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OSCARURILE COMENTATE PRIN SMS – DE ANDREI UJICĂ ȘI IULIA BLAGA

„Dacă n-ar fi căzut comunismul,
show-ul ăsta era transmis live 
în tot blocul sovietic“
Recenta ediţie a premiilor
Academiei Americane de Film a
fost, într-adevăr, istorică. Os-
carul pentru Cel mai bun film
acordat pentru prima dată unei
producţii străine – filmul sud-
coreean Parasite, de Bong
Joon-ho –, la fel ca întregul pal-
mares și show de premiere au
reprezentat un vârf al politically
correctness-ului care a împins
reprezentarea de sus până jos,
de la dreapta la stânga și de la
majuscule până în detalii. 

IULIA BLAGA 

Norocul lui Parasite – un film
foarte bun, de altfel – a fost că a
picat pe culmea acestui val care a
antrenat în acest an femei, min o �
rități etnice și sexuale, indigeni –
chiar și supraponderali. Anul tre�
cut, când Roma lui Alfonso Cu�
arón era cât pe ce să ia cel mai
important trofeu (fiind premiat la
categoriile film străin, regie și ima �
gine), valul nu era încă format. Iar
Roma era, totuși, o copro ducție
minoritar americană.

Criticată în anii trecuți pentru
lipsa de reprezentativitate a femei�
lor și a minorităților etnice (vezi
scandalul #OscarSoWhite din
2016), criticată și în acest an că nu
a inclus nici o femeie printre nomi�
nalizările la Regie, Academia Ame�
ricană de Film a organizat un
grandios spectacol, un fel de Cân�
tarea României (cum spune mai jos
Andrei Ujică) unde toți cei invitați
să înmâneze un premiu au apar �
ținut fie mino rităților etnice, fie au
fost femei, fie actori cunoscuți pen�
tru activismul lor politic. Uniți în
cuget și�n simțiri, membrii Acade�
miei (aproximativ aceiași care anul
trecut au dat trofeul suprem șla �
gărului Green Book) au premiat
Parasite nu doar la categoria Cel

mai bun film, dar și la film inter �
național, regie și scenariu original,
consacrând un film care e în ace �
lași timp rafinat și popular, dar
care acum câțiva ani n�ar fi avut
probabil vreo șansă nici pe lista
scurtă de la film străin.

Cu toate astea, cea de�a 92�a
ediție a Premiilor Oscar a arătat
că aceste premii nu mai au atât de
multă legătură cu cinemaul, cât
cu mișcările mai vizibile sau mai
subtile ale unui nou tip de prolet�
cultism developat pe banda libe�
ralismului și a reprezentativității.
Acest text nu vrea să fie pretențios
ori analitic, deoarece discuția de
mai jos, pe care am avut�o cu ci�
neastul (și cinefilul!) Andrei Ujică
prin SMS chiar în timpul galei, a
punctat ce se întâmpla pe scenă
fără nici o bănuială că urma să
publicăm ce a ieșit. Pur și simplu
am bârfit ca moșii din The Mup�
pets. Într�o epocă în care limitele
vieții private sunt tot mai vagi,
oferim rezultatul ca pe o alterna�
tivă dulce�amară și frivol�refle�
xivă la spectacolul realității.

Am păstrat aproape tot ce am
scris pe telefon în dimineața de 9
februarie 2020, dar am pus diacri�
tice, am editat pe ici, pe colo și am
introdus niște repere în desfă șu �
rătorul show�ului. 

IULIA BLAGA: Te uiți? E horror
ANDREI UJICĂ: E complet 
horror

Cântarea Californiei
IB:Da
Să știi că e posibil să ia Parasite

numai pt. că e străin
AU:Da, e posibil.

De unde dracu’ au apărut
toți grăsanii ăștia?
IB: Sunt demodată, eu fac sport
AU:Oricum e mai bun decât 1917

celălalt favorit în trend
IB:Mie mi�a plăcut 1917
AU:Da, și mie

dar nu e un film important.
În fine

IB:Mă îngrețoșează show�ul ăsta
în nici un an n�a fost atâta 

ipocrizie
AU: Singurele filme mari din

listă, The Irishman și OUATIH
(n.red.:Once Upon a Time... 
in Hollywwod) vor pleca cu 
mâinile goale 

vorbesc de premiile majore.
Măi, s�a ajuns la un neo�pro�

letcultism dincolo de ridicol
IB: Tarantino poate lua regie
AU: Cred că va lua coreeanul
IB:Nu are cum lua coreeanul și
cel mai bun film străin, și regie,
și cel mai bun film
AU: Ai să vezi că poate

și dacă nu
le va împărți cu Mendes.
Scorsese și Tarantino au

ajuns să fie cinematografic 
prea „culți“ pentru tineretul 
din breaslă
IB: Se poate întâmpla orice
AU:Nu mai cred

Show�ul ăsta fără un host 
e zero 

Și ce o tot țin cu femeile?
Ai văzut�o și pe îngâmfata

aia de Janelle Monáe
care a deschis seara?
mega�enervantă

IB:Dar black

(Între timp vorbește cuplul regi�
zoral de la American Factory,
premiat la secțiunea documen�
tar lungmetraj.)
AU:Hahaha, auzi ce zice? „Prole�
tari din toate țările...“
IB: Am senzația că toată lumea a
luat�o pe ulei

Ăsta o fi Antihristul lui Solo�
viov, conformismul politic
AU: Sunt mai degrabă demonii
meschini ai lui Sologub
IB: Lucrurile au ajuns prea de�
parte
AU:Da, mult prea departe

tot cinemaul e compromis
IB: Și nu doar el
AU: dar cinemaul era până acum
câțiva ani mai puțin contaminat

între timp a fost infiltrat
complet de discursul academic
popularizat prin revistele de bu�
doar, de unde își fac ăștia cultura
IB: Și e în prima linie... nici nu
mai e loc de artă
AU: Ce păcat, mai ales 

într�un an cu filme atât 
de bune

dar în loc să se vorbească de
ele, se vorbește doar de politică

Dacă n�ar fi căzut comunismul
show�ul ăsta era transmis

live în tot blocul sovietic
IB:Hahaha

Văd că se poartă mamele
anul ăsta
AU: Văd și eu
IB: Îmi place Laura Dern. Cu așa
familie…
AU:Da

ea a fost ok
Și Brad a fost ok

IB: Brad e un băiat f mișto
AU:Da, e și cool, și smart
IB: Pe Keanu l�au adus pt că e
semi�hawaian, dar bine că l�au
adus
AU:Hahaha

Keanu e de la o vreme
foarte bun și el
Nu știu dacă ai văzut 

John Wick
IB: John Wick mi se pare f. violent
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AU: Acuma ce vrei și tu la așa su�
biect. Are însă un șarm retro de
colecția Romanul de 15 lei 

Iar Dern e bogată de�acasă,
încă de la stră�bunică�su

(Pe scenă un Eminem de ne�
recunoscut începe să cânte Lose
Yourself).

Ăsta e Eminem cu barbă?
IB:Noul Eminem

cu burtică
AU: Adevărul e că e bun
IB:Nu mai are suflu Eminem

Scorsese moțăie
AU: Când mă gândesc că peste 10
ani o să moțăi și eu așa, dacă nu
chiar mai repede.
IB: :)))))

Ar trebui să mergem să co�
mentăm Oscarurile la teve
AU: Ai văzut ce zice CTP pe Digi
de filme?
IB:Nu 
AU:Nici eu nu mă uit, dar mi�a
citit prietena mea aseară la cină
câteva „sentințe“.

„Joker instigă la violență, o
violență gratuită a omului către
om, asupra omului.“

The Irishman:
„E viu De Niro, dar e mort.“
Little Women:
„M�am putut uita o jumătate

de oră, atât. Acesta e un film de�
geaba. Nici măcar nu se ridică la
nivelul de clișeu.“

Parasite (pe care l�a văzut de
două ori):

„Depinde când vezi un film
de starea în care te afli. Prima
dată mă simțeam foarte rău din
punct de vedere fizic. Și, când mă
simt foarte rău, îmi scade capaci�
tatea de a recepționa un film. Și
asta e o problemă.“

Mie îmi pare a fi o problemă
cronică.
IB: Să știi că și mie mi s�a părut
cam „făcut“ Little Women. E ta�
lentată Greta Gerwig, dar prea a
transformat romanul acela de
secol XIX într�un film cu teză.

Joker ți�a plăcut?
AU:Nu, nu mi�a plăcut.
IB:Nici mie
AU:Deși aș fi vrut

că l�au înjurat leftiștii
Dar mie nu mi�a plăcut

fiind că e un film prost
iar Phoenix se scălâmbăie

neregizat
și nu duce rolul niciunde

IB:Mie mi�a plăcut actorul din
1917, George MacKay
AU:Da, și mie!
IB:Netflix a împins însă prea sus
The Two Popes
AU: Rămâne un film de văzut pe
Netflix. În schimb atât filmul lui
Scorsese, cât și cel al lui Taran�
tino sunt dintr�o cu totul altă ca�

tegorie artistică, ceea ce nu se
mai observă de către milenariști

Asta e dezesperant
IB: Exact

Oscarurile nu mai sunt ce
erau până în anii ’80
AU:Da, nu mai sunt
IB:Mă mir că te mai uiți la Osca�
ruri, când știi că s�au stricat atât
AU: Cred că e ultima oară
IB:Da, vezi să nu
AU:Mi�am făcut speranțe ca
boul
IB: Ce�o mai fi și la anul, o să dea
Oscaruri la animale
AU: Fiindcă, cum spuneam, a fost
un an tare

nu cu compuneri de la ora
de educație civică sau sexuală
cum au fost cele nominalizate în
ultimii ani
(Se anunță premiile pentru 
imagine.)

Va câștiga 1917
IB: Zici? 
AU:Da

Pe merit
IB: Bun Roger Deakins
AU:Da
IB: E un fel de Brian May

Uite�l pe Hanks, fanul lui
Margarina
AU: ...cea care cu filme primite
de la Tom a făcut să se năruie co�
munismul
IB: Ai văzut The Souvenir, de
Joanna Hogg?
AU:Nu

dar am văzut The Light house
care cade de la început până

la sfârșit într�o „poză artistică“
goală și fără sens. Există însă de�
mult o „critică de avangardă“,
care confundă poza artei cu arta
însăși. 
IB:Nu l�am văzut, dar din 
still�uri părea pretențios
AU: Prezentatorii ăștia care vin
din public, parcă sunt de la Gopo
IB:Hahaha
AU: Uite aici de pe Facebook de �
spre 1917: „M�a emoționat foarte
mult filmul ăsta. Ba chiar am și
plâns la final. Pentru că sunt eroi
despre care cărțile de istorie nu
au timp să vorbească, dar ei au
construit și construiesc mereu,
sunt autorii faptelor mici în ra�
port cu Istoria, dar sunt cei în
absența cărora răul ar fi învins

de cele mai multe ori.“ 
Și tot ea (cine o fi) mai jos:

„Pentru Oscar aș ține cu Joker.“
IB:Nu știu cine e
AU:O voce de pe fb

(Cynthia Erivo cântă songul
nominalizat din Harriet, film în
care și joacă, ea fiind nominali�
zată la categoria cea mai bună
actriță.)

Măi, și negresele astea care
plâng de admirație proprie, după
ce termină un cântec. Bănuiesc
că așa fac și când se uită în
oglindă.

(Se prezintă nominalizații
pentru machiaj și coafură.)

Va lua Bombshell
IB:Oribil film
AU:Nu l�am văzut, dar așa am
citit peste tot, că el va câștiga 
Oscarul ăsta
IB: Îmi pare rău pt Almodóvar, 
să fie dat la o parte de Ford vs
Ferrari în cursa pentru cel mai
bun film

și de Joker
Asta e, așa și Burning tre�

buia să fie primul film coreean
care să ia Oscarul
AU:Da! Burning trebuia

dar băiatul ăsta e mai
aproape de Hollywood
IB:Da, a avut baftă

și un distribuitor puternic
AU: Are mai ales un simț pt cine�
maul „serios�accesibil“

Și are și skill�urile necesare
să îl pună în practică, ceea ce 
europenii de azi nu au
IB: Ți�a plăcut Jojo Rabbit?
AU:Da

(Sigurney Weaver tocmai
zice că toate femeile sunt niște
super�eroine.)

Vai de mine!!!
IB: Credeam că Sigourney e mai
deșteaptă
AU:Nu e
IB: Jojo Rabbit nu m�a prins. Mi
s�a părut f. riscat
AU:Nu e nu știu ce film

Dar e dezinvolt și imperti�
nent într�un fel simpatic

(Orchestra Academiei cântă
un potpuriu din melodiile 
nominalizate la Oscar, fiind diri�
jată pentru prima oară de o 
femeie, fapt anunțat cu pieptul
umflat de Gal Gadot, una din

însoțitoarele lui Weaver.)
Uite și la blonda asta 

înflăcărată
IB: Blonda amazoană dirijoare

Toată societatea e bolnavă,
de aia a prins Joker
AU:Da! A scris J. Hoberman un
articol bun despre asta
IB:Despre ce?
AU:Despre Joker

(Elton John cântă I’m Gonna
Love Me Again, din Rocketman.)
AU: Elton John nu mai poate să
umble?

ce are la picioare?
IB: Și la Globuri era așa

E ca Benone Sinulescu
AU: E și el în costum național
IB:Dar e simpatic
AU: Clar,

dar ce are la picioare?
IB: Și Redford mergea greu 
anul trecut

(Se anunță premiul de
regie.)
AU: Acuma!

A dat lovitura Bong Joon�ho
Ia și cel mai bun film

IB:Mi se pare cam mult
AU: Știi cum e

Când curge norocul gîrlă
IB: I s�au aliniat…
AU:Da

Dar e simpatic și e și bun 
regizor
IB: E

Cine ar fi crezut la Cannes că
o să ia atâtea Oscaruri

(Steven Spielberg prezintă
categoria In memoriam pentru
membrii Academiei decedați
anul trecut.)

Uite și o emo!
AU: Asta e Billie Eilish?

A ajuns Yesterday să fie și
cântec de parastas

Deci Thierry și�a luat re �
vanșa anul ăsta față de Barbera!
IB: Cam da

Vreau să ia 1917 pentru cel
mai bun film

Mă enervează că Parasite e
premiat pe chestii politice

Mi�a plăcut, dar mă întreb

dacă i�ar mai fi dat atâtea premii
dacă era american?
AU: Cred că Parasite va lua lua 
și best film

Deși The Irishman trebuia 
să ia, iar dacă nu voiau să i�l 
dea din cauză de Netflix, atunci
OUATIH

Aa, să vedem acum discursul
lui Joaquin
IB: Joaquin mă deprimă
AU: Săracu, s�a țicnit și ăsta com�
plet!

În ultima vreme a luat�o rău
pe arătură
IB:Da

(Se ajunge la nominalizările
pentru cea mai bună actriță în
rol principal.)

