
atât de mare cum nu a mai existat
nimeni până atunci. Și totuși.
Odată Lucia a plâns, copleșită de
toată existența trecută, de atâtea
vieți și atâția oameni care au trăit,
șiau imaginat tot felul de chestii
și în final au dispărut cu totul.
Chiar mă gândeam că aș pu
tea să trăiesc așa pentru restul
vieții – soare, bere, iarbă și Lucia.
O Lucia oarecare.
Lucia ma părăsit, după ce mia
mulțumit „pentru tot“ în felul ei
atât de sincer și ma implorat să
rămânem prieteni, și după ce mia
spus că sa culcat cu un manager
de la o discotecă din zonă. Am în
trebato câți ani are tipul. Mia
spus că 60 de ani.
Probabil că te întrebi ce nai
ba povestesc aici. SDC
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Editura Polirom: lansarea
colecției „Biograﬁi romanțate“
Vineri, 8 noiembrie, la ora 19.00,
la Librăria Humanitas de la Ciș
migiu, va avea loc lansarea co
lecției „Biografii romanțate“, cel
mai recent proiect editorial Poli
rom, care a debutat cu volumele:
1. Moni Stănilă, Brâncuși sau
cum a învățat țestoasa să zboare;
2. BogdanAlexandru Stănescu,
Caragiale. Scrisoarea pierdută;
3. Dan Coman, Enescu. Caiete de
repetiții.
Moni Stănilă, BogdanAlexan
dru Stănescu și Dan Coman vor
citi fragmente din cele trei volume
și vor oferi autografe. Evenimen
tul va fi moderat de Mirela Nagâț.
Colecția Biografii romanțate va
fi lansată și la Gaudeamus 2019 –
sâmbătă, 23 noiembrie, ora 17.00,
la standul Polirom, pavilionul B2,
Romexpo –, prilej cu care vă veți

putea întâlni și cu Simona Anto
nescu și cu volumul său Maria Tă
nase. O fântână pe un drum secetos.
Biografii romanțate este un
proiect editorial ce se adresează
tuturor celor interesați de viețile
marilor personalități culturale
române.
Sculptori, pictori, compozi
tori, cântăreți, dramaturgi, poeți,
prozatori ș.a. sunt protagoniștii
acestor romane biografice, po
vestea fiecăruia dintre ei fiind
spusă, în mod inedit, de repre
zentanți ai noii generații lite
rare. Polirom pregătește pentru
acest an și biografia romanțată a
lui Eugen Ionescu, scrisă de Li
liana Corobca.
Accesul la eveniment este
gratuit și se face pe baza unei re
zervări prealabile pe Eventbook:
https://eventbook.ro/other/re
zervaribiografiiromantate. SDC

Romanul Doamna Fletcher, de Tom Perrota,
adaptat pentru TV și difuzat de HBO
„Doamna Fletcher este, probabil,
cel mai simpatic și mai cuceritor
roman despre dependența de
pornografie și despre probleme
le stresante ale consimțămân
tului sexual pe care lați citit
vreodată.“ („The New York Times
Book Review“)
Duminică, 27 octombrie 2019,
HBO a difuzat primul episod al
serialului Doamna Fletcher, sezo
nul I, adaptarea romanului omo
nim semnat de Tom Perrota și
apărut în colecția Biblioteca Poli
rom, în traducerea lui Dan Sociu,
în anul 2018.
Creatorul serialului este chiar
Tom Perrota, acesta fiind și auto
rul bestsellerului internațional
Mici copii și scenaristul filmului
omonim, nominalizat la Premiul
Oscar.
Din distribuția serialului fac
parte: Cameron Boyce, Kathryn
Hahn, Jen Richards etc. Următoarele

două episoade vor fi difuzate de
HBO pe 4 și 11 noiembrie 2019.
Eve Fletcher, o femeie de vâr
sta a doua, atrăgătoare și divor
țată, îl conduce la facultate pe
unicul ei fiu. Rămasă singură întro
casă mare și pustie, se hotărăște
să facă niște schimbări esențiale
în viața ei. Mai întâi se înscrie la

