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CUM NE (AUTO)REPREZENTĂM? 

Note de la Europalia
Arts Festival

FLAVIA DIMA

Firul roșu pe care doresc să îl pro�
pun în acest text este noțiunea de
autoreprezentare națională prin
intermediul culturii: cum anume a
fost reprezentată arta românească
la Europalia, care au fost prio ri �
tățile festivalului și ce discurs
construiește acesta despre identi�
tatea românească? Am de cis să
urmez firul roșu de�a lungul celor
două secțiuni pe care le�am vizitat:
cea dedicată artelor plastice și 

Videograms of a Nation, exhaustiva
retrospectivă cinematografică.

ARTE PLASTICE

Evenimentul�fanion al secțiunii
de arte plastice Europalia (și, pro�
babil, cel mai vizibil eveniment al
întregii manifestări) este expo �
ziția Brâncuși: Sublimation of
Form (curator: Andreea Căpită�
nescu), găzduită de impozantul
BOZAR, prima expoziție de acest
gen a artistului în Belgia și cea
mai importantă retrospectivă 
dedicată sculptorului pe întreg

teritoriul Europei în ultimele de�
cenii. Sunt incluse opere ale artis�
tului de pe ambele părți ale At �
lanticului, majoritatea lucrărilor
împrumutate aparținând perioa�
dei sale de maturitate:Dom nișoara
Pogany II (împrumutată tocmai de
la Muzeul de Artă Modernă din Rio
de Janeiro), Leda (de la mai apro�
piatul Centre Pompidou), Muza
Adormită, Pește I (de la Tate Mo�
dern), Măiastra II sau Danaida II.
Desigur, expoziția conține și lucrări
din primele sale perioade de crea �
ție, multe dintre ele aduse de la
muzee românești: Sărutul (Muzeul

de Artă Craiova), Fragment de tors,
Danaida I (MNAR) și Cumințenia
Pământului, așe zată tacticos în�
tr�un ungher al unei săli mai mici,
de unde  pri vește trecătorii cu
amestecul său obișnuit de încăpă�
țânare și mândrie, într�un gest cu�
ratorial care pare conștient de recen�
tele controverse legate de lucrare.

Ce este însă interesant în 
vernisarea expoziției și în state�
ment�urile curatoriale ce însoțesc
lucrările lui Brâncuși este o abor�
dare ce eludează eternele obsesii
discursive care îl acompaniază în
România – anume referirile per�
petue la românitatea esențială a
artistului și a operei sale, la mo �
dul în care acesta ar fi sublimat
forme din imaginarul tradițional,
conexiunea sa cu spiritul popular
(ortodox) și alte asemenea. 

Fără a�i nega inspirațiile ve�
nite din zona folclorică, Sublima�
tion of Form îl plasează ferm pe
Brâncuși între cei mai importanți

artiști europeni ai primei jumă tăți
a secolului XX, realizând cone �
xiuni între lucrările sale și o paletă
diversă de figuri ale epocii – de la
Auguste Rodin (al cărui ucenic a
fost vreme de trei luni, în 1907) și
Modigliani până la mem bri ai
avangardei precum Marcel Du�
champ, Man Ray și Fernand Léger.
Legăturile sale cu aceste impor�
tante figuri și ecumenismul său
artistic sunt abordate folosind o
serie de obiecte personale:printre
altele, corespondența lui Brâncuși
cu pictorul Modigliani, cu compo�
zitorul Erik Satie și cu Tristan
Tzara; un crochiu al lui James
Joyce; o carte cu dedicație din par�
tea lui Jean Cocteau; totodată, în
cadrul expoziției sunt proiectate și
filme de Duchamp și Léger.

Se pune un accent puternic pe
receptarea operei lui Brâncuși în
epocă, mai ales în importantele
publicații occidentale: de la puter�
nicul scandal iscat de Dom nișoara X

În luna decembrie am avut ocazia să vizitez Bruxellesul pentru câteva
zile ca să urmăresc desfă șurarea festivalului Europalia, o amplă 
retrospectivă plu ridisciplinară dedicată artelor unei țări din Europa, 
invitata de onoare a acestei ediții fiind România. 
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la extrem de interesanta afacere
Brâncuși vs. USA, care a definit
(legal, cultural și nu numai) scul�
ptura contemporană și perspecti�
vele contemporane ale acesteia. 

Regăsim așadar fragmente de
știri din ziare, ale căror titluri și
șapouri variază de la Whatever This
May Be – It is Not ART: The Mea�
ningless Sculptures of the Ruma�
nian Artist Brancusi (sic) la How
They Know it is a „Bird“ and Are
Sure It is „Art“: (…) Sculptors, Pain�
ters and Addmirers (…) Explaining
Why They Think Mr. Brancusi’s Fa�
mous „Bird in Flight“ is Not Mea�
ningless Junk. Alte note amuzante
acompaniază reproducerile scul�
pturilor:Portrait of „Mme. P.D.K.“. (…)
The Custom House Investigators
Had Not Seen All the Women in Ru�
mania (sic), Where Brancusi Comes
From, but They Doubted If (…) Any
Other Woman Ever Looked Like
This. Dincolo de comicul inerent al
acestor fraze și titluri, ele trădează
nu numai felul în care arta mo�
dernă era văzută în epocă (și cum
este în continuare văzută până în
prezent, în anumite sfere), ci și ca�
racterul inovator al lucrărilor lui
Brâncuși și modul în care acestea
au contribuit la revoluționarea per�
ceptelor despre artă, în prima ju�
mătate a secolului trecut.