Nu mi�a plăcut Renée
Iar Saoirse e supraevaluată

AU:Eu am văzut secvențe din Judy
și ea joacă bine
(Renée Zellweger își ține

speach�ul de mulțumire.)
Acuma face și pe deșteapta
Și asta la prostanacii ăștia de

actori care nu citesc decât „Va�
nity Fair“ și „Men’s Health“

(Urmează categoria Cel mai
bun film, prezentată de Jane
Fonda.)

Asta parcă e mumia în
mișcare a lui Bazin, dar ce bine a
fost îmbălsămată!

Ce chirurg!
Deci acuma e acuma

IB: Parasite sau 1917?
AU: Eu zic Parasite
(Se anunță Parasite câștigător.)
IB: Soloviov
AU: Eu recomand mereu spre
lectură în ultima vreme Suflete
moarte
IB: Ăsta e sfârșitul
AU: Ai văzut coreenii?

Îți dai seama?
Kim Jong�un își mai împușcă

niște unchi!
Ce bombă la sfârșit!
Hai, la culcare!
Și merci de companie

IB: Somn ușor!
AU: Și ție. SDC

Aceste premii nu mai au atât de multă
legătură cu cinemaul, cât cu mișcările
mai vizibile sau mai subtile ale unui nou
tip de proletcultism developat pe banda
liberalismului și a reprezentativităţii.
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Rânduri către cel care a scris
Chira Chiralina.

Prima dată am întâlnit�o pe Chira
în mileniul III, pe când nici măcar
nu știam că pe ea o caut, într�un
local din Zürich, m�a costat sala�
riul pe două luni ca să îi ascult
inima și să aflu că alte lanțuri o
țin acolo și vizirul este nevinovat.
Venise de la Donețk din Ucraina și
visa să se întoarcă acasă într�un
autoturism tras de trei sute de cai
și să vorbească despre gustul mel�
cilor din restaurantele fine. 

Sărmană Chiră, miroseai dul �
ce a fum și a moarte, copil stricat
de dorințele ieftine ale secolului
tău, și în zare era șarlatanul care
mereu te așteaptă până când va
mai rămâne atât de puțin din
tinerețea ta chinuită încât i te vei
preda ca unui mântuitor.

A doua oară am întâlnit�o pe

Chira printre micile chinezoaice
ale peștelui Li, într�o cameră cu
lumină roșie, nimic nu era comer�
cial în zâmbetul ei binecuvântat,
mișcările ei mecanice, de păpușă
cu arcurile rupte, și urletele ei
ascuțite și pulpele de zahăr ale
durerii ei și nici o lacrimă pe chi�
pul ei nevinovat. 

Am vrut să îi las o mică avere,
i�ar fi ajuns ca să fugă atât de de�
parte încât peștele Li să nu o mai
poată ajunge, m�a oprit cu un gest

scandalos, ca tăcerea condam na �
ților la moarte care refuză, doar din
priviri, ultima țigară. Și am ieșit din
camera roșie pe străzile inundate
de lumina falsă a progresului și am
rămas singur și aerul era de vară și
atunci a început să plouă.

A treia oară am întâlnit�o pe
Chira în Havana, Cuba, vocabula�
rul ei era libertin, mințea că ar fi
fost cândva balerină și fericirea
părea atât de aproape și trei pisici
îi stăteau de strajă și ea credea că
dacă privește în ochii lor mari când
își dă trupul unui străin ar putea să
devină nemuritoare și zarva din
stradă urca până la al doilea etaj și
trupul ei se aprindea ca un felinar
într�o noapte de demult, vino cu
mine, vom cuceri alte continente și
vei primi tot ce îmi vei cere, vino cu
mine!, și Chira din Havana, Cuba,
doar a zâmbit și tot ce e imposibil
se așezase atunci în zâmbetul ei. 

Mai târziu am întâlnit�o pe
Chi ra în alte și alte încăperi, printre
oglinzi, peste așternuturi înmires�
mate, în moteluri jegoase cu paturi
supraetajate și cândva în America de
Sud avea cicatrici și asculta melan�
colică undele radio, rănită de scoica
unor amintiri despre care nu vorbea
niciodată sau vorbea mereu, totuna,
niciodată nu strângi suficient din
meseria asta, mișcarea de revoluție
a pământului o aducea în același pat
din care se ridica tot mai greu, tot
mai obosită, tot mai bătrână, uneori
dădea ceasul înapoi, dar timpul nu
se întorcea și era din nou prea târ�
ziu, mereu plecam vinovat, bleste�
mul nu poate fi rupt decât cel care
l�a aruncat și eu nu mă puteam în�
toarce în satele lor, pe aleile micilor
orașe de unde fugiseră ca să gă�
sească iubirea sau măcar libertatea
și nu aflaseră decât aceste tru�
puri de bărbați trecuți și mișcările 

caraghioase ale bazinului lor, nu
puteam să scot cuțitul și să ucid pe
oricine le�ar fi vrut răul, nu puteam
nici măcar să le mai mint că voi veni
să mor lângă ele – altădată, în loc de
sfârșit, micul lac de sânge de lângă
căzile cadavrelor lor calde încă.

Dar nu e întotdeauna acest
sfârșit, uneori Chira e doar o mică
funcționară a unei industrii ori�
bile, luptând pentru locul pe
piață, pentru clienți, cât durează
o oră?, și pentru renta ei viageră
de la un bătrân bavarez, și tot in�
teriorul ei gol și obscen și ruinat
și toată poezia lumii e apusă și
frumusețea ei definitiv pierdută.

Ultima dată când am întâlnit�o,
Chira era foarte bătrână și viața
deja trecuse și ea și�a smuls atunci
ochii și mi�a lăsat ochii ei verzi în
palmă, poartă�i cu tine, căci și
ochii mei vor încă să vadă și am
făcut dragoste pentru ultima dată
închizând ochii ei în palmele
noastre, ca să nu ne vadă goi și ob�
sceni și ruinați, și ochii ei au tre�
murat ușor în întunericul palme�
lor noastre, ca o corabie purtată
spre necunoscut. SDC

ANDREI CRĂCIUN
CULEGĂTORUL DE HARFE

Scrisoare către Panait Istrati

De fiecare dată când fac o
tranzacţie bancară și trebuie să 
introduc un cod de securitate
obţinut prin token, codul ăsta 
secret se dovedește a fi 100001
sau ceva asemănător. 

Sunt sursa constantă a sarcasmu�
lui venit de la „dispozitivul token“,
cum sună titlul lui complet, pe
care îl repet și eu cu respect de
câte ori am ocazia.

De fapt, ar trebui să deschid
ochii și să accept această lecție de
semiotică pe care Dispozitivul mi�o
oferă cu încăpățânare. De fiecare

dată când cifrul care apare pe
ecran e o combinație pe care nici
în vis n�ai visa�o, cum ar fi 333888,
mă gândesc că poate mi se dă un
ghiont ca să mă bucur din nou de
frumusețea vieții. Ghiont care nu
face decât să mă enerveze. De
frumusețea vieții numai eu hotă�
răsc cum, când și dacă mă bucur!

Vrând�nevrând, bănuiesc la
ce face aluzie Dispozitivul meu
token – la teoria „ascunsului la
vedere“. Într�o povestire a lui
Edgar Allan Poe (Scrisoarea fu�
rată – 1844), scrisoarea prețioasă
pe care nu o pot găsi cei care
percheziționează cu maximă me�
ticulozitate apartamentul hoțului
era în realitate lăsată neglijent pe
masă, în plicul întors pe dos. Aco �
lo o găsește doar geniul lui Au�
guste Dupin. (Habar n�am dacă
există vreo legătură între proto�
detectivul Auguste Dupin și mai
celebrul detectiv Arsène Lupin,
inventat o jumătate de secol mai
târziu de un scriitor francez. Până

la urmă, dacă Baudelaire a putut
să se inspire din Poe, de ce nu și
Maurice Leblanc?) Îmi mai vine în
minte un exemplu (ce mare e cul�
tura mică!). Când, într�una din că�
lătoriile sale, pluta lui Sindbad se
sfărâmă de un țărm necunoscut,
naufragiatul, gol pușcă, se trezeș �
te curând admirat de mulțime
pentru bogăția lui. Cum să fii
bogat când nu ai absolut nimic?
Evident, pluta lui Sindbad, înjghe�
bată pe o insulă necunoscută, se
dovedește a fi fost dintr�un fabulos
lemn de santal, ale cărui resturi
erau suficiente să�l facă să ducă
pentru totdeauna o viață fără griji
(și fără rubrici săptămânale).

Îmi dau și eu seama că fiecare
fantezie florală (408804) pe care
mi�o propune software�ul este la fel
de „sigură“ ca una care arată mult
mai aleatoriu. Nemulțu mi rea mea
e una de natură stilistică: un token
care scoate din mânecă numai nu�
mere „cu miez“ e ca o gardă de corp
care în loc să caftească un atacator

ar începe să creeze pe cer mici ex�
plozii sincrone ca în arta lui Cai
Guo�Qiang sau ar produce imen �
se eșarfe colorate, mai funeste ca
ale Isadorei Duncan.

Una peste alta, plătesc pentru
un serviciu și înțeleg ca Dispoziti�
vul să�mi furnizeze numere ab�
surde, seci, esență de randomness,
nu să mă lase să înțeleg că empa�
tizează cu lumea de pe la nunți
(210210) sau de pe la cursuri de
matematică (314159). Refuz ca
token�ul meu să fie un artist. Eu
singur sunt suficient de periculos
pentru contul meu bancar.

Hoțul lui Poe, care dă atâta de
furcă poliției, are această capaci�
tate dintr�un motiv straniu: auto�
rul ne spune că e și poet. Tocmai
de�asta a și fost subestimat, pen�
tru că, spune prefectul, „he’s a
poet, which I take to be only one
remove from a fool“. Textul pare
să sugereze că orice grup infrac �
țional ar face bine să încerce să
lucrez periodic cu un poet. Cu

unul singur. Nu cu doi. Unul. Ni�
ciodată doi poeți.

Să nu fiu totuși prea critic cu
Dispozitivul. Uneori se întâmplă
să văd din partea lui un efort real
de a mă proteja, câte un 123457.
Par să fie primii pași către supre�
mul rafinament al lipsei de sens.
Ce tristețe! Să�ți împingi fără scru�
pule token�ul, care promitea atât,
pe calea dicteului automat. SDC

CĂTĂLIN PAVEL
CÂTEVA PÂNZE SUS
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Viața secretă a dispozitivului token



A făcut mare vâlvă în săptămâ�
nile trecute cazul celor doi sri�
lankezi angajați la o brutărie din
satul Ditrău, angajare care a
stârnit mai întâi revolta săteni�
lor, un șir de invective xenofobe
și rasiste ale localnicilor, o dia�
tribă a preotului catolic din sat –
tot împotriva srilankezilor, 
Iisuse Hristoase! – și apoi
contrareacții și acuzații din par�
tea diverselor autorități, partide
politice și organizații civice.

Faptul că un asemenea conflict a iz�
bucnit acolo, în sânul unei co mu �
nități închise și conservatoare, de
etnici minoritari secui – cumva,
chiar de două ori minoritari, a doua
oară ceva mai subtil, în raport cu et�
nicii maghiari –, nu e totuși sur�
prinzător. Supărător, trist și tulbu �
rător, dar nu surprinzător. Oricât de
neplăcută ar fi ideea, xenofobia ține

de firea omenească. Nu e morală, nu
e creș tinească, nu e omenoasă, dar e
umană. Oamenii sunt xenofobi – au
fost dintotdeauna. Doar o societate
echilibrată, care oferă siguranță și
un grad decent de edu cație, o poate
reduce, fără a o elimina vreodată cu
totul. Căci oame nii se tem de străini,
de cei care tulbură echilibrul lumii
lor mărunte – cu cât mai mărunte,
cu atât mai ușor de tulburat – și de
cei diferiți de ei. 

Probabil cea mai plastică ex�
primare a sătenilor revoltați, una
care îți rămâne în minte, a fost
aceea că ei nu�și doresc să mă�
nânce pâine frământată de mâi�
nile negre ale srilankezilor. Sim �
bolic aliment, pâinea! Mie mi�a
amintit de un alt clișeu, cel vehi�
culat de români, cum că în maga�
zinele ungurilor din Ardeal nu ți
se dă pâine dacă nu o ceri în ma�
ghiară. M�am și gândit la o soluție
de scurtcircuitare a celor două
clișee: pâinea asta, pe care o fră�
mântă mâinile negre ale srilanke�
zilor, să fie pusă în vânzare doar
pentru români, iar secuii să mă�
nânce în continuare pâine albă
frământată de mâini albe și pâine
neagră plămădită, paradoxal, tot
de mâini albe, secuiești. Sau chiar
de mâini românești, fiindcă local�
nicii din Ditrău, mai toți secui, au
declarat că vor să rămână așa cum

sunt, fără străini, numai ei – ma�
ghiarii și românii. Și uite cum ra �
sismul unește cele două etnii după
un conflict de secole! N�a fost ne�
voie decât de doi srilankezi necă �
jiți. Dintre care unul, culmea, este
catolic – dar se pare că, oricât de
conservatori ar fi ditrăuanii (di�
trăiezii?), afinitatea de piele e mai
puternică decât cea confesională.
Pe vremuri a fi creștin însemna să
faci parte dintr�o comunitate ma �
re, ce împărtășea aceleași valori,
indiferent de neam; azi se pare că
e mai importantă culoarea pielii,
iar pentru un catolic alb un orto�
dox alb e mai frate decât un cato�
lic „negru“. Oare cum s�ar împăca
secuii noștri cu un papă de cu�
loare? Ar pune pe limbă ostia în�
tinsă de mâna neagră a unui astfel
de Sfânt Părinte?

Acum, serios vorbind, ceea ce
s�a întâmplat e rușinos, dar nu e un
caz izolat. În urma scandalului pu�
ternic mediatizat de la Ditrău, a
ieșit la iveală că pe ici, pe colo, în
România au mai fost cazuri de
muncitori străini marginalizați sau
ostracizați. Și nici măcar asta nu

spune mare lucru despre români,
maghiari și străini�străini. Ar fi stu�
pid să�i etichetezi pe cetățenii ro�
mâni (fie ei etnici români, maghiari
sau orice altceva) drept xenofobi,
rasiști, antisemiți etc. Și�apoi în
reacția incendiară a maghiarilor
din Ditrău față de cei doi srilankezi
pare să fi existat în substrat și un
conflict local între proprietara ace�
lei fabrici de pâine și localnici, legat
de felul în care sunt plătiți angajații
brutăriei – adică prost. Așadar,
rasism sau exploatare și revoltă so�
cială? E complicat. Parcă e mai sim�
plu să pui eticheta de rasism, de
xenofobie: se potrivește cu agenda
politică internațională.

Numai că România, așa cum e
ea, e plină de străini de toate felu�
rile. Inclusiv străini de culoare,
chinezi, arabi musulmani și alții,
care și�au găsit un rost aici de de�
cenii bune. Și atunci ce învățăm
din cazul Ditrău? Și ce trebuie să
facem? Nu mare lucru. Poate doar
să continuăm să ne întrebăm. Și
să ne educăm, poate că educația
mai îmblânzește fiara din noi, fie
ea română sau secuie. SDC
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Rasism pe pâine

Grupul pentru Dialog Social
(GDS) a lansat joi un apel la uni�
tate partidelor de centru�dreapta
pentru a prezenta candidați unici
pentru Primăria Capitalei și pri�
măriile de sector. Ba mai mult,
GDS se oferă să organizeze o dez�
batere „spre a ajuta să se reali�
zeze acordul asupra unei
can didaturi unice și de succes“.