un curs de „Gen și societate“ de la
un colegiu comunitar și descope
ră că profesoara ei, dr. Fairchild,
fusese în tinerețe bărbat. Apoi un
mesaj cu tentă obscenă primit pe
telefon o obsedează îndeajuns de
mult pentru ași pune întrebări
despre viața ei sexuală deplora
bilă și pentru a începe o explorare
a propriului erotism.
Nici nu trebuie să caute prea
mult: e atrasă de o subalternă mai
tânără, e curtată de un adolescent
de vârsta fiului ei, iar noaptea vi
zitează, cu o fascinație morbidă,
un site pornografic dedicat așa
numitelor MILF. Între timp fiul ei,
Brendan, rupt de mediul său fa
miliar, are probleme de adaptare
la facultate, unde descoperă o rea
litate un pic diferită de cea pe care
șio imaginase. În Doamna Flet
cher, Tom Perrotta propune o me
ditație asupra obsesiilor, aspira
țiilor, spaimelor și incertitudinilor
oamenilor obișnuiți. Identitățile

sexuale, relațiile complicate din
tre generații și transformările
provocate de noile tehnologii și
ideologii sunt tratate cu un umor
sănătos și o ironie subtilă, făcând
din roman o oglindă a Americii
contemporane.
„Există în Doamna Fletcher
mai multă melancolie decât în
cărțile anterioare ale lui Tom Per
rotta. Sexul și pornografia slujesc
adesea drept stenograme pentru
singurătatea personajelor și pen
tru căutarea respectului de sine.“
(„The New York Times“)
TOM PERROTTA (n. 1961)
este unul dintre cei mai populari
scriitori americani contemporani,
al cărui succes, dincolo de talen
tul incontestabil, se datorează
abordării dezinhibate a unor
teme sensibile din zilele noastre.
Născut și crescut în Garwood, sta
tul New Jersey, ca fiu al unor

imigranți de origine italiană și al
baneză, Perrotta a absolvit Yale
University, obținând ulterior o di
plomă de masterat în Scriere
creativă la Syracuse University.
Decis să devină scriitor încă din
copilărie, scrie trei romane în tim
pul petrecut la studiile de maste
rat, însă debutează în 1994 cu un
volum de povestiri intitulat Bad
Haircut: Stories of the Seventies.
În 1997 publică primul său ro
man, The Wishbones, iar în 1998
îi apare romanul Election, adap
tarea cinematografică a acestuia
bucurânduse de un remarcabil
succes de critică și fiind nomina
lizată la premiile Oscar și Globul
de Aur. Tom Perrotta a mai publi
cat romanele Joe College (2000),
Little Children (2004), The Absti
nence Teacher (2007), The Lefto
vers (2011) și volumul de povestiri
Nine Inches (2013). Prozatorul
american este și un scenarist re
marcabil – pentru scenariul fil
mului Mici copii, bazat pe ro
manul său din 2004, a fost nomi
nalizat la Premiul Oscar, iar în
2014 a creat împreună cu Damon
Lindelof serialul HBO Cei rămași,
pornind de la romanul The Lefto
vers. SDC
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Se încinge bătălia
pentru streaming
După ani întregi în care au încercat să minimalizeze
impactul Netﬂix asupra televiziunii prin cablu,
companiile media pornesc acum, cu bugete de
miliarde de dolari, la un război pe viață și pe moarte
pentru a stăpâni noul teritoriu al streamingului.
Este o bătălie ce a fost numită deja
„The Streaming Wars“ și a captat
complet atenția Hollywoodului și
a cavalerilor financiari de pe Wall
Street. Netflix, care a dominat fără
drept de apel acest teritoriu până
acum, are toate motivele să fie în
grijorat. „Lansarea unor noi ser
vicii de streaming va face zgomot“,
își avertiza Netflix acționarii la ju
mătatea lui octombrie, recunos
când faptul că, „pe termen scurt,
afacerea va fi zguduită de niște
vânturi puternice“.