În camera alăturată Sublima�
tion of Form se desfășoară mai
micuța expoziție Perspectives (cura�
tori:Wim Waelput și Igor Mocanu),
răspândită în trei săli dintr�o aripă a
palatului BOZAR, în al cărui centru
stă una dintre cele mai iconice
instalații ale lui Ion Grigorescu:Cas�
telul din Car pați (1994), o reprodu�
cere a Casei Poporului construită
din pachete de țigări, deasupra că�
ruia stă spânzurat un scaun cu pi�
cioare din țăruși de lemn – un obiect
pe atât de ironic�amuza(n)t, pe atât
de complex în modul în care codifică
diverse artefacte și mituri culturale
româ nești în strânsă le gă tură cu po�
liticul, de la Țepeș la Ceau șescu.
După cum indică și titlul, Perspecti�
ves colează laolaltă multiple cu�
rente și lucrări importante din is� 
toria artelor plastice românești, care
se desfă șoară între polii temporali ai
do uă revoluții românești: cea din
1848 și cea din 1989. 

Deși acoperit fugitiv, secolul
al XIX�lea este reprezentat de 

nu me mari precum Grigorescu,
Aman, Tonitza și Tattarescu, care
creionează perioada de definire a
na țiunii române după Revoluția
Pașoptistă, dar și începuturi, surse
ale modernismului în pictura au�
tohtonă – lucrările lor fiind interca�
late cu opere figurative și ab stracte
ale unor artiști activi după o sută de
ani, precum Horia Bernea, Ion Gri�
gorescu sau Constantin Flondor. 

Surpriza plăcută a expoziției
o reprezintă sala dedicată supra�
realismului românesc, mult prea
rar discutat: obiectul central este
cartea�obiect Două femei care bat
la ușă/ O muribundă le oferă din
partea mea un ceai a poetului
Gherasim Luca, alături de o ușă
readymade semnată de Geo Bog �
za, Marie și Sașa Pană, lucrări ale
grupării Contimporanul (Victor
Brauner, Hans Mattis�Teutsch,
Max Hermann Maxy), avan gar �
diștii Marcel Iancu și Isidore Isou,
dar și sculpturi ale Miliței Pe �
trașcu. Ultima sală este populată
de lucrări ale celor mai impor tanți
artiști ai celei de�a doua jumătăți
a secolului XX – Geta Brătescu
(care are incluse și câteva ani �
mații), cuplul Perjovschi, Wanda
Mihuleac, Călin Dan, Iosif Kiraly.
Sala conține și o proiecție în buclă
a Videogramelor unei Revoluții
(Andrei Ujică, Harun Farocki), a
câtorva performance�uri Ion Gri�
gorescu și scurtmetraje experi�
mentale ale grupării Kinema Ikon. 

CINEMA

Cea mai inovatoare secțiune din
cadrul Europalia, după părerea
mea, este cea dedicată cinemato�
grafiei românești – care, sub titlul
Videograms of a Nation și am �
bițioasa direcție curatorială a lui
Andrei Tănăsescu (TIFF, AIFF),
reinventează din temelii auspi�
ciile sub care sunt construite
vasta majoritate a retrospective�
lor cinematografice dedicate Ro�
mâniei din afara țarii. Cum anu� 
me? Răspunsul, pe scurt, stă în
decizia (aproape radicală) de a
scoate aproape complet din vizor
miș carea care a pus cinematogra�
fia română pe harta cinefiliei
internaționale: Noul Cinema Ro�
mânesc, ale cărui filme constituie
de regulă nucleul dur al acestor 

retrospective și, evident, o metodă
foarte sigură de a atrage un pu�
blic considerabil. 

În schimb, Tănăsescu ridică
întrebarea cauzelor Noului Cine �
ma și a efectelor sale – cea de�a
doua parte a întrebării găsin du�și
răspunsul prin intermediul unui 
grupaj de filme al importantelor
debuturi din a doua jumătate a de�
ceniului trecut, condus detașat de
cineaste:Adina Pintilie, Ivana Mla�
denovic, Ana Lungu, plus Marius
Olteanu, cărora li se alătură filmele
lui Radu Jude, cineastul român cu
cel mai spectaculos, prolific și va�
riat parcurs al ultimilor zece ani. 

Notabilă este și micro�retros�
pectiva dedicată lui Andrei Ujică –
care a inspirat titlul întregii secțiuni
și deja nu mai are nevoie de nici o
carte de vizită pentru cinefilii ro�
mâni. Însă trebuie punctat că aces�
tuia din urmă i s�au dedicat recent
proiecții speciale și retrospective de
la Mar del Plata până la Amsterdam
și înapoi la New York și Ciudad de
México, recenta popularitate răs�
pândită a filmului de montaj în cir�
cuitul fes tivalier reconfirmându�l
pe Ujică drept unul dintre cei mai
influ enți cineaști la nivel global.

Cel mai spectaculos aspect este
însă cel legat de clasica întrebare a
surselor Noului Cinema Românesc,
unde răspunsurile facile și bine bă�
tătorite sunt evitate, chiar respinse –
Lucian Pintilie este prezent doar cu
De ce trag clopotele, Mitică?, un
film al cărui baroc contrastează ori�
cum puternic cu Valul, în timp ce
Proba de microfon a lui Mircea Da�
neliuc și Secvențele