Apelul este adresat președinților
PNL – Ludovic Orban, USR – Dan
Barna și PMP – Eugen Tomac, dar
și candidaților Nicușor Dan și
Vlad Voiculescu.

Oare nu le este rușine parti�
delor politice din zona dreptei?
Adică liderii și posibilii candidați
au țipat cu toții timp de patru ani
că Gabriela Firea face numai trăs�
năi la primăria Capitalei, dar
când vine vorba de strategie, iaca
nu se poate. 

PNL e sus în sondaje și crede
că va reuși s�o bată de unul singur
pe Firea. În tabăra USR�PLUS e și
mai multă ceață. Nicușor Dan și�a
făcut Uniunea Forțelor Locale,

PLUS merge cu Vlad Voiculescu, iar
USR dă mesaje contradictorii. Dar
dinspre USR�PLUS ni se dau garan �
ții că va fi sigur candidat unic din
partea alianței la Capitală. Însă nici
ei nu știu cum se va ajunge la
această soluție. Nicușor Dan consi�
deră că i se cuvine candidatura,
pentru că a luat 30 la sută la alege�
rile trecute, în vreme ce Vlad Voi�
culescu e puternic susținut de
PLUS, dar și de o bună parte dintre
useriști. Nimeni nu vrea să cedeze.
Orgolii cât încape pe linie. Logic ar
fi ca băieții ăștia, adică PNL, USR,
PLUS și eventual PMP, să toc�
mească o casă de sondare serioasă,
să ia niște consultanți indepen �
denți și apoi să decidă pragmatic
care ar fi varianta corectă. Iar cei
care nu confirmă în sondaje să se
pună în spatele candidatului cotat
cu prima șansă. 

Suntem în 15 februarie, cu
patru luni înainte de locale. La
ora asta, un partid serios ar fi tre�
buit deja să știe cu cine defilează.
Și la București, dar și la Iași, Cra�
iova sau Constanța. 

Ce transmite de fapt GDS? E
un strigăt disperat al societății ci�
vile către partidele politice că așa
nu se mai poate. Ceva de genul dacă
nu vă băgați mințile cu toții, Firea
va mai sta patru ani la primărie. La
fel cum Chirica va trona la Iași.

Cei de la GDS spun că un nou
mandat de patru ani pentru Ga�
briela Firea ar fi un dezastru pen�
tru Capitală, dar și un mare
premiu pentru PSD, partid res�
ponsabil în mare parte pentru
dezvoltarea mult sub posibilități
a României din ultimii treizeci de
ani. GDS nu dă vreun nume de
candidat și nu le spune partidelor
că X este mai bun, iar Y trebuie să
facă un pas în spate. Ci doar cere
negocieri oneste și responsabile
pentru susținere reciprocă.

Analiza GDS e tăioasă, dar
surprinde exact ceea ce de fapt se
pe trece în spatele declarațiilor
protocolare, dar goale de conținut.

„Se amplifică impresia că, în
fapt, mai mult decât înfrângerea
PSD�ului vă preocupă poziția de
putere în cadrul propriului partid,

jocurile de culise, victoriile mă�
runte, asta când orgoliul personal
și convingerea propriei de să vâr �
șiri și a partidului dumneavoastră
nu vă întunecă judecata. Sperăm
totuși că sunteți încă suficient de
lucizi și suficient de onești,
atunci când vă pretin deți servito�
rii binelui public“, se arată în 
documentul Grupului pentru Dia�
log Social.

PNL, USR și PLUS sunt pe cale
să comită o eroare colosală, iar
electoratul nu le va ierta lipsa de
maturitate. 

Situația de la București nu e
singulară. Ceea ce se petrece la
Iași e și mai interesant. PNL încă
n�a închis discuțiile cu edilul
Mihai Chirica pentru o candida�
tură a prietenului imobiliarelor
pe lista liberalilor. După ce trei ani
și jumătate PNL a tocat prin filiala
municipală lipsa de realizări a lui
Chirica, o parte dintre liberalii
ieșeni, dar și diverși baroni gal�
beni din țară îl vor pe Chirica în
partid. Curat murdar. Cine să mai
priceapă ce se întâmplă? Până

unde merge compromisul în poli�
tică? Iar ca tacâmul să fie complet,
Chirica e dorit și de PSD�ul cen�
tral, care l�a trimis de Ziua Unirii
pe olteanul Paul Stănescu să re�
zolve asperitățile stângii ieșene.
Pe Chirica îl vrea și PSD, dar, cu�
rios, și unii din PNL. Păi cum să nu
stai relaxat cu așa pețitori?

În tabăra USR�PLUS de la Iași
e aceeași degringoladă ca la Bu �
curești. USR a aruncat�o în luptă pe
Cosette Chichirău, iar PLUS l�a
dezlipit pe Liviu Iolu de Bruxelles
pentru a candida la Primăria Iași.
Nici unul nu se gândește să re �
nunțe la candidatură, iar dacă stai
de vorbă cu fiecare dintre cei doi te
ia cu dureri de cap. 

Jocul nu e închis, încă nu e târ�
ziu ca situația să se răstoarne. Și la
București, dar și la Iași. Firea și Chi�
rica au azi prima șansă, nu pentru
că ar fi niște primari grozavi, ci
pentru că așa vor ceilalți. GDS vor �
bește încă elegant, dar în realitate
se oferă să medieze prostia. SDC

FLORIN GHEŢĂU
VAGONUL CU VORBE

Stângăciile dreptei la locale.
Studii de caz: București și Iași
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INTERVIU PE DOUĂ VOCI. CON CALORE

Elena Moșuc și Christian Sandu 
despre dirijorul Nello Santi, ultimul
maestru al vechii școli de operă italiană

Lumea operei i�a pierdut zilele
acestea pe Nello Santi și pe Mi�
rella Freni, doi titani ai artei in�
terpretative, fiecare dintre ei
reprezentant al unei generații
aparte, mai ales în repertoriul
liric italian. Dacă noi, melomanii,
am iubit�o cu toții pe pe Mirella
Freni, „Papa Santi“ cum i�au spus
cei care au cântat cu el, a fost un
șef de orchestră emblematic mai
ales pentru lumea interpreților.
Am stat de vorbă cu doi români
care au avut privilegiul rarisim
de a cânta și lucra cu acest extra�
ordinar dirijor, cu a cărui
dispariție se încheie o epocă:
soprana Elena Moșuc, o adevă�
rată divă a scenelor lirice inter �
naționale de azi, și dirijorul
Christian Sandu, un maestru al
baghetei care a dirijat recent or�
chestra Teatrului Colón din Bo�
gotá, Columbia. Le�am adresat
același set de întrebări. 

1. Când l-ați cunoscut și când ați
lucrat pentru prima oară în ca-
rieră cu Maestrul Nello Santi? În
ce partitură/ repertoriu? 
2. Atât în repertoriile Puccini,
cât mai ales în Verdi, în care a
fost recunoscut ca un specialist
de clasă mondială, Nello Santi
era apreciat pentru balansul
voce-orchestră, fără a acorda
prea multă libertate solistului.
Cum ați descrie experiența pe
care ați avut-o cunoscându-l și
lucrând cu el?
3. Ce a însemnat Nello Santi
pentru dumneavoastră? Cum ați
caracteriza, în câteva cuvinte

personalitatea acestui mare șef
pe care critica de specialitate l-a
numit „ultimul mare dirijor ita-
lian cu un talent instinctiv în-
născut pentru operă“? 
4. O amintire personală dragă,
de la repetiție sau din spectacol

cu Nello Santi.

ELENA MOȘUC

Încă de când am fost angajată la
Zürich, din toamna anului 1991.
Onoarea de a cânta sub bagheta sa
am avut�o în anul 2000, când Ale�
xander Pereira m�a distribuit în
rolul Gildei din Rigoletto de Verdi,
alături de mari baritoni, în rolul ti�
tular. Ca un maestro din vechea
gardă, a știut să ne transmită mai
departe adevărata manieră ita�
liană de a interpreta, secrete pe
care le�am absorbit imediat! Am
cântat mult Rigoletto, la Zürich, cu
Leo Nucci cu care am împărțit
multe alte scene, precum Arena di
Verona, Scala din Milano, Tokyo,
Hong Kong. Dar la Zürich acest
trio Santi�Nucci�Moșuc a fost con�
siderat de referință pentru Rigo�
letto, cu care, alături și de Piotr
Beczała, am realizat un minunat
DVD în 2006. În 2009 am avut feri�
cirea să cânt în noua producție
Lucia di Lammermoor, pusă în
scenă la Zürich pentru mine. A fost
o experiență minunată să lucrez
iarăși cu Maestrul Santi și am avut
din nou ocazia să învăț o mulțime
de secrete. Doar simpla sa apariție
declanșa standing ovations!

Ca toți marii interpreți, Maes�
trul Santi avea o viziune proprie.
Tempourile sale erau renumite pen �
tru rapiditate. Îmi amintesc ca Edita
Gruberová a fost foarte ne mulțu �
mită pentru că, în cabaletta Semira�
midei, Maestrul a avut un tempo
imposibil. La fel în Rigoletto, duetul
Gilda�Rigoletto din actul al doilea
avea un tempo extrem de rapid, dar
care te storcea; trebuia să fim foarte
atenți, să fim preciși și să nu rămâ�
nem în urma orchestrei. Recunosc
ca la început a fost greu, dar apoi 

ne�am obișnuit cu toții și a devenit
normalitate. Pentru mine, ca artistă,
important a fost faptul că, prin Ma �
estrul Santi, muzica italiană mi�a in�
trat în sânge direct de la sursă!

Nello Santi a fost un adevărat
maestru! Era autentic. Pe mine, pe
noi toți ne�a impresionat mereu
faptul că nu dirija niciodată cu
partitură. Știa toate notele muzi�
cale pe dinafară, soliști, cor și fie�
care instrument din orchestră!
Ceva incredibil! Avea un respect
enorm pentru muzică, o iubea și
era de un profesionalism exem�
plar. Era foarte, dar foarte critic și
nu îl câștigai ușor. Eu fac parte
din cazurile rare de soliști iubiți
de el și îi sunt foarte recunoscă�
toare. Dar pentru aceasta a tre�
buit să muncesc enorm. M�a iubit
și l�am iubit. Îi mulțumesc pentru
tot ce am învățat de la el în cele
două opere studiate, atât muzical,
cât și dramatic. Explica de ce așa și
nu altfel, de ce personajul se com�
portă într�un anumit fel și toate
motivațiile muzicale, așa cum le�a
preluat de la dascălii săi.

Îi plăcea enorm să spună anec�
dote, mai ales muzicale. Repe tițiile
erau un deliciu, în care munca era
îmbinată cu aceste momente de
destindere. Era delicios și ne
simțeam foarte bine, dar când nu
îi plăcea ceva pur și simplu dispă�
rea din fosă, așa cum s�a întâmplat
după o repetiție de Ballo in mas�
chera, în regia complicată și mo�
dernă a lui Pountney. M�am în �
țeles foarte bine cu el și în cazul

ariilor dificile, l�am simțit mereu
alături, mi�a urmărit chiar și
respirațiile și am construit întot�
deauna ceva frumos împreună. Ri�
dica tonul când se enerva – îmi
amintesc o repetiție de Lucia în
care l�a distrus pe interpretul lui
Arturo –, dar în spectacole nu
punea în dificultate pe nimeni. Îmi
este deja dor de Maestrul Santi!

CHRISTIAN SANDU

În februarie 2016, cu ocazia pro �
duc ției Norma de la Teatrul San
Carlo din Napoli. A fost dragoste la
prima vedere, prin anvergura și no�
torietatea copleșitoare a acestui ar�
tist imens care m�a primit și mi�a
oferit acces în spațiul profesiei și
familiei sale. Am continuat să�i fiu
alături apoi la producțiile La Tra�
viata la Teatro La Fenice din Vene�
zia și Scala din Milano, Rigoletto la
San Carlo din Napoli, Nabucco din
nou la Scala și ultima sa producție
Lucia di Lammermoor de la Opera
din Zurich.

Nello Santi avea înainte de
toate un respect imens și o vene �
rație aproape religioasă față de
com pozitor. Îmi spunea deseori că
dirijorul trebuie doar să scoată la
lumină și să execute ceea ce deja
compozitorul a creat. Nu era adep�
tul viziunilor personale, nici a
licențelor interpretative. Iar crezul
său era dublat de o atitudine sme�
rită în privința muzicii și a cuvân�
tului. De aici o mereu prezentă
atenție asupra detaliilor care ulte�
rior vor da formă întregului, după
criteriile clare ale relației text�mu�
zică din partitură. În acest sens și în
spiritul stilului și tradiției italiene
al cantoului sulla parola, pregătea
cu răbdare unică fiecare rol. Avea
realmente o atitudine părintească
cu fiecare membru al distribuției,
era iubit și apreciat de cântăreți și
orchestră, rămânând în jargonul
operiștilor ca „Papa Santi“. Era con�
vins că pregătirile și repetițiile
încep cu mult înainte de ansamblu,
la cabină, cu fiecare cântăreț în
parte. Deși era extrem de strict și

exigent în repetiții, în spectacol era
cu totul dedicat scenei, acompani�
ind ca nimeni altul cântăreții.

Întâlnirea cu Nello Santi a fost
copleșitoare prin simplitatea și ge�
nerozitatea unui gigant al operei
care, de la prima întâlnire, se
adresa tânărului dirijor clujean
Christian Sandu cu apelativul Maes�
tre. A fost o întâlnire inițiatică și nu
cred să greșesc când spun că m�am
născut a doua oară ca dirijor de
operă. Asistarea maestrului Santi
în repetiții, lungile plimbări îna �
inte și după probe, cinele mult pre�
lungite în noapte, frecventele
noastre convorbiri telefonice, în �
vățăturile și sfaturile primite cu
ocazia spectacolelor mele mi�au re�
velat o istorie de peste o jumătate
de secol de operă în care nume pre�
cum Bergonzi, Corelli, Giaiotti, Ba�
stianini, Siepi, Caballe, Sutherland,
Scotto și multe altele făceau deli�
ciul rememorărilor. Încuraja tine�
rii să�și cunoască înaintașii și să îi
respecte, să învețe de la ei și să
preia lucrurile bune. 