LUCIAN AMARII (JUP)
SUPLIMENTUL LUI JUP

Două noi nume în industria di
vertismentului lansează servicii
de streaming, anunțânduse ca ri
vali foarte puternici pentru de
ja existentele Amazon Prime și
Netflix. Este vorba despre Apple
TV+ și Disney+, care vin cu o
ofertă extrem de diversă și de bo
gată de conținut, ca și cu prețuri
îmbietoare.
Apple șia lansat serviciul
streaming pe 1 noiembrie și pro
pune, din punct de vedere al con
ținutului, drama fantasy See, cu

Jason Momoa, serialul The Mor
ning Show, cu Jennifer Aniston și
Reese Witherspoon, și seria SF For
All Mankind a realizatorului ulti
mului serial Galactica, Ronald D.
Moore. Dorința Apple de a intra în
arena streamingului este motivată
și de scăderea vânzărilor la iPhone.
Compania speră că, oferind și
conținut video, va reuși să crească
vânzările la aparatele Apple.
Dar oferta firmei fondată de
Steve Jobs este modestă compa
rativ cu desantul mastodontului
Disney+, care va intra pe piață în
această lume nu numai cu un preț
mai mic, ci și cu un catalog impre
sionant de producții.
Disney creează conținut origi
nal de aproape o sută de ani,

căruia îi adaugă acum și toate
producțiile de succes din catalo
gul 20th Century Fox, achiziționat
anul acesta. Acestora li se adaugă
producții exclusive realizate de
Marvel, Star Wars, Pixar și Natio
nal Geographic.
„A existat o perioadă de aur
când Netflix a dominat, a fost un
serviciu de streaming foarte po
pular. Acum însă publicul are la
dispoziție o mulțime de servicii
dintre care să aleagă“, spune
Shona Ghosh de la „Business In
sider“. „Avantajul este că Netflix
nu mai poate dicta prețurile,
acum există o concurență reală.
Dezavantajul, pentru consumator,
este că nu se mai poate abona nu
mai la o singură platformă, ci ar

UNESCO, un exces de zel
cu slip pe statui
„A fost o eroare, un exces de zel“,
sau scuzat cei de la UNESCO, vi
zibil jenați în urma scandalului
iscat de două statui „îmbrăcate“
cu slip. Povestea a început în

septembrie, când la sediul UNESCO
au fost expuse statui realizate prin
imprimare 3D de către artistul
Stéphane Simon, nuduri mascu
line dintre care două au fost

putea să fie silit să plătească mai
multe abonamente.“
Bătălia pentru streaming are
toate șansele să fie crâncenă,
fiindcă plăcinta din care se pot în
frupta aceste servicii nu este foarte
mare. Consumatorul obișnuit plă
tește în medie 100 de dolari lunar
pentru televiziune. Pe de altă
parte, nu toți se vor grăbi să re
nunțe la serviciile firmelor de ca
blu pentru a trece pe streaming.
Dar, cu atâția jucători pe piață, vii
torul streamingului ar putea să
ajungă să semene cu o ofertă de cablu
actuală, spune Shona Gosh. Adică, în
viitorul apropiat, consumatorul să
poate avea posibilitatea să cumpere
pachete cu un conținut divers, de la
companii de streaming diferite. SDC

îmbrăcate de către organizatori
„pentru a nu atinge sensibilitatea
publicului“.
Gestul celor de la UNESCO a
fost imediat aspru amendat pe
rețele sociale, iar subiectul a fost
preluat de toată presa, care nu a fost
nici ea blândă cu cei de la UNESCO.
Este „o gravă eroare“, cu atât mai re
gretabilă cu cât UNESCO se declară
o organizație care apără cultura și
libertatea artiștilor, subliniază zia
rul „Le Figaro“. Chiar în mandatul
UNESCO, a cărui cartă este publi
cată pe siteul oficial al organi
zației, este scris că „diversitatea
culturală este atacată de doi forme
de intoleranță, de respingerea fap
telor științifice și de amenințarea
libertății de expresie“.
Probabil aceleași tip de per
soane care au cenzurat nudurile
de la UNESCO au fost cele care au
simțit nevoia să vină cu Marea
Castrare, inițiativa de acum 200
de ani a Vaticanului de a acoperi
organele genitale ale nudurilor
masculine sculptate. Celebrul Da
vid al lui Michelangelo a fost, la
vremea lui, în 1504, victima unei
astfel de atitudini. SDC
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PE SCURT
episoade, și Craig Mazin, creatorul
serialului Cernobîl. Acest episod
se va realiza cu sau fără Johnny
Depp, a cărui prezență pe generic
este nesigură din cauza proble
melor conjugale cu care se con
fruntă actorul în ultimele luni.
JOC „RUSOFOB“