Cea mai frumoasă și puternică
amintire, prin simbolistica con ți �
nută în ea, a fost reiterarea unui
moment petrecut la Milano, când
venerabilul Tullio Serafin i�a dăruit
tânărului Nello Santi bagheta sa.
Am beneficiat de același cadou, la
Veneția, în aprilie 2016, când Maes�
trul mi�a dăruit bagheta cu care a
dirijat premiera operei La Traviata,
la care a adăugat o dedicație perso�
nală, ce pentru mine reprezintă o
adevărată mărturisire de credință a
dirijorului de operă. SDC

CĂTĂLIN SAVA
RUBATO. 
RUBRICA DE CLASICĂ

Soprana Elena Moșuc
cu Nello Santi

Dirijorul Christian
Sandu, cea mai
recentă fotografie
cu Nello Santi



„Masca veselă a Italiei“ cum a
numit�o Byron, Veneția își dato�
rează celebritatea mondială nu
numai canalelor pe care e con�
struită, ci și carnavalului care o
îmbracă, o dată pe an, în hainele
sărbătorii. Originile carnavalului
coboară profund în istorie, până
la obiceiurile romane, iar meni�
rea lui este de a oferi, înainte de
intrarea în postul Paștelui, o ul�
timă mare serbare populară ce
precedă asceza și o pregătește
printr�o suită de excese. 

Plăcerea serbărilor, a petrecerilor
populare a caracterizat dintot�
deauna Veneția, gustul pentru
festiv fiindu�le specific atât aris �
to craților, cât și oamenilor simpli.
Poate și pentru că manifestările
carnavalești aveau puterea de a
face ca diferențele sociale să se
șteargă vreme de câteva zile. Indi�
vizii deveneau egali, cum nu erau
în afara sărbătorii, pentru că sub
ascunzișul măștii identitatea de�
venea incertă, fiecare fiind nu mai
un personaj dintr�o suită. Aceeași
mască permitea, grație aceleiași
împrumutate identități, libertăți
de neînchipuit altfel, care făceau
farmecul carnavalului de Ev Me �
diu. Chiar călugării de la San
Marco coborau în mijlocul mulți �
mii, cu măști negre de mătase, re�
venind, pentru scurtă vreme, la
viața de care se des părțiseră îm�
brăcând sutana.

Arhitectura urbană a Vene �
ției este cadru perfect pentru ma�
nifestări carnavalești. Întregul oraș,
ieșit parcă din ape, este o uriașă și
somptuoasă scenografie în care
costumele de carnaval transfor �
mă locul într�un univers al bucu�
riei de a petrece. Carnavalul în �
 seamnă zile de comportament 

deosebit, exuberant, în care oa�
menii sunt legați printr�o frenezie
ce ține de tipicul sărbătorii. Car�
navalul invită la un comporta�
ment care răstoarnă stările de
lucruri obișnuite și reîncarcă
energetic bateriile umane. 

CARNAVALUL VENEȚIAN E DE
SORGINTE ARISTOCRATICĂ 

Aproape două săptămâni, la Ve �
neția se desfășoară procesiuni po�
pulare, spectacole de stradă, defi�
lări, care alegorice, concerte, ca
semn al nevoii de eliberare, de care
din când în când ființa umană are
atâta nevoie. Sunt, într�un fel, Săr�
bătorile nebunilor de odinioară,
care se rafinează într�un timp de
dimensiuni istorice, devenind în�
cântător spectacol de stradă. Ori �
ce carnaval degajă energii, pune
în mișcare imaginații, distingân �
du�se ca o perioadă de totală eli�
berare. Ieșirea din obișnuit este
cea mai importantă dimensiune a
sărbătorii carnavalești, alături de
aceea a eliberării totale. Masca și
costumul te scapă de sine, deve�
nind pentru scurt timp un altul,
de împrumut. În spatele acestui
alt eu, îți permiți tot ceea ce în res�
tul anului nu�ți este îngăduit. Și
cum asemenea manifestări au și
caracteristica epidemiologicului,
contaminându�i pe cei din preajmă,

carnavalul devine și un însemn de
coeziune citadină, adunându�i
sub înfățișarea sa luxoasă pe toți
orășenii conectați la pulsul vi�
brant al sărbătorii.

Carnavalul venețian e de sor�
ginte aristocratică, spre deosebire
de cel de la Roma, prin definiție
popular. Bogata republică avea o
slăbiciune pentru serbările pu�
blice și petrecerile particulare.
Galantă și mondenă, Serenissima
gusta „plăcerea inteligentă“, mu�
zica (aici s�a născut bel canto),
poe zia, spectacolul, într�un ten�
tant „trăiește�ți clipa“. Palatele ce
se dezvăluie de o parte și de alta a
lui Canal Grande, afișând osten�
tativ dantelării de coloane gotice,
invită la banchete de gală, cu can�
delabrele scânteind în spatele
geamurilor ogivale, reflectându�se
în prețioasele oglinzi vene țiene.
În ele se reflectau chipurile camu�
flate ale invitaților ce veneau
până la scara palatelor pur tați de
gondolele suple. 

Traversând cu vaporetto Ca �
nal Grande, surprinzi și acum, la
orele serii, cupluri de mascați ce se
îndreaptă spre Ca D’Oro, unde lu�
minile aprinse anunță un banchet
de gală. Costume elegante, nelip�
sita pelerină neagră și tricornul
acoperind peruca, chipul ascuns
în spatele măștii, ca în acel mult in�
vocat ottocento decadent, când
principala grijă a vene ție nilor erau
toaletele, cochetăria și balurile.
Ottocento a fost, în întregime, un
continuu carnaval, al cărui centru
absolut era Piața San Marco. 

FIECARE PIAȚETĂ TRĂIEȘTE
FRENEZIA CARNAVALULUI

O prețuire aparte era acordată
atunci artei scenice, în Veneția

funcționând șapte teatre, la care
se adăugau nenumăratele repre �
zentații din piețele publice. Gol�
doni a scris și lucrat aici, revigo�
rând commedia dell’arte prin rea�
lismul pieselor sale și scriind și
pentru opera buffa, gen abia in�
ventat. Drama mascată se juca
mai tot anul, iar femeile aristo�
crate nu ieșeau din casă fără să�și
acopere chipul cu o mască, din�
colo de care, cu ajutorul imagi �
nației, orice era posibil și îngă� 
duit. Tradiția s�a perpetuat, iar
carnavalul venețian de�acum re�
face prin măștile și costumele
sale, trecutul luxos. 

Fiecare piațetă trăiește frene�
zia carnavalului, dar punctul de
maxim interes este San Marco. În
spațiul său larg se derulează pro�
cesiuni cu oameni mascați, lumea
cântă, dansează, dar mai ales își
etalează costumul confecționat
special. Cele mai frumoase și mai
strălucitoare materiale, în cele
mai variate culori și mai neînchi�
puite combinații: satin, mătase,

catifea, pene, perle, pietre colo�
rate, punând alături movul și ne�
grul, roșul și auriul, verdele și
galbenul, ca în costumele aristo� 
 craților de demult. Nu lipsește
scufa de măscărici, din petice viu
colorate, cu clopoței la marginile
tichiei, anunțând sosirea bufoni�
lor. Arlechinii alternează rombu�
rile colorate, iar Colombinele le
dau replica vestimentară. Mulți �
me de clovni. Peisajul sărbătorii e
completat de ghirlande de lumini
(cele mai spectaculoase deco�
rează podul Rialto), confetti, fo�
curi de artificii. 

La Cafeneaua „Florian“, figu �
ranți în costume de epocă refac
atmosfera vremurilor apuse: cri�
noline, peruci, conduri din satin,
măști. În materie de măști, ima �
ginația artizanilor venețieni nu
pare să aibă limite: din ceramică,
plastic, piele, lemn, de diverse mă�
rimi, în aceleași culori de curcu�
beu. Fiecare mască e un fragment
de Veneție și, mai ales, e o em�
blemă a memoriei. SDC
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ARYNA CREANGĂ 

„Evadarea din cercul perfect a
fost, pentru mine, luarea deci-
ziei de a deveni scriitor și de a
debuta ca romancier, atunci
când am împlinit 45 de ani“,
spuneați. De ce ați luat această
decizie? Cum ați știut că atunci
era momentul potrivit pentru
debut?

Mereu mi�am dorit să fiu scriitor.
Îmi amintesc că, atunci când
aveam 17 ani, îmi doream să sparg
toate barierele, să trec de toate li�
mitele și m�am trezit într�o bună
zi conștientizând că sunt un Mar�
tor al lui Iehova, într�un sătuc re�
ligios din mijlocul Norvegiei.
M�am gândit în acel moment că
evadarea cea mai bună a mea ar fi
aceasta – să devin scriitor, pentru
că eram un tânăr care citea foarte
multă literatură, clasică în spe�
cial; așa că mi�am dorit să fac
parte din asta. Literatura era încă
de atunci pentru mine eliberarea
perfectă.

„ÎN LITERATURĂ POȚI
COMUNICA CU OAMENII 
ȘI DUPĂ MOARTE“

Spuneți că citeați foarte mult 
la 17 ani. Cum v-ați apropiat 
de literatură? 

Exista, pe atunci, în sătucul meu
din Norvegia, o bibliotecă. Nicio�
dată însă nu am cunoscut pe ci�
neva care citea acolo; nu aveam
nici o persoană în anturajul meu
care să aibă vreo legătură cu lite�
ratura. Pe mine asta mă fascina și

atunci am crezut că apropierea de
literatură e modalitatea prin care
aș putea dobândi și niște prieteni
rezonabili, mai potriviți pentru
mine. Ceilalți oameni mi se pă�
reau nebuni, așa că scriitorii 
clasici precum Lev Tolstoi sau
Gustave Falubert mi se păreau
compania ideală. Erau, e drept,
morți de sute de ani, dar pentru
mine nu conta. În literatură poți
comunica cu oamenii și după
moarte. 

Ați descoperit atunci vreun
scriitor pe care l-ați transformat
într-un ideal a ceea ce v-ar fi
plăcut să deveniți?

Nu chiar, pentru că ce făceam eu nu
era o căutarea a unui model, ci ex�
primarea unei dorințe arzătoare de
apartenență. Îmi doream să fac
parte dintr�un club, dintr�o comu�
nitate potrivită mie. Și, totodată, îmi
doream să particip la comunicarea
mesajelor transmise către cititori. 

Înainte de Kalak, ați scris trei
cărți care nu au fost niciodată
publicate și despre care
spuneați că sperați că nici nu
vor vedea vreodată lumina tipa-
rului. Din ce cauză doriți să le
păstrați departe de public?

Pentru că nu erau cărți destul de
bune, nu erau scrieri mature. Nu

aveam, pe atunci, nici o idee de �
spre cum se scrie un roman. Încer�
cam constant să copiez scriitorii
clasici și nu am ajuns nicăieri fă�
când asta. Scriam pentru că îmi
doream foarte mult să devin scrii�
tor sau pentru că voiam neapărat
să scriu literatură, iar asta nu este
destul. Trebuie să vrei să scrii
dintr�o necesitate interioară. Nu
am găsit acea necesitate până
când nu am început să�mi scriu
romanul de debut, care e un ro �
man autobiografic, Kalak. 

Dar cum ați știut că este, 
în sfârșit, o carte bună, 
care merită publicată?

Am putut simți asta. Am observat�o
singur, limpede, urmărindu�mi
stilul de a scrie – care nu existase
până atunci. M�am simțit încântat
și fericit, căci în sfârșit am reușit să
vorbesc despre ceva atât de sincer
și să�mi găsesc drumul ca scriitor.

Cât de mult a influențat Kalak,
romanul dumneavoastră auto-
biografic, Profeții din Fiordul
Veșniciei? Sau, mai bine spus,
cum a influențat personalitatea
dumneavoastră personajele
principale din carte?

Credeam că celelalte romane ale
mele nu se leagă în nici un fel de
biografia mea. După ce l�am scris
pe cel de debut însă mi�am dat
seama că poți vedea limpede în
celelalte niște urme care duc, ori�
cum, tot la parcursul vieții mele.
Cred că așa e cu toți scriitorii –
poți vedea în romanele lor, oricât
de diferite ar fi ele, legături cu
poveștile lor de viață. Nu le vezi
întotdeauna, pentru că ei poate
nu au scris romane autobiogra�
fice, din care poți ghici limpede
asta. Pe mine însă mă poți prinde
mai ușor decât pe ceilalți. 

Ați spus într-un interviu că,
după 15 ani petrecuți în Groen-
landa, ați avut un moment de
cădere și confuzie totală, care 
v-a determinat să vă mutați 
înapoi în Norvegia. Ați asociat
acest nou început cu cel al 
personajului dumneavoastră,
Morten Falck? Este el un soi 

de alter ego?

Nu, Morten Falck este doar prota�
gonistul celei mai bine vândute
cărți pe care am scris�o. Călătoria

INTERVIU CU SCRIITORUL KIM LEINE 

„Acesta este principalul mesaj al
cărții mele – omul s-a născut liber
și pretutindeni este în lanțuri“
Kim Leine este un scriitor nordic ale cărui cărți,
similare personalității lui atipice, ies din tiparele
banalității. Cu o poveste de viață complexă, cu
episoade trăite în Norvegia, Groenlanda sau
Danemarca, meserii și afinități religioase schimbate
constant, și-a găsit locul în cele din urmă în

Danemarca și a început să-și dedice din ce în ce mai
mult timp scrisului. Profeții din Fiordul Veșniciei,
singura sa carte tradusă în română, publicată la
Editura Polirom în 2015, spune o poveste asemă nă -
toare cu a sa, în care ficțiunea intervine atunci când
personajul principal face prima mișcare. 
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vieții lui este foarte asemănătoare
cu a mea – a lui este plasată în se�
colul al VIII�lea, așa că este o para�
lelă cumva între viețile noastre. Și
el, prin călătoriile pe care le face –
referindu�mă strict la traseu aici –
închide un cerc. Îl văd însă ca pe o
persoană complet diferită de mi �
ne, nu l�aș numi un alter ego.

„ASTA PĂȚEȘTI CÂND ÎL
PĂRĂSEȘTI PE DUMNEZEU,
DEVII UN OM ÎNJUMĂTĂȚIT“

„Morten Falck ne reprezintă 
pe noi, bărbați și femei 
deopotrivă“, ați mai spus. 

Da, asta pentru că, deși el își do �
rește cu multă ardoare să devină
un om de știință, ajunge să devină
preot. Este un om divizat; aceasta
cred eu că este și dilema noastră,
a bărbaților și femeilor, cea mai
puternică – aceea de a fi împărțit
constant între Dumnezeu și știin �
ță, între credință și rațiune. Asta
pățești când îl părăsești pe Dum�
nezeu, devii un om înjumă tățit;
acesta este costul transformării
într�un om modern.

Și cât de greu i-a fost personaju-
lui să se transforme în acest 
om modern?

Extrem de greu – l�a costat viața,
însă totodată l�a și eliberat. Este,
desigur, un paradox, iar acesta este
și principalul mesaj al cărții mele:
omul s�a născut liber și pretutin�
deni este în lanțuri. Se regăsește
ideea și în Contractul social. 

Ați accentuat acest „și“ 
dintre ele.

Da, pentru că este un paradox, nu
o contradicție. Nu este nici o con �
tradicție între libertatea omului și
faptul că el se află în lanțuri. Da –
ești liber; da – ești și înlănțuit.
Este imposibil să înțelegem asta
pe deplin, în final murim și tot nu
ajungem s�o înțelegem. 

Revenind la Morten Falck –
aveți în comun cu el și interesul
pentru medicină. Ați lucrat 
ca asistent medical; v-a
influențat în vreun fel scrisul?

Da, știu câteva lucruri despre ana�
tomie și despre corpul uman și
am un soi de legătură afectivă cu
acesta. Îi știu, sigur, și toate slăbi�
ciunile; aș putea spune că există
un soi de intimitate de care mă fo�
losesc în scrisul meu, pentru că
deseori utilizez detalii amănun �
țite ale suferinței fizice în descrie�
rile mele. Când scrii, este im �
portant să folosești amănuntele
acestea specifice și semnificative –
făcând asta îmi place să cred că
reușesc să transfer experiența citi�
tului chiar către corpul cititorului.
Mă folosesc de asta ca de un fel de
cal troian – cititorul nu știe ce ur�
mează niciodată, atunci când răs �
foiește cărțile mele. „M�am simțit
puțin rău când am citit“, ar putea
spune el, dar asta ar însemna că ci�
titul a devenit atunci o experiență
nu doar mentală, ci și fizică. 

Credeți, prin urmare, că prin 
intermediul imaginilor acestea
specifice – tactile, olfactive, 
dinamice – ajungeți mai ușor 
la public?

Da, mă bazez foarte mult pe îm �
bogățirea experienței cititului, pe
transformarea ei într�o expe rien �
ță fizică. Îmi place foarte mult să
fac asta, pentru că am lucrat atâta
vreme în domeniul medical. Ad �
mir totodată și mulți doctori�scrii�
tori, precum Cehov, spre exem plu.
Și în cărțile lui este clară intimita�
tea aceasta, cuvintele scrise de el
pot fi simțite. 

În Profeții din fiordul veșniciei
există numeroase referințe isto-
rice. De cât de multă documen-
tare a fost nevoie pentru scrie-
rea romanului? 

De foarte multă – mai ales în ceea
ce privește spațiul și arhitectura:
zona, străzile, clădirile, felul în
care ele erau construite, ce fel de
îndeletniciri aveau oamenii. Spre
exemplu, despre incendiul din
Copenhaga din 1795 am avut cer�
cetări foarte exacte – am investi�
gat exact care case au ars și în ce

moment, așa că acea parte din
carte este reală. Există multe lu�
cruri adevărate, când vine vorba
despre amplasare în timp și spa �
țiu, însă atunci când ne îndrep�
tăm atenția către personaje și
acțiunile lor, acolo mi�am folosit
imaginația. 

„FICȚIUNEA ÎN CĂRȚILE MELE
ÎNCEPE ATUNCI CÂND
OAMENII ÎNCEP SĂ SE MIȘTE“

Când se oprește realitatea 
și când începe ficțiunea și 
cum le echilibrați?

Ficțiunea în cărțile mele începe
atunci când oamenii încep să se
miște. Dar ei acționează în niște
cadre spațiale și temporare co�
recte, din punct de vedere istoric.
Este destul de greu să înveți cum
să balansezi ficțiunea cu adevărul
istoric, cred că ia mult timp și
multă practică și multe conver �
sații cu editorul. Eu, spre exem�
plu, în urma consultărilor cu el,
am scos câteva părți, am adăugat
altele pe alocuri. 

Rescrieți mult?

Da. Kalak și Profeții din Fiordul
Veșniciei au fost cărți cu 150 de pa�
gini mai mari fiecare. Când scrii un
roman e ca și cum ai construi un
orășel într�un joc video – con �
struiești căsuțe pe care în scurt
timp le demolezi, pentru că reali�
zezi că nu�ți sunt deloc de folos. 

Cărțile dumneavoastră are o
mulțime de referințe spirituale
și religioase. Sunteți, totodată,
un ateu convins și declarat, dar
iubiți Biserica. Cum se înțeleg
cele două?

Religia e parte din viața mea încă
din copilărie. Am citit Biblia de
trei ori și știu pasaje din ea pe di�
nafară. De fiecare dată după lec�
tura ei m�am așezat la masa de
scris și am început să scriu, așa că
printre pagini puteți descoperi
multe dintre ecourile sale. Funda�
mentul literaturii nord�vestice
este, spun eu, Biblia. De ce ar tre�
bui, așadar, să urăsc religia? Nu o
urăsc, nutresc chiar o afecțiune
față de ea – dar nu cred în ea și
sunt chiar critic la adresa religiei,
ori de câte ori am ocazia. 

Care e legătura pe care o aveți
cu reprezentanții Bisericii, 
în aceste condiții?

E interesantă – mă invită mereu la
dezbateri, conferințe, discuții; am
vorbit pe larg despre felul în care
văd eu lucrurile în multe biserici
din Danemarca. Oamenii danezi
sunt masochiști și totodată foarte

deschiși la orice discuție – asta e
legătura mea cu Biserica, una pu �
țin complicată, dar deschisă.  

„NICI UN ROMAN POLITIC 
NU CRED CĂ A FOST UN
ROMAN ÎNTR-ADEVĂR BUN“

Au scriitorii roluri civice, datoria
de a fi activi în societate și a lup-
ta pentru îndreptarea proble-
melor pe care le identifică?

Da. Însă atunci când scrii un
roman, nu te poți gândi la asta.
Atunci ești loial necesității de a
scrie povestea, ești loial persona�
jelor și acțiunilor pe care vrei să le
spui mai departe. Trebuie să fii
complet apolitic și să nu te gân �
dești la nimic. 

Dar dacă te obligă romanul să ai
o aplecare către politică, 
spre exemplu?

Nu are cum – viața e complet apo�
litică. Nici un roman politic nu cred
că a fost un roman într�adevăr bun.
Tolstoi a încercat să facă politică,
dar nu a reușit. În Război și Pace a
încercat să critice generalii, dar nu
a reușit. A scris un eseu lung în
care face asta, la final, pe care l�a
separat limpede de literatură. Așa
că eu cred că atunci când ești prins
în romanul tău, nu poți face asta.
Când faci câțiva pași și te îndepăr�
tezi, cred că se poate – poți avea
chiar o voce puternică în societate,
dacă ești un scriitor popular.

Sunteți un asemenea scriitor, 
înapoi acasă?

Puțin, cred. Încerc să trag o linie
și să mă îndepărtez de populari�
tate și problemele politice. Dacă
vocea unui scriitor va deveni prea
puternică, ea va fi confundată cu
vocea romanelor sale și îl va afec �
ta, va diminua forța mesajului
cărții. Dacă totuși o faci, trebuie
să fii foarte conștient de puterea
vocii tale, atunci când ești un
scrii tor cunoscut. Poate fi foarte
periculos, dacă nu ești autocritic și
nu ai grijă. Cred că nu poți spu ne

orice, avea păreri despre orice; dar
îți poți folosi vocea.

Există mulți scriitori care fac
asta, în țările nordice?

Da, foarte mulți. Unii chiar impli �
că această voce activistă în cărțile
lor, o amestecă cu ficțiunea, dar
eu cred că asta slăbește valoare
cărților lor. O operă de ficțiune ar
trebui să fie o lucrare a contra �
dicției, să se contrazică singură;
nu ar trebui să spună nimic clar.
Dacă spune ceva limpede la un
moment dat, după 20 de pagini eu
cred că ar trebui să contrazică
acel lucru. Iar atunci când vor �
bești despre problemele societății
sau despre politică nu te poți con�
trazice, atunci trebuie să fii precis. 

„Fiecare zi îți amintește, dat fi-
ind că ești un prozator, că ești
un mare idiot. A scrie romane
este ceva imposibil și totuși noi
încă ne încăpățânăm să o fa-
cem“, ați spus. De ce ați numit
astfel scriitorii și de ce, în ciuda
celor conștientizate, continuați
să scrieți proză?

Pentru că este parte din viața unui
scriitor să eșueze. Scriitorii eșu �
ează zilnic, pentru că au niște
idealuri și niște lucruri pe care la
începutul zilei își doresc să le
ducă la îndeplinire. Seara însă
realizează că nu prea au reușit și
că nu au ajuns să facă 100% din
toate cele pe care și le�au propus.
Părerea mea e însă că atunci când
vezi că ajungi să le faci pe toate, ar
trebui să te și oprești din scris.

Am mers în Groenlanda și 
mi�am dorit să devin un localnic
autentic, dar în final toți au început
să�mi spună prietenește și sarcastic
„kalak“. Am mers într�o zi acasă și
am căutat în dicționar, unde spu�
nea că asta înseamnă – un localnic
groenlandez adevărat și am fost
tare mândru. Apoi însă, după încă
ceva timp, am aflat ce înseamnă în
limbajul străzii – însemna idiot no�
toriu. Așa că pot spune și azi că sunt
și am rămas un scriitor idiot. SDC

Este destul 
de greu să înveţi
cum să balansezi
ficţiunea cu 
adevărul istoric.



Scriitoare, psiholog, clinician 
și psihanalist francez, Sarah
Chiche a publicat în 2018 
O istorie erotică a psihanalizei
(tradusă în 2019 la Editura
Polirom de către Nicolae Con-
stantinescu), volum în care
alege să scotocească prin
coloanele deja bătrânei psi-
hanalize și să aleagă drept cale
de acces contribuţia femeilor –
în calitatea lor de teoreticiene,
creatoare, gânditoare sau
iniţiatoare – la nașterea și
evoluţia acestui domeniu. Mai
ales că atât Freud, cât și Lacan
au devenit psihanaliști graţie
femeilor isterice sau paranoice
cu care au avut de-a face.

DANA PÎRVAN

Cercetătoarea răscolește culisele
și reconstituie viața amoroasă a
unor maeștri ai psihanalizei sau a
altor celebrități (Freud, Lacan,
Jung, Sándor Ferenczi etc.), dând
la iveală istorioare erotice trăite
de aceștia cu diverse femei din
preajma lor – fie că e vorba de
soții, de amante sau de paciente.
Dincolo de intrigile pitorești, sunt
reliefate avataruri ale cercetării
psihanalitice, fiecare capitol al
cărții fiind construit în jurul unor

fapte reale, cu semnificații ce pot
fi generalizate: „poveștile acestor
persoane, născute cu mult timp în
urmă, ne privesc totuși extrem de
mult: ele istorisesc bucuriile, fas �
cinația, amărăciunile noastre,
mo mentele noastre de măreție și
de suferință în confruntarea cu
ceea ce ține de dragoste și de sex“. 

Prin urmare, cartea nu e un
demers adresat doar specia liști �
lor, ci unul romanțat, accesibil
publicului larg, epicul biografic
câștigând teren în fața abordării
specializate. Abordarea ușor lu�
dică și ironia discretă ajută și ele:
„Între «sex» și «iubire» sunt posi�
bile tot felul de înnodări, de aran�
jamente, de abateri, de compro�
 misuri. Fiecare persoană are felul
ei de a iubi și de a dori. Și se în�
tâmplă ca, la una și aceeași per�
soană, aceste moduri de a iubi și
de a dori să varieze în cursul unei
vieți. Diversitatea omenească ne
uimește permanent: creativitatea
noastră în acest domeniu este stu�
pefiantă, incredibilă – la fel cum
sunt și distincția și vulgaritatea
noastră“.

PSIHANALIZA A SCHIMBAT
PERSPECTIVA ASUPRA 
VIEȚII SEXUALE

Una dintre mizele declarate ale
autoarei este aceea de a scoate psi�
hanaliza din faima ei încremenită.

Astfel, cartea pune în lumină nu
doar rolul femeilor în evoluția
psihanalizei, ci și felul în care psi�
hanaliza a schimbat perspectiva
asupra vieții sexuale, gâlceava
din tre teorie și practică, fisura
principiului deontologic impli�
cată adesea de intimitatea dintre
pacient și specialist care a privile�
giat puterea dorinței și a atracției
sexuale, regândirea raportului
dintre ură și iubire („un doliu este
întotdeauna o chestiune de iu�
bire“), modalitățile prin care ne
putem vindeca după dezamăgiri,
apărarea dreptului de a fi tu în �
suți în procesul de cedare în fața
celuilalt (care e iubirea), relația
dintre iubire și dorință („a iubi în�
seamnă a dori mai puțin“), posibi�
litatea ca iubirea să producă iu �
bire, cum să treci de la iubire la
ciudă, efectele devastatoare ale
interdicțiilor de ieri și de azi, li�
bertatea sexuală ca revoluție an�
tropologică și mentalitară pro� 
fundă, granița reversibilă dintre
virtute și viciul ipocrit, culpabili�
tatea sexuală nevrotică, îndrăgos�
tirea ca reîndrăgostire, iubirea ca
încredințare de sine celuilalt, ho�
mofobia psihanaliștilor, cele cin�
cizeci de nuanțe ale neosexua�
lității etc. 

Autoarea trece pragul mediu�
lui strict psihanalitic și intră și pe
tărâmul literaturii, al picturii sau
al filmelor care vin să confirme
ipoteze ale psihanalizei. Povestea
de dragoste dintre Carl Gustav
Jung cu Sabina Spielrein face tre�
cerea la filmul lui David Cronen�
berg A Dangerous Method. Omul
fără însușiri al lui Robert Musil de�
vine și o ilustrare a principiului po�
trivit căruia „chiar mari, rămânem
infinit de mici în iubire“. Beznă vi�
zibilă de William Styron sugerează
faptul că fiecare dintre noi, în felul
său, are capacitatea să se însănă �
toșească, să se reinventeze, fiind
greșit să identificăm oamenii cu
anumite tulburări pe care le au
pentru o anumită perioadă. 

PUNEREA ÎN OGLINDĂ 
A TRECUTULUI 
ȘI A PREZENTULUI

Picturile lui Egon Schiele sunt vă�
zute ca expresie a erotismului ma�
cabru, a amestecului dintre pul �
siunile de viață și de moarte, iar în
literatura lui Stefan Zweig, prie�
ten cu Freud, e vizibilă puterea 

subconștientului. Filmele lui Ing �
mar Bergman, filosofia lui Nietzsche
sau literatura lui Dostoievski gene�
rează alte puncte de sprijin pentru
ideile vehiculate de autoare.

Adesea, Sarah Chiche recurge
la punerea în oglindă a trecutului
și a prezentului, descoperind for �
me inedite ale eternei reîntoar�
ceri a identicului, viciile din so� 
cietatea de azi părând a avea
strămoși cu nimic mai prejos: „Mi
se pare că am avea o doză incredi�
bilă de naivitate dacă ne�am ima �
gina că adolescenții și copiii de
astăzi sunt primii expuși la solici�
tări erotice și pornografice in�
tense. Ele aveau deja loc, dar pe
alte canale decât YouTube sau
smartphone. În ciuda descinderi�
lor poliției, inițierea băieților pu�
beri, peste tot în Europa, se pe� 
trecea foarte des la bordel, fără să
aștepte măcar serviciul militar. În
realitate, sărăcia, promiscuitatea,
alcoolul și suferința morală a 

proletariatului urban au contri�
buit mai degrabă la difuzarea pes �
te tot, în materie de sexualitate și
chiar de sexualitate sordidă, a
unei atmosfere pe care am consi�
dera�o astăzi complet traumatică
pentru copii și adolescenți“.