UN JOKER TRIUMFĂTOR
Răzând în nasul presei care la de
clarat „periculos“ și la boicotat pe
față, filmul Joker de Todd Phillips,
cu Joaquin Phoenix în rolul prin
cipal, a devenit cel mai rentabil
lungmetraj interzis sub 17 ani de
la Hollywood, cu încasări de 788,1
milioane de dolari în întreaga
lume. Precedentul deținător al re
cordului a fost Deadpool, un alt
film inspirat din universul super
eroilor.
MOARTEA UNUI MARE
PRODUCĂTOR
A încetat din viață, la 89 de ani,
Robert Evans, producătorul fil
mului Nașul și „salvator“ al stu
diourilor Paramount. Evans, su
pranumit „The Kid“, a scăpat de
dezastrul financiar celebrele stu
diouri în anii ’60 când, la 36 de
ani, a devenit șeful producției de
filme de la Paramount. El a dat
undă verde realizării unui șir de
filme de mare succes, printre care
Rosemary’s Baby de Roman Po
lanski, Nașul lui Francis Ford Cop
pola sau Chinatown, tot de Roman
Polanski. De asemenea, Robert
Evans a fost cunoscut și pentru un
stil de viață „trepidant“, marcat de
consum de cocaină, diverse alte
excese și nu mai puțin de șapte
căsătorii.
TULBURĂRI ÎN WESTEROS
Unul dintre numeroasele seriale
derivate din Urzeala tronurilor,
Bloodmoon, a fost anulat și nu va
trece de episodul pilot, a anunțat
HBO. Cauza anulării acestui serial

ce o are pe Naomi Watts în rolul
principal este slaba calitate a ma
terialului realizat până acum. În
schimb, HBO a dat undă verde
unui alt serial, House of the Dra
gon, a cărui acțiune se petrece cu
300 de ani înainte de evenimen
tele din saga Urzeala tronurilor,
are ca subiect casa Targaryen și
va avea numai 10 episoade. În
acest timp, scriitorul George R.R.
Martin, în mare întârziere cu ul
timul roman din serie, The Winds
of Winter, a promis public că nu
va scrie nici un scenariu pentru
televiziune până nu va termina
cartea.
PRINCE ȘI ARTIȘTII MODERNI
În câteva note descoperite după
moartea lui Prince, regretatul ar
tist nu se dovedește prea blând cu
muzicieni mai tineri. „Stațiile de
radio ne bagă pe gât cu forța pe
Katy Perry și Ed Sheeran. Nu ne
place muzica lor, oricât ne forțați
să o înghițim“, este scris întruna
din aceste note. Acestea sunt re
produse în autobiografia The
Beautiful Ones, la care Prince a

început să muncească cu trei luni
înainte de moartea sa, ajutat de
jurnalistul Dan Piepenbring, co
laborator al publicațiilor „New
Yorker“ și „The Paris Review“. Pie
penbring a terminat cartea, având
acces deplin la arhivele lui Prince.
FĂRĂ URZEALA TRONURILOR
ÎN STAR WARS
Ca o nouă dovadă a problemelor
francizei Star Wars, scenariștii Da
vid Benioff și D.B. Weiss, creatorii
seriei Urzeala tronurilor, au
anunțat că nu mai realizează tri
logia de filme Războiul stelelor pe
care trebuiau să o facă pentru Dis
ney. Oficial, cei doi susțin că au
renunțat la trilogie din cauza unui
contract exclusiv pe care lau sem
nat cu Netflix și care nu le mai
oferă timpul necesar de a se ocupa
de două proiecte simultan.

Ultimul titlu din seria de jocuri vi
deo Call of Duty, Modern Warfare,
abia lansat, ia enervat pe ruși.
Aceștia, deranjați de un scenariu
de război care aduce aminte de
actualul conflict din Siria, iau
acuzat pe creatorii jocului de „ru
sofobie“. După un șir de cronici ne
gative și proteste online, firma
Sony a decis să retragă jocul de pe
piața rusească. În restul lumii,
creatorii seriei de jocuri au fost
lăudați că în acest joc au arătat și
suferința civililor prinși în conflict.