Depășind zona restrânsă a iu�
birii de transfer sau a iubirii car�
nale, ultima parte a volumului se
deschide larg spre zâmbetul fan�
tomelor atemporale: „Fantomele
cu care trebuie să ne confruntăm
nu sunt neapărat cele ale apro�
piaților noștri. Se întâmplă une �
ori să devenim fantomele propriei
noastre vieți“. Căci: „O fantomă este
așadar o fantasmă care vine să
stră juiască o gaură“.  SDC

Sarah Chiche, O istorie erotică 
a psihanalizei. De la dădaca lui
Freud la amanţii de azi, traducere
de Nicolae Constantinescu,
Polirom, 2019
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Vineri, 21 februarie, ora 18.00, la Book
Corner Librarium (Bd. Eroilor, nr. 15), va
avea loc o întâlnire cu Andrei Gorzo, cu
prilejul lansării volumului Viaţa, moartea
și iar viaţa criticii de film, apărut în
colecţia „Cinema“ a Editurii Polirom.

Invitați, alături de autor: Andrea Virginás,
Radu Toderici. Moderator:Valentin Derevlean.

Lansarea va fi urmată de o ședință de
autografe.

„Andrei Gorzo este cel mai important
critic – nu doar de cinema – care s�a mani�
festat în România în ultimii 30 de ani. Ca�
li tățile lui au fost de la început evidente, iar
timpul n�a făcut decât să le dea greutate:un
stil literar desăvârșit, o inteligență specu�
lativă pătrunzătoare, un talent polemic de�
vastator, o cultură cinefilă complexantă, un
spirit cartografic ce�l duce către sistem, un
gust estetic care integrează elastic și natural

categorii ca lowbrow și highbrow. Gorzo
reușește să construiască alianța pentru
mulți imposibilă dintre critica ideologică și
evaluarea estetică, dintre plăcerea de a con�
suma filme în sala de cinema și responsabi�
litatea de a explora raporturi cu realitatea
care așteaptă afară.“ (Mihai Iovănel)

„Admir multe lucruri la Andrei Gorzo,
dar în primul rând faptul că își șlefuiește,
din nou și din nou, opiniile despre ideile,
cineaștii și autorii lui de suflet. Din această
deprindere rezultă tot felul de calități, cum
ar fi o tot mai mare relaxare a raportării la
noțiuni teoretice complexe (precum realis�
mul lui André Bazin) sau o plăcere molipsi�
toare de a omagia artiști admirați încă de la
începuturi (precum Humphrey Bogart sau
Graham Greene). E o bucurie să parcurgi
unele pasaje pe care Andrei le dedică aces�
tor oameni și e o inspirație să constați că, in�
diferent de tonul critic pe care îl adoptă –

fie el polemic, didactic sau autobiografic –,
atenția minuțioasă la detalii și intenția pro�
gramatică de a fi onest și transparent în re�
darea propriilor judecăți de valoare sunt
întotdeauna prezente. Unele dintre paginile
acestui volum se numără, în opinia mea, nu
numai printre cele mai captivante publicate
de autor până acum, ci și printre cele mai
valoroase fragmente de critică de film scrise
în limba română.“ (Andrei Rus)

Andrei Gorzo a studiat la Universitatea
Națională de Artă Teatrală și Cinematogra�
fică „I.L. Caragiale“ din București și la New
York University. Doctor în cinematografie și
lector universitar, cercetează și predă la
UNATC istoria cinematografului și a ideilor
despre cinema. A început să publice cronici
de film în 1996 și a scris asiduu în presa cul�
turală românească – în perioada 2003�2015
a fost titularul unei rubrici săptămânale de
cinema în revista „Dilema veche“. Prima lui

carte, Bunul, răul și urâtul în cinema, a apărut
în 2009 la Editura Polirom. A mai publicat Lu�
cruri care nu pot fi spuse altfel. Un mod de a
gândi cinemaul, de la André Bazin la Cristi
Puiu (Editura Humanitas, 2012) și Imagini în�
cadrate în istorie. Secolul lui Miklós Jancsó
(Editura Tact, Cluj�Napoca, 2015). SDC

Întâlnire cu Andrei Gorzo 
la Cluj-Napoca

Toţi copiii librăresei este un
cântec al însingurării și al
dragostei ce poate fi
aducătoare de moarte, din 
vremurile trăite de cei care 
au fost tineri în anii ’80.

Luni, 17 februarie, la ora 19.00, la
Librăria Humanitas de la Cișmi �
giu (Bdul Regina Elisabeta, nr.
38), Veronica D. Niculescu va citi
fragmente din noul său roman,
Toți copiii librăresei, apărut de
curând la Editura Polirom, colec �
ția „Ego. Proză“.

Vor vorbi, alături de autoare:
Carmen Mușat, Bogdan�Alexan�
dru Stănescu. Va modera: Ema�
nuela Ignățoiu�Sora.

Lectura și prezentarea roma�
nului vor fi urmate de o ședință
de autografe.

Intrarea liberă.
Silvia Albu este o tânără li�

brăreasă întoarsă de curând în
orașul natal, după o absență for �
țată de aproape cinci ani. Suntem
în România anului 1983. Mâncarea
e raționalizată, nu se mai găsește

aproape nimic în magazine, lu�
mina se ia timp de o oră pe zi, avor�
turile sunt interzise și metodele de

contracepție inexistente, iar dra�
gostea vine laolaltă cu ame nin �
țarea morții. În cartierul de la

marginea Piteștiului, Complexul
este un întreg univers, planetele
ce se rotesc în jurul propriilor axe
sunt Alimentara, Măcelăria, Cofe�
tăria, Merceria, Librăria, Ceasor�
nicăria, Poșta. În viața librăresei,
marcată de o traumă pe când
avea doar șaptesprezece ani, mi �
șună o mulțime de copii. De�a
lungul verii, o idilă se înfiripă în �
tre ea și ceasornicar, un bărbat cu
șapte ani mai în vârstă. Apa riție
atrăgătoare, ceasornicarul pare
să�i promită că o va duce cu el
către alte orizonturi – dar poți să
crezi în promisiuni sau totul e
scân teiere fugară?

Toți copiii librăresei este un
cântec al însingurării și al dragostei
ce poate fi aducătoare de moarte,
din vremurile trăite de cei care au
fost tineri în anii ’80. Un cântec pe
al cărui fundal este etalat un întreg
evantai de povești cu copii.

Veronica D. Niculescu (n.
1968) este scriitoare și traducă�
toare. A publicat volumele de pro �
ză scurtă Adeb (Premiul pentru

Debut, USR Sibiu), Orchestra 
portocalie și Roșu, roșu, catifea
(Premiul revistei „Tiuk!“ pentru
proză scurtă „ScurTiuk“; nomina�
lizări la Premiile Radio România
Cultural și la Premiul Național
pentru Proză al „Ziarului de Iași“),
cărțile�pereche Simfonia anima�
lieră (Premiul „Cercul Literar de
la Si biu“ al USR Sibiu; nominali�
zare la Premiul Național pentru
Proză al „Ziarului de Iași“) și Hi�
bernalia, romanele Spre văi de
jad și săl băție (Premiul Cartea
anului acor dat de USR Sibiu; no�
minalizări la Premiul Național
pentru Proză al „Ziarului de Iași“
și la Premiul „Cea mai îndrăgită
carte a anului – alegerea liceeni�
lor“ la FILIT 2017) și O vară cu Isi�
dor, cartea pentru copii Harap
Alb 2.0 și antologia de proză
scurtă Floribunda. 

A scris în colaborare cu Emil
Brumaru Basmul Prințesei Re�
pede�Repede și Cad castane din
castani (nominalizare la Premiile
„Observator cultural“). A tradus
zeci de volume semnate de Vladi�
mir Nabokov, Samuel Beckett,
Lewis Carroll, Don DeLillo, Siri
Hustvedt, Lydia Davis și alții. 

A primit Premiul „Antoaneta
Ralian“ pentru Traducere la Târ�
gul de carte Gaudeamus 2016 și
Premiul pentru Traducere la Gala
Premiilor „Observator cultural“
2017. SDC

Lectură publică: Veronica D. 
Niculescu, Toți copiii librăresei
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Cătălin Partenie – Vizuina de Aur
„Suplimentul de cultură“
publică în avanpremieră un
fragment din romanul Vizuina
de Aur, de Cătălin Partenie,
care va apărea în curând 
în colecţia „Ego. Proză“ 
a Editurii Polirom.

– FRAGMENT –

Odată mi�a zis că Sir Michael l�a
rugat să nu bată în ziua aia că are
musafiri.

— Asta�i înțelegerea. Când
zice să nu bat, nu bat. Acum câțiva
ani și�a făcut o provizie uriașă de
Double Horses și�apoi medicul i�a
zis că trebuie să se lase de fumat.
El e sursa mea.

Atunci mi�a vorbit Paul de
planul lui secret.

— Vara asta am cântat cu o
trupă într�un restaurant, la o gră�
dină. Vreo trei săptămâni. Și la un
moment dat mi�au zis că ei se duc
să�și dea examenul de atestat și
m�au luat și pe mine; și�acum am
atestat de artist liber�profesio�
nist. E valabil cinci ani. Va trebui
să�l reînnoiesc în ’93.

— Ești și student, și artist
liber�profesionist?

— La examenul de atestat nu
le�am zis că sunt student. Le�am
zis c�am terminat liceul, c�am fă �
cut armata și că vreau să fiu bate�
rist. Am cântat o singura piesă.
Măicuța mea. Și comisia a zis:
„Ajunge, mulțumim“.

— Măicuța mea?
— „Aș vrea să mă mai cerți, aș

vrea să mă mai ierți, și să m�auzi
că�ți mulțumesc, măicuța mea.“
Temistocle Popa.

— Temistocle Popa?
— Da, de�astea trebuie să

cânți la examenul de atestat. Mergi
la sigur. Uite, zice și scoate din por�
tofel un carnețel albastru pe care
scria „Consiliul Culturii și Edu �
cației Socialiste. Atestat de artist

liber�profesionist“. Cu ăsta voi trăi
ca un prinț.

— Prinț?
— Da. Cu acest atestat voi fi și

prinț, și om al muncii.
— Om al muncii unde?
— Într�un restaurant.
— Prinț la restaurant?
— Da. Într�o formație.
— Într�o formație care cântă

la restaurant? Vrei să spui în tim�
pul verii. În vacanță, nu?

— Nu. Vreau să spun tot timpul.
— Da, da’ tu ești student la Fi�

losofie și, după ce termini, o să fii
profesor.

— Doar că n�o să termin. În
anul trei avem un examen de lo�
gică, care e greu de tot. În fiecare
an facem logică, deși nu prea
înțeleg ce legătură are marxismul
cu logica. În fine, ăla din anul trei
e greu de tot. Și�o să�l pic. Se pică
pe capete, oricum. Pe urmă învață
toți ca nebunii și�l iau în toamnă.
Doar că eu o să�l pic și�n toamnă.

— Și�o să repeți anul?
— Da, și�o să�l pic din nou. O

să le spun niște tâmpenii și mai
mari și or să�și zică că mai bine mă
dau afară. Și pe urmă gata. Abso�
lutely Free. Zappa are un disc care
se cheamă așa. Ai auzit de Zappa?

— Și când o să fii liber ce�o să
faci?

— Păi, nu ți�am zis? Mă lipesc
de�o trupă într�un restaurant.

— Paul, da’ tu ești bun. Nu vrei
să dai concerte? Să faci turnee?

— Nu se poate trăi din asta.
— Și ce�o să te faci dacă ăia

din trupă o să fie niște tâmpiți?
— Cel mai important lucru în

viață e să fii lăsat în pace. O să mă
scol când vreau și ăsta o să fie
Roll sul meu. În plus, n�o să trebu�
iască să mă fac membru de Partid,
să mă duc la ședințe și să asist la
discuții interminabile despre so�
cietatea noastră multilateral dez�
voltată.

— De ce n�o să trebuiască să
te faci membru de Partid?

— Pentru că Partidul n�are
nevoie de bateriști. Bateriștii nu
sunt oameni de încredere, mai
bine să n�ai de�a face cu ei.

— Paul, nu știu ce să zic. Ești
nebun.

— Ăsta�i planul.
Și eu mă uitam la el cum se

uita Mowgli în ochii lui Kaa.
— Auzi, da’ de ce nu vrei să�ți

iei diploma și să te faci prinț pe
urmă?

— Dacă termin facultatea, o
să mă trimită trei ani la o școală la
țară, profesor de istorie, geografie
și desen.

— Adică o să termini Filosofia
și n�o să predai filosofie?

— Filosofia nu se predă decât
la liceu, într�a doișpea, doar că la
liceu nu prea mai sunt posturi.
Dar și dacă aș preda filosofie, tot
n�ar fi nici o consolare.

— Și după ăia trei ani?
— Ăia trei ani sunt de ochii

lumii. Dacă intri în sistem, nu mai
scapi, acolo rămâi, la țară. Iobag
cu diplomă de studii superioare.

— Atunci de ce nu pici logica
de anul ăsta și gata? De ce vrei să
aștepți până�n anul trei?

— Taică�meu. Maică�mea n�o
să zică nimic, dar pe taică�meu
trebuie să�l pregătesc. El e nebu�
nul familiei. După ce mi�am luat
tobele, mi�a zis: „Vrei să te faci ba�
terist când regimul ăsta e în full
swing?“. E un tip tare de treabă,
dar crede că glumele lui sunt toate
foarte bune.

— Da, da’ ți�a dat bani să�ți iei
tobe, nu?

— Maică�mea mi�a dat. Ea mi�
a zis, când eram într�a doișpea:
„Paul, dacă intri la facultate, ori�
care ar fi ea, îți dau bani să�ți iei
tobe“. Știa că asta îmi doresc. Avea
niște bani numai ai ei.

— Auzi, da’ de ce�ai dat toc�
mai la Filosofie?

— Păi, unde era să mă duc
dacă tot liceu’ mi�am făcut de
cap? Pentru Conservator nu eram
pregătit, așa că, după ce�am ex�
clus matematica, fizica, chimia, li�
teratura, istoria, actoria și artele
plastice, n�a rămas decât filosofia.
Examen scris. Două materii. Filo�
sofie și economie politică. Două
manuale mici, subțiri; în două
luni le�nveți pe de rost.

— Da, da’ astea nu sunt...
— Iar la admitere cele două

probe de examen trebuie ornate
fiecare cu cel puțin două citate

din cuvântările lui Nea Nicu. Așa
mi�a spus profa de filosofie într�a
doișpea.

— Și tu așa ai făcut?
— Când i�am spus maică�mii

că nu pot să țin minte ce zice Nea
Nicu, a râs.