UN TITLU PENTRU O CARTE
Așteptat de milioane de cititori,
titlul noului roman al enigmaticei
Elena Ferrante a fost, în sfârșit,
dezvăluit: La Vita bugiarda degli
adulti (ce ar putea fi tradus prin
Viața mincinoasă a adulților). Car
tea va fi lansată în Italia pe 7 no
iembrie. SDC

O „INSULTĂ“ MARCA NETFLIX
O facilitate oferită clienților de
serviciul de streaming, anume po
sibilitatea ca aceștia să poată mări
sau micșora viteza de redare a
unui film sau serial, a enervat
cineaștii. Judd Apatow, realizator
al seriei Love pentru rețeaua de
streaming, a declarat că facilitatea
este „ridicolă și insultătoare“, iar
Brad Bird, realizatorul filmelor In
credibilii, a scris că este „o nouă
idee spectaculos de proastă, o altă
crestătură în trupul sângerând
al experienței cinematografice“.

Pagini realizate de
DRAGOȘ COJOCARU

Marcă înregistrată – Editura Polirom și
„Ziarul de Iași“. Proiect realizat de Editura Polirom în
colaborare cu „Ziarul de Iași“. Se distribuie gratuit
împreună cu „Ziarul de Iași“.

UN NOU PIRAȚII DIN CARAIBE
Cel deal șaselea episod al seriei
Pirații din Caraibe va fi un reboot
al întregii francize, spun Ted
Eliott, scenarist al primelor patru

„Chiar totul trebuie să fie conce
put numai pentru lene și lipsa de
gust?“, se întreabă regizorul Peter
Ramsey, în vreme ce Aaron Paul,
creatorul serialului Breaking Bad,
consideră că această facilitate este
echivalentă cu „preluarea com
pletă a controlului asupra artei alt
cuiva și distrugerea acestei arte“.

Adresă: Iași, Bdul Carol I, nr. 4, etaj 4,
CP 266, tel.: 0232/ 214.100, 0232/ 214111,
fax: 0232/ 214111

Film: Iulia Blaga
Teatru: Oltița Cîntec
Caricatură: Lucian Amarii (Jup)

Redactorșef: George Onofrei
Redactorșef adjunct: Radu Cucuteanu
DTP: Adina Arnăutu
Rubrici permanente: Bobi (Fără Zahăr),
Mădălina Cocea, Dragoș Cojocaru,
Andrei Crăciun, Florin Ghețău,
Radu Pavel Gheo, Florin Lăzărescu,
George Onofrei
Carte: Doris Mironescu, Eli Bădică,
Marius Miheț, Cristian Teodorescu,
BogdanAlexandru Stănescu, Alina
Purcaru, Cătălin Constantinescu, Ioan
Alexandru Tofan, Dana Pîrvan
Muzică: Victor Eskenasy,
Dumitru Ungureanu

Grafică: Ion Barbu
Actualitate: Cătălin Hopulele
Publicitate: tel. 0232/ 252294
Distribuție: Mihai Sârbu, tel. 0232/ 271333.
Media Distribution S.R.L., tel. 0232/ 216112
Abonamente: tel. 0232/214100
Tarife de abonament: 45 lei pentru 3 luni;
91 lei pentru 6 luni; 182 lei pentru 12 luni.
Prețurile includ și tarifele poștale.

„Suplimentul de cultură“
este tipărit cu sprijinul
Adevărul Holding

Responsabilitatea juridică pentru conținutul articolului îi aparține autorului.
Manuscrisele primite la redacție nu se înapoiază.

16

fast food

ANUL XV NR. 662
2 – 8 NOIEMBRIE 2019

www.suplimentuldecultura.ro

Miorțăilă
IULIA BLAGA
FILM
Nu mă pot concentra să scriu
despre filme. Ieri lam îngropat
pe Miorțăilă, motanul meu. Îl
aveam de 16 ani. A apărut în
curtea doamnei Naum în 2003,
la doi ani după ce a murit Gellu
Naum.
Era deja matur, slab și ascuțit la față
(„ca lupta de clasă“, îi spuneam). De
fapt, ne cam speria. A stat câteva
luni în fața ușii, încercând să intre,
cu o tenacitate care nea făcut să ne
întrebăm ce e cu el, cine la trimis.
Când doamna Naum a hotărât să
se mute din Petre Crețu, era îngri
jorată cinel va hrăni, așa că am
spus căl iau eu (deși la 31 de ani
numi puteam asuma nici măcar
responsabilitatea propriei ființe).
Îmi plăcea, dar nu mă înnebuneam
după el, lam luat pentru ea. Îl
mângâiam mult (o dată a fost atât de
fericit, că ma mușcat de cap), iar
când plecam se urca pe stâlpul por
ții și voia să vină cu mine.
Cristian Mungiu (cu care eram
amică pe atunci) a venit cu mașina

și ma ajutat săl duc în garsonie
ra din Drumul Taberei. Când sa
văzut în pat, Miorțăilă (nume pe
care i lam pus cu ajutorul doam
nei Naum, pentru că era foarte
vocal) sa acomodat instantaneu.
Dorința i se împlinise. Îi spuneam
unui prieten: „Tot ce vrea e săl ia
cineva în casă, săl iubească și să
aibă grijă de el“. „Și eu la fel“, mia
spus prietenul.
Șiașa Iulia, care nu putea fi
legată de piciorul mesei, a devenit
treptat responsabilă. A învățat să
nu se mai sperie când îl scoate din
bloc săl ducă la medic (fiind pro
babil abandonat, era panicat la fie
care ieșire și mă panica și pe mine).
Am învățat sămi controlez frica în
general. Când a făcut diabet patru
ani mai târziu (ne mutasem întro
garsonieră de 16 metri pătrați ca să
am bani pentru orele de zbor și a
fost stresat), lam făcut bine în șase
luni (după ce neam mutat) cu aju
torul lui Lucian Rugină, fratele re
gizoarei Iulia Rugină, care mia
făcut program pe ore pentru luat
glicemia, hrănit și făcut injecția cu
insulină. (Noroc că lucram de aca
să.) Îmi era tot timpul teamă căi fac
prea multă insulină sau căi va crește
glicemia peste noapte. Coșmarul a
luat sfârșit când, simțind că se face
bine, nu ma mai lăsat săl înțep în
ureche. Șiașa a fost. (Numai la pi
sici se remite diabetul.)
Struviți, gastrită, insuficiență
renală ș.a., pe toate leam dus

foarte bine. Vă vine să credeți că
se învățase să facă pipi la co
mandă? Îi spuneam că trebuie să
facă și în cinci minute se ducea la
tăviță. Un medic a spus odată că
are un om înăuntru. Dar constant
avea câte ceva, am și ajuns la con
cluzia că e psihosomatic și că asta
e modalitatea lui de a mă ține le
gată. Întro vară a văzut cămi fac
rucsacul pentru mare și a făcut
cistită. În consecință, miam res
trâns deplasările.
Avea mare fler la oameni.
Dacă laș fi ascultat, nu maș mai fi
legat la cap cu cel carel umplea de
nervi (de câte ori venea, mieuna is
teric în fața oglinzii) și laș fi păs
trat pe cel pe al cărui piept dormea
(deși abial cunoscuse). Cu toate
astea, era posesiv.
Responsabilitatea mea pentru
el, responsabilitatea lui pentru
sine și iubirea lui necondiționată
mau făcut să am curaj să lupt și eu

Am fost acolo
— Domnule candidat, Bobi
Dumitraș sunt, de la SdC, și tre
buie să scriu un articol mai serios,
motiv pentru care am păcălit paz
nicul și am intrat. Observ că aveți
câteva argumente solide în de
mersul dumneavoastră de a ac
cede în funcția de ministru al
Agriculturii.
— Sunteți de la sede... cum?
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— Proveniți din structurile
partidului țărănesc, deci sunteți
un om al gliei, al dragostei față de
brazda reavănă, acest pântec an
cestral din care cu toții ne naștem
și care ne și hrănește. Pământul
neamului nostru, dragă domn,
trebuie muncit cu respect și recu
noștință. Veți face asta?
— Nu am auzit în viața mea
de sede….
— Sunteți doctor în medicină
veterinară, cu alte cuvinte vă
preocupă sănătatea ființelor care
mănâncă rodul gliei, precum și a
celor care mănâncă ființele care