— A râs de tine?
— A râs. Și pe urmă zice: „Fii

atent, o să�ți recit două fraze de�
ale lui Nea Nicu. Prima�i așa: «Nu
este suficient să se scrie numai
despre lucruri abstracte, deși și
astea sunt necesare. E frumos să
auzi o poezie bună de dragoste,
dar nu este suficient». Și�acu’ a
doua: «Viața a demonstrat cu pu�
tere că legea dialectică a luptei
conflictelor interioare și exte�
rioare trebuie să ne facă să luptăm
cu abnegație pentru realiza rea vi�
surilor noastre»“. Și pe urmă zice:
„De fapt, pe una am inventat�o eu.
Adică una�i a lui, una�i a mea.
Care crezi că�i a lui?“. Și eu zic:
„Păi, aia cu lucrurile abstracte și
cu poezia de dragoste, că n�are
nici un sens“. Și mama zice: „Gre �
șit, aia e a lui. Ailaltă e a mea“. Și

eu zic: „Nu te cred“. Și ea zice: „Paul,
ascultă�mă ce�ți spun. Ție îți place
jazzul, o să te descurci. Nu trebuie
să memorezi nu știu câte cuvân�
tări de�ale lui. Trebuie doar să im�
provizezi ceva care să sune ca el.
Ai înțeles? Nimeni n�o să�și dea
seama. Oricum ține prea multe
cuvântări, nimeni nu mai știe ce�
a zis în ele“.

— Mama ta ți�a zis să minți la
examen ?

— Mama a crescut într�un or�
felinat. SDC

CARTEA
București 1988. Paul este stu-
dent la Filosofie, are un set de
tobe și un plan secret: vrea să
fie exmatriculat și să se anga-
jeze ca baterist la un restau-
rant, într-o formaţie. Planul îi
reușește, dar lucrurile iau o
întorsătură neașteptată și 
Paul își face un nou plan. SDC
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Ascultând un disc nou, de multe
ori mi se întâmplă să nu intru în
rezonanță cu sunetele recep �
ționate și, oprind playerul, 
să�l pun deoparte. 

Fiecare dintre noi trăiește într�o
bulă de interese, într�o fâșie de
timp și într�un nor de senzații per�
sonale ce lenevește prin văzduh ori
aleargă nesăbuit în bătaia vântului.
Orice fenomen care interferează cu
„lumea ta“ este re sim țit mai de�
grabă ca intruziune și anevoie ca
eliberare. „Lumea ce�o vezi are ne�
voie de lumina și bucuria ta. Ea nu
există de la sine, ci doar prin gân�
durile tale: tu ești producătorul de
imagini, făcătorul lumii tale.“ 

Am citat din textul care înso țește
noul album Bega Blues Band – Mira�
cles (EM Records, 2019). Când am
pus CD�ul în aparat, mi�a venit să�l

scot după mai puțin de 2:50 mi�
nute, cât ține prima piesă, Nu sun�
tem acasă – muzică și text: Toni
Kühn. voce Maria Chioran. N�am
făcut asta, fiindcă voiam să ascult
discul, mă pregătisem su fle tește și
adoptasem atitudinea unui profe�
sionist al audiției (ceea ce, între
noi fie vorba, nu sunt!). Târziu,
după a patra sau a cincea ascultare
integrală, m�am întrebat de ce și
de unde provenea reac ția de refuz.
Răspunsul se întrevede într�a do �
ua și a treia frază a textului de față.
Altfel vorbind, piesa de deschidere
nu este deloc simplă și ușor de 

asimilat. Și, trecând la concret, nu
este ce aștep tam eu în momentul
când am apăsat butonul play: un
jazz�rock�blues frumos vălurit,
care constituie de multă vreme
timbrul specific grupării Bega Blues
Band. Trupa se dez lănțuie fără com�
promis în secvența următoare, Re�
zist – muzică și text: Johnny Bota,
cântată tot de Maria Chioran în ro�
mână și engleză. Contrariat și lovit
la punctul sensibil, am apucat di�
gipack�ul și�am citit din nou lista
pieselor. Așa am înțeles că Toni
Kühn a scris o singură bucată și a
împărțit�o în fragmente scurte,
sub trei minute fie care, literele al�
fabetului grecesc fiind un clenci
pentru derutarea căscaților ca
mine. Nu fusesem atent la nume�
rotare, nici la culori. A trebuit să
ascult de două ori ca să mă dumi�
resc, împins și de îndemnul piesei
Δ– Trezește�te acum. Evident, tre�
zirea trebuie să fie pe alt plan; 
nu�l numesc, să nu iau din fața
dvs. oglinda în care vă veți desco�
peri cu uimire!

Știu că a vorbi despre muzică
este aproape inutil. Dar cum poți
să taci despre ceva care te răco �
rește în diminețile de după vreo
insomnie, alungându�ți negura
din inimă și ceața din creier? Asta
s�a petrecut cu mine când am as�
cultat – cred că a șaptea oară con�
secutiv – piesa Urmascapăturma,
semnată de chitaristul Mircea
Bunea. Este o lucrare greu de în�
cadrat într�un gen anume, deși
poate ilustra con brio fascinantul
curent jazz�rock. Sunetele se re�
varsă în valuri spumoase și�n tur�
bioane de Maelstrom. Saxofoa �
nele lui Lucian Nagy, claviaturile
Nord Lead ale lui Toni Kühn, chi�
tara electrică Suhr a lui Mircea
Bunea, basul Fender Jazz al lui
Johnny Bota, vioara electrizată de
Sasha Bota, tobele Tama bătute
de Lică Dolga, plus cine știe ce alte
instrumente adiționale girate de
producătorul Steven Brookfield –
toate se combină miraculos într�o
suită de peste 10 minute extatice.
Scriind, am simțit nevoia să ascult

și să reascult la nesfârșit piesa –
cu furie și plăcere, cu satisfacție și
ciudă, conștient că nu pot trans�
crie ce simt, sau nu simt ce ascult,
mușcat de incertitudine asupra
acurateței detaliilor tehnice, dar
plin, plin, plin până la refuz de vo�
luptatea vibrației profunde in�
duse de ritmul subtil și apăsat, de
eleganța texturilor armonice, de
simplitatea și complexitatea or �
ches trației. (Pfii, ce frază!) 

Muzica înseamnă descoperire
de sine. Miracolul se făptu iește as�
cultând și acest disc, de dicat me�
moriei lui Lică Dolga, excelent
baterist. SDC

Miracol

Context: în Iași, Primăria a decis să
desființeze stația de pietoni de
lângă cel mai mare nod de trans�
port în comun din oraș, pentru că
mașinile așteptau prea mult acolo. 

În centrul orașului, o trecere din
intersecție a fost mutată mult pe
o stradă laterală, astfel încât obli �
gă pietonii să ocolească. La înce�
putul anului, a anunțat că mai
urmează să dispară alte câteva
treceri importante. De aici am
pornit într�o cercetare proprie, să
aflu pentru cine mai sunt orașele.

În Paris, ca și în toate orașele
din România, anul acesta sunt
alegeri locale. Actualul primar,
Anne Hidalgo, a pus în centrul
candidaturii sale pentru 2020 un
concept numit „orașul de 15 mi�
nute“. Acesta presupune ca un 

locuitor al Parisului să poată găsi,
mergând pe jos 15 minute de aca �
să, tot ce are nevoie: școală, maga�
zin alimentar, bancă, farmacie etc.
În plus, în loc să crească numărul
de locuri de parcare din Paris,
propune reducerea cu 72% a locu�
rilor de parcare din stradă. Pri�
marul mai promite că va îmbu nă� 
tăți infrastructura pentru bici�
clete, va transforma intersecțiile
aglomerate în zone pietonale și va
înființa străzi pentru copii, pe
lângă școli, pe care pietonii vor
putea circula nestingheriți.

Conceptul, un pic schimbat,
există și în Melbourne. În cadrul
unui așa�numit „Plan Melbourne“, în
suburbii ar urma să existe „cartiere
de 20 de minute“, în care activitățile
cotidiene să fie la o distanță de doar
20 de minute de mers pe jos, cu bi�
cicleta sau cu transportul în comun,
astfel încât mașina să fie folosită
doar în si tuații excepționale. În
Montréal se construiesc rețele de
străzi exclusiv pietonale. Madrid,
Oslo și Pontevedra au redus sub �
stanțial traficul de mașini din cen�
tru. Până și în aglomerata Londră,
primăria a anunțat recent că do �
rește să transforme mai bine de ju�
mătate din străzi.

Inițiative există și din partea
investitorilor privați, cel mai 

probabil nu datorită unei înalte
iubiri pentru pietoni, ci mai degra�
bă din cauza faptului că nume�
roase studii au evidențiat că apar�
tamentele din zone predominant
pietonale se vând mult mai scump. 

Alte beneficii economice ale
încurajării mersului pe jos sunt
revitalizarea magazinelor de car�
tier, dar și o îmbunătățire a să �
nătății locatarilor, ceea ce condu�
ce la scăderea cheltuielilor de 

sănătate pentru boli asociate se�
dentarismului. 

Un astfel de district de locu �
ințe se construiește în orașul olan �
dez Utrecht, unde, pe lângă spații
verzi pe lângă fiecare bloc de lo �
cuințe și conectivitate la trans�
portul public, dezvoltatorul asigu�
ră și câte o mașină la fiecare trei
locuințe, astfel încât familiile să
folosească acele mașini comune
în loc să aibă unul sau mai multe
autovehicule personale. 

În Hamburg, grija pentru pie�
toni cuprinde acum nu doar oa�
menii, ci și alte viețuitoare ale
orașului, pentru care se cons tru �
iește o rețea de drumuri verzi ce
va lega parcuri, locuri de joacă,
zone de relaxare, astfel încât in�
clusiv animalele din oraș să poată
trece dintr�o parte în alta a ora �
șului fără să riște să fie acciden�
tate de vreo mașină.

Ca să nu fiu răutăcioasă până
la capăt, trebuie să recunosc că și
în Iași s�a tras un semnal de alar �
mă cu privire la posibilitatea ac�
cidentarea pietonilor de către
ma  șini. Soluția a fost găsită rapid:
s�au pictat pe asfalt, în fața trece�
rilor de pietoni, însemne care să îi
avertizeze pe pietoni să nu se mai
uite pe telefonul mobil, ci să fie
mai atenți și mai precauți pe stra �
dă. Recunosc, mi�a plăcut foarte
mult această soluție, cu doar un
mic amendament: să fie plasate în�
semnele nu la treceri de pietoni, ci
în fața secțiilor de vot. SDC

MĂDĂLINA COCEA
DE VEGHE-N LANUL 
DE CULTURĂ

Pentru cine sunt orașele?

DUMITRU UNGUREANU
ROCKIN’ BY MYSELF



La trei decenii de când MTV a
avut curajul de a lansa pe piață
acest format de emisiune, într�o
epocă în care totul era electric
sau electronic, concertele un�
plugged ale celebrului post TV
au devenit parte importantă în
discografia marilor artiști.

Inspirată de alte emisiuni, dintr�o
epocă trecută, seria MTV Unplug�
ged a fost filmată începând cu 
26 noiembrie 1989, cu grupul
Squeeze, și a început să fie difu�
zată odată cu începutul anului

1990. Primele 13 episoade, cu ve�
dete precum Sinéad O’Connor
sau Stevie Ray Vaughan, s�au do�
vedit imediat un mare succes, atât
de public, cât și în sânul indus�
triei muzicale. Consecința ime�
diată a fost că artiștii și trupele nu
s�au mai lăsați rugați de MTV să
vină să cânte, ci au început să facă
ei oferte postului TV.

În următorii ani, între 1991 și
1999, MTV Unplugged a cunoscut
o adevărată „eră de aur“. Una din�
tre cele mai bune ediții l�a avut ca
erou pe Paul McCartney, cu un 

repertoriu format din vechi hituri
Beatles, preluări și piese solo. Este
și primul concert din serie care a
fost apoi comercializat, după
patru luni de la premieră. Discul
Unplugged (The Official Bootleg)
devine cel mai bine vândut album
al lui Paul McCartney din ultimi
zece ani.

De mare succes se bucură și
concertele R.E.M., Elvis Costello,
LL Cool J, Pearl Jam, Annie Len�
nox, și, mai ales, Eric Clapton, care
în 1992 dă lovitura cu un live de
un uriaș succes mondial (28 de
milioane de exemplare vândute
până astăzi), recompensat cu un
Grammy.

Un alt succes gigantic va fi re�
zervat concertului difuzat pe 18
noiembrie 1993 când formația
Nirvana, în culmea popularității
și cu cinci luni înainte de sinucide�
rea lui Kurt Cobain, decide să pre�
zinte reinterpretări acustice ale
celor mai mari hituri ale lor. Discul
MTV Unplugged in New York avea
să fie lansat apoi pe 1 noiembrie
1994, la șapte luni după moartea
lui Cobain și avea să rămână una
dintre piesele de rezistență ale dis�
cografiei Nirvana.

După anul 2000, conceptul a
început să fie mai puțin prizat și,
în deceniul care a urmat, MTV Un�
plugged începe să fie difuzat cu
mai puțină regularitate, sub titlul
de MTV Unplugged No. 2.0, iar din
2009 a fost difuzat doar ocazional.

„Astăzi“, scrie „Slate“, „trebuie să
recunoaștem că acest concept și�a
cam pierdut din savoare. De 15 ani
încoace, aura care l�a înconjurat 
s�a estompat. Concertele Florence
and the Machine în 2012, Biffy
Clyro în 2018 și cel al lui Liam Gal�
lagher în 2019 au reprezentat ulti�
mele ediții marcante“. SDC
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MTV Unplugged, 
după 30 de ani

În vreme ce streamingul lovește
încet și sigur vânzările de DVD�uri
și Blue�Ray (care au scăzut cu 48%
din 2014), un alt „defunct“ pare a
reveni la viață, ajutat de nostalgie
și prețurile mici: caseta VHS.

Conform cifrelor furnizate de
eBay, vânzările de casete video au
crescut cu 95% în ultimii cinci
ani. Dar, spun comentatorii, nu
poate fi pus semnul egal între
resurgența VHS și cea discurilor
de vinil. În momentul apariției

lor, ele au constituit o adevărată
revoluție, privită cu groază de sin�
dicatele din cinema. „VHS este pen�
tru producătorul de film american
și pentru public ceea ce Strangula�
torul din Boston este pentru fe�
meile singure“, spunea, în 1982,
Jack Valenti, președintele Motion
Picture Association of America. 

Astăzi, după ce a căzut în ui�
tare, caseta VHS se bucură de o
nouă popularitate. Universitatea
Yale a cumpărat, la preț mic, 2.700

de casete cu filme horror, pe mo �
tiv că reprezintă „esența însăși a
unei generații“ și că achiziția a
fost focalizată mai ales pe fas �
cinația pe care o reprezintă obiec�
tul în sine, decât pe filme.

Farmecul vintage al casetei
VHS face să se vândă foarte bine
pe eBay, iar unele dintre titluri
sunt achiziționate pentru sume
record la licitații, filme Disney sau
un horror precum Texas Chain�
saw Massacre. Astfel, o casetă cu
Frumoasa și Bestia s�a vândut
pentru suma de 54.000 de euro în
2017, în vreme ce alți clienți au
plătit 25.000 de euro pentru o ca�
setă cu Aladdin și 22.000 pentru
un exemplar din Toy Story. Apa �
riția canalului Disney+ ar putea
opri această „modă”. SDC

Este caseta
VHS noul vinil?



și i�am cumpărat tipului o Coca
Cola pentru că îi eram recunoscă�
tori că a rămas la concert. După
care, am cântat un bis. Tipul ăla
vine și azi la concerte. Nu ne spu �
ne cum îl cheamă, ne întreabă
doar «Vă amintiți de mine?»“. 