BOBI
VOI N-AȚI ÎNTREBAT, FĂRĂ
ZAHĂR VĂ RĂSPUNDE

mănâncă rodul gliei, altele decât
omul, pentru ca apoi să moară
când le vine vremea și să se în
toarcă taman în sol, devenind
hrană pentru iarbă. Este un cerc
în care, de milioane de ani, moar
tea creează viață. Mă scuzați, am o
fire poetică și uneori mă las purtat
de metafore. Ideea este că trebuie

pentru visul meu odată ce lam
găsit, deși nimeni numi dădea vreo
șansă. Cele mai fericite momente
erau când veneam de la zbor și
adormeam cu el pe picioare. Nu
ma deranjat să fiu „the crazy cat
lady“, să prefer să fac sărbătorile
„singură” (cum spunea maică
mea) sau să fiu „infirmieră la mo
tan, mai bine îmi iau un bărbat
schilod“ (cum mia zis odată An
drei Ujică, dar lam iertat). Nu lip
sea nimeni de lângă noi și, de câte
ori era un moment greu, spuneam
că poate să (mi) se întâmple orice.
Dacă Mutzi e bine, totul e bine.
În ultima seară am pus mu
zică și am stat liniștiți, cum stă
team noi. Eu am tricotat, iar el a
moțăit lipit de mine. A murit din
anestezie, atât era de slăbit, injec
ția letală na mai avut sens. Nu
miam imaginat că a tras atât de
mult. Cu o singură excepție (Ma
mi, instructorul meu de zbor),

nam văzut la un om atâta forță să
lupte pentru viața lui.
Așa că atunci când am văzut A
Street Cat Named Bob (2017), fil
mul lui Roger Spottiswoode, cu
Bob și James Bowen, adică mota
nul vagabond și omul pe care la
pus pe șine, am înțeles perfect
cum stă treaba. Nu eram nebună
(degeaba). Se pare că există spirite
protectoare, îngeri sau cum vrem
să le numim care vin ca animale
sau păsări (nu doar oameni) și ni
se vâră cu dea sila în viață ca să ne
ajute să învățăm ce trebuie. Ca ar
măsarul fermecat din basme. Ele
ne aleg și au grijă de noi, nu invers.
Dar deocamdată e foartefoar
te nasol și nu știu ce voi face cu
această iubire dată & primită. Cum
lam îngropat, sa făcut frig și au în
ceput să bage căldură în calorifere.
Am pus pilota. Sa schimbat ano
timpul. Va dura mult până când tot
ce a fost va deveni translucid. SDC

să faceți ceva cu cormoranii. Ce
aveți de gând să faceți cu ei?
— Să înțeleg că reprezentați
un ONG de mediu?
— Nu, domnule candidat, și
vă recomand să nu mai răspun
deți la o întrebare prin altă între
bare. Ca să vă răspund, reprezint
o instituție de cultură formată
acum vreo șaisprezece ani și care
ma mandatat să vă întreb despre
cormorani, priviți nu ca un peri
col pentru fermele piscicole, ci
pentru cultura română.
— Mulțumesc pentru între
bare, să știți că eu chiar am găsit
soluția, chiar dacă această specie
este protejată prin lege. Vom adapta
sloganul liberal prin noi înșine la
nivelul populației de cormorani. Nu
este ilegal ca ei să se căsăpească re
ciproc. Astfel, dacă stropești un

exemplar cu untură de pește, acesta
va fi mâncat de un altul mai mare și
tot așa, până când întreaga popu
lație de înaripate se va reduce la un
singur exemplar foarte gras și foarte
sătul, care nu va mai avea nici un
chef să decimeze ochiul de apă.
— Ah, mia fost teamă că asta
veți spune, dar această abordare
nu face decât să adâncească o
eventuală criză culturală.
— Sincer, nu vă înțeleg.
— Soluția nu este să convin
geți cormoranul să devină canibal,
ci doar să îl faceți să nu mai mă
nânce pește! Altminteri vom ajun
ge în situația în care în gușa ăstuia
gras o să fie încă unul care la
înghițit pe altul care a înghițit un
pește care înghițise un pește mai
mic, din care șansele ca Iona să mai
scape sunt practic nule. SDC