ZECE PIESE PENTRU 70 DE ANI
DE PETER GABRIEL

Fondator al formației Genesis și
protagonist principal al unei ca�
riere solo de excepție, muzicianul
britanic a împlinit pe 13 februarie
vârsta de 70 de ani. Are la activ
zeci de milioane de discuri vân�
dute, șase premii Grammy din 14
nominalizări, este reputat ca vo�
calist și poliinstrumentist, dar ca
și muzician inovator, realizator al
unei combinații de rock, muzică
electronică și tradițională care a
marcat generații de ascultători.
Gabriel, născut în localitatea Chob�
ham, a intrat în lumea muzicii

încă din adolescență, când a for�
mat în 1966, împreună cu doi co�
legi de școală, Tony Banks și Chris
Stewart, formația Garden Wall,
din care, după doar doi ani, avea
să apară formația Genesis. Restul,
așa cum se spune, este istorie. Cu
ocazia acestei aniversări, revista
„Classic Rock“ a publicat un top
de zece piese importante din dis�
cografia marelui muzician:
1. Solsbury Hill (1977)
2. Here Comes the Flood (1977)
3. Games Without Frontiers
(1980)
4. Biko (1980)
5. Family Snapshot (1980)
6. Shock the Monkey (1982)
7. San Jacinto (1982)
8. Sledgehammer (1986)
9. Don’t Give Up (1986)
10. In Your Eyes (1986) SDC
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RIP CLAIRE BRETÉCHER

A încetat din viață, la vârsta de 79
de ani, Claire Bretécher (foto sus),
figură de marcă a benzii desenate
franceze și mondiale, autoare a
cărei operă a marcat profund
lumea BD europeană. Bretécher 
s�a lansat în BD cu aproape cinci
decenii în urmă „pentru a scăpa de
plictis“, devenind una dintre pri�
mele autoare de gen. Încurajată de
René Goscinny, „tatăl lui Asterix“,
Bretécher se impune cu adevărat
din anii ’70, lansând personaje de
neuitat precum Tulipe et Minibus,
Les Frustrés, Agrippine sau Cellu�
lite, prin care autoarea comen�
tează societatea în care trăiește cu
detașare și luciditate, lucru care îl
face pe filosoful și criticul Roland
Barthes să o declare, în 1976, „so�
ciologul anului“. De asemenea, la
începutul lui februarie, banda de �
senată franceză a mai pierdut un
mare autor, Philippe Adamov, care
s�a stins la vârsta de 63 de ani. 

SCANDAL LA CÉSAR

Direcțiunea academiei premiilor
César și�a anunțat, joi, demisia co�
lectivă, cu doar două săptămâni
înainte de ceremonia decernării
premiilor celei de a 45�a ediții.
Anunțul survine după publicarea
în ediția de luni a cotidianului „Le
Monde“ a unei scrisori semnate
de aproximativ 400 de perso na �
lități ale cinemaului francez (prin�
tre care Omar Sy, Bertrand Ta� 
vernier, Michel Hazanavicius sau
Jacques Audiard), care cereau o
„reformă profundă“ și care recla�
mau „disfuncționalități“, „opaci�
tate contabilă“ și statute „care nu
au evoluat de multă vreme“. De
asemenea, Academia a fost criti�
cată și pentru faptul că ultimul
film al lui Roman Polanski, J’ac�
cuse, a primit 11 nominalizări în
acest an, pe fondul campaniei fu�
ribunde pe care feministele o duc
împotriva cunoscutului regizor.

GRETA THUNBERG, 
PE BANI PUBLICI

BBC a anunțat intenția de a pro�
duce un serial documentar dedicat
senzației activismului eco � logic
Greta Thunberg și „cruciadei ei
internaționale contra încălzirii
globale“. Anunțul a deranjat o
mare parte a telespectatorilor bri�
tanici, care nu văd cu ochi buni
finanțarea de către postul public
a unei asemenea serii propagan�
distice. În același timp, postul Hulu
anunță și el o „serie de documen�
tare“ despre vedeta mediatică a
cărei „cruciadă“ va face și subiec�
tul unui viitor film biografic.

MALCOLM X, DE LA NETFLIX
LA PROCURATURĂ

Investigarea morții cunoscutului
activist american Malcolm X ar
putea fi redeschisă de către pro�
curorul districtual din Manhattan
după ce un documentar în șase
episoade difuzat de Netflix, pe 7
februarie, a subliniat câteva posi�
bile neregularități judiciare. Mal�
colm X, campion al luptei pentru

drepturi a populației de culoare,
a fost asasinat în 1965 și trei mem�
bri ai organizației politico�reli�
gioase Națiunea Islamului au fost
acuzați și condamnați pentru uci�
derea lui, un an mai târziu.

TRISTEȚEA MUZICALĂ 
DE FEBRUARIE

Un studiu realizat de revista „The
Economist“ a ajuns la concluzia că
februarie este cea mai tristă lună
a anului, dacă este să ne bazăm pe
milioanele de preferințe muzicale
exprimate pe platforma Spotify.
Conform studiului, realizat pe
preferințele muzicale ale ascultă�
torilor din 30 de țări, cele mai 
triste piese sunt ascultate în
„Gloomy February“. Interesant,
aceste preferințe muzicale melan�
colice apar în această lună și în
țări precum Brazilia sau Australia
care, aflate la antipozi, benefi�
ciază de perioadele cele mai înso�
rite ale anului. 

CONCERT PENTRU UNU

„Unul dintre primele noastre con�
certe a fost neobișnuit“. își amin�
tesc membrii formației ZZ Top în
documentarul ZZ Top:That Little
Ol’ Band from Texas, ce va fi lan�
sat pe DVD la sfârșitul lunii. „Am
ajuns în orășelul Alvin din Texas,
unde am fi fost fericiți dacă sala
unde urma să concertăm ar fi fost
măcar pe jumătate plină. Dar,
când am urcat pe scenă, în sală
era un singur tip care tocmai
dădea să plece. L�am oprit și i�am
zis că vom cânta numai pentru el.
Am cântat o oră, am făcut o pauză



Asta se datorează, probabil, faptu-
lui că am câteva cunoștinţe cu
acest nume și nu m-au deranjat
niciodată, ba dimpotrivă, aș putea
spune că sunt oameni deschiși și
agreabili. Remusache, Remusică,
Remusuţ, le poţi spune cum vrei,
că nu se supără.

Aflându�mă ieri cu treabă prin
București, am dat cu nasul în statuia

Lupa Capitolina de pe Bulevardul
I.C. Brătianu. Cei doi gemeni se
aburcau cu gurițele lor spre ma�
meloanele mamei lor canide, îm �
pietriți întru eternitate, egali și
frați precum niște pui de revo �
luționari francezi. Doar că auto�
rul a omis să dea niște detalii
suplimentare despre identitatea
fiecăruia în parte, adică vezi doi
fără să înțelegi cine care este. Ai
cincizeci la sută șanse să ghicești.
De dragul meu, hai să ne punem
de acord cu faptul că sugarul
dinspre capătul cu coadă ar fi Ro�
mulus, asta ca să mă pot consola
cu gândul că Remus a prins o țâță

mai lăptoasă. Că, în rest, a avut în
viață norocul despre care știm cu
toții. A rămas în istorie ca fiind
ălălalt. Un Abel al civilizației ro�
mane, de care râdea frate�su’ și îi
spunea REMVSACIVS.

Istoria s�a aflat la o eschivă
distanță de a fi scrisă altfel. Nu
foarte diferit, dar totuși altfel. O
fentă din șold, o parare, o clipă de
agilitate și poate că al nostru l�ar
fi caftit pe Romulus. Ar fi smuls o
creangă de dafin și, sub sudal�
mele babei proprietare a arbustu�
lui, și�ar fi făcut coroană și ar fi
înălțat spre cer pumnul, în semn
de victorie, ca într�un film ameri�
can mediocru. Apoi, plin de încre�
dere în sine, ar fi înființat Rema. 

Toate drumurile ar fi dus la
Rema. Imperiul reman ar fi fost

probabil fix ca cel roman, deși eu
am credința că ar fi fost mai mare,
mai bogat și mai puternic. Și mai
inteligent, adică nu ar fi existat ni�
ciodată războaie daco�remane, fi�
indcă s�ar fi apelat la diplomație și
la bună înțelegere între popoare.
Fiindcă înseși limbile latine, dra�
gii mei, se cheamă latine, adică „la
tine“. Nu peste tine, nu prin tine.
La tine, adică în vizită, în pace și
armonie. Sorgintea daco�remană
a poporului nostru ar fi avut la
bază întâlnirea fericită a două cul�
turi, cea remană lăsându�se cu
drag asimilată și făcându�ne ca �
dou vocabularul latin cu tot cu re�
gulile de morfologie și sintaxă.

Dar na, unii au avut alte inte�
rese și au falsificat mitul. E doar
Roma, pe care din când în când o

bate CFR Cluj. O bate cât pentru
toate războaiele noastre antice. O
bate pentru gramatica noastră stu�
foasă. O bate pentru orele de latină
de la profilul de matematică�fizică.
Pentru că V a devenit U și CFR Cluj
nu halește pe U Cluj. SDC
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Pare curios acum, dar Little
Women, noua ecranizare a roman-
ului Luisei May Alcott (1832-1888),
nu a fost realizată la iniţiativa regi-
zoarei Greta Gerwig.

Inițiativa a aparținut producăto�
rilor de la Sony Pictures, și regi�
zoarea & scenarista canadiană
Sarah Polley fiind la un moment
dat pe listă. Cooptată în 2016, îna �
inte de a deveni cunoscută cu pri�
mul ei lungmetraj ca regizoare
(Lady Bird, 2017), actrița și scena�
rista Greta Gerwig a acceptat mi�
siunea de a face un film declarat
feminist. Cinemaul e în pas cu
vremurile și întotdeauna a reflec�
tat ca oglinda mentalitățile epocii.
Dar uneori oglinda deformează,
vezi cazul lui The Beguiled (2017),
pentru a cărui regie Sofia Cop�
pola a fost premiată la Cannes.
Feminiștii care au îmbrățișat fil�
mul au refuzat să vadă că poves�
tea soldatului unionist rănit,
adă postit de niște femei sudiste în
timpul Războiului Civil, era mai
degrabă anti�feministă, lucru 

vizibil în scena de la final, prin
soarta musculiței masculine prin �
se într�o feminină pânză de pă�
ianjen și scuipate apoi în fața
porții. Sofia Coppola a simțit ne�
voia să spună ulterior în inter�
viuri că nu a vrut să facă un film
feminist. 

Nu știm cum era Luise May
Alcott, dar deși viața ei a fost grea,
a fost una privilegiată. S�a născut
în Pennsylvania, dar a copilărit și
trăit în Concord și în Boston, Mas�
sachusetts, unde părinții săi, am �
bii transcedentaliști, erau prie� 
teni cu Emerson și Thoreau. (Cum
e să crești cu Emerson și Thoreau
în casă și primele lecții să le pri �
mești de la ei?) Familia era săracă,
dar destupată. N�aveau mijloace
materiale (se tot mutau), dar erau
aboliționiști (au adăpostit la un
moment dat un negru fugar) și
toate cele patru fete au început să
lucreze de mici (într�o eră când
treaba femeilor era să se mărite).
Romanul Little Women (1868), pri �
ma parte a unei saga familiale
semi�autobiografice, a fost urmat
de Good Wives (1869), Little Men
(1871) și Jo’s Boys (1886). Acțiunea
din Little Women urmează realita�
tea – una din surorile viitoarei
scriitoare a murit în 1858, iar alta 
s�a măritat, punând punct vieții
idilice de familie și silind�o pe
Louise să�și ia viața în mâini. 

Little Women nu a fost însă
prima carte a lui Alcott, care a
avut la început dificultăți să scrie

despre propria familie. Deja scria
și publica, semnând cu numele ei
sau cu pseudonimul A.M. Bar�
nard. A murit la doar 55 de ani, in�
dependentă și fără soț ori copii,
fiind se pare bolnavă de lupus
(boa lă despre care nu se știa ni �
mic pe atunci). 

E, probabil, ceva care te con�
sumă ca o boală autoimună atunci
când urci contra curentului încer�
când să afli care e lucrul tău (cum
spune ardeleanul). Filmul Gretei
Gerwig reușește să transmită asta,
în pofida unui scenariu care, spre
deosebire de ecranizările prece�
dente, amestecă puțin haotic pla�
nurile temporale și introduce
replici feministe care sună tezist
peste peisajul acesta nostalgic, cu
case din Massachusetts îmbrăcate
în zăpadă pe dinafară și în rochii
lungi pe dinăuntru, și într�un mod
de viață comunitară azi pierdută.
Farmecul stă în aerul clasic al fil�
mului (imaginea e superbă, deși
unele cadre sunt căutate) și în nos�
talgia pentru un timp care a fost,
dar și în discreta mișcare de plăci
tectonice care determină destinul
fiecăruia, indiferent (în mod esen �
țial) la destinul celorlalți. 

Și în primele două ecranizări
pe care le�am văzut, cea din 1933
(de George Cukor, cu Katharine
Hepburn în rolul lui Jo) și cea din
1949 (de Mervyn LeRoy, cu June
Allyson) exista acest aer idilic, dar
el era până la urmă asimilat po �
veștii. Acolo povestea conta și 

accentul era pus pe întreaga fami�
lie, pe o comunitate de oameni
care se ajută și se susțin. Acum,
toate firele se strâng în mâna lui
Jo (Saoirse Ronan), tânăra cu
pantaloni de băiat pe sub rochie.
Ea pune ramele și face ca poves�
tea și povestea poveștii (cartea ei)
să intre în rezonanță între ele și
împreună să rezoneze cu menta �
litățile de azi. 

Gerwig a simțit însă și că toate
personajele feminine reprezintă
un anumit tip de feminitate – sora
care vrea să se mărite, mama care
ocrotește pe toată lumea, inclusiv
vecinii mai săraci șamd. Toate
personajele feminine pot fi văzute
ca moduri de manifestare ale
aceluiași principiu, chiar dacă 
în cazul lui Jo el refuză să mai 
fie pasiv. 

Spre deosebire de Sofia Cop�
pola, pe care simțul estetic o de�
termină să facă cinema așa cum
ar face fashion design, Greta Ger�
wig e mai aproape de cinemaul
clasic, narativ, și de personaje. E
vizibilă plăcerea ei de a conduce
scene de grup, în care viața pal�
pită și lucrurile sunt în mișcare,
dând impresia că simplul fapt de
a fi în viață e deja un mare câștig
și că cinemaul are încă puterea de
a ține timpul pe loc. SDC

Fiicele doctorului March/ Little
Women – de Greta Gerwig, cu
Saoirse Ronan, Emma Watson, Flo-
rence Pugh, Eliza Scanlen, Laura
Dern, Timothée Chalamet, Tracy
Letts, Bob Odenkirk, James Nor-
ton, Louis Garrel, Chris Cooper,
Meryl Streep
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Eu țin cu Remus

Little Big Women
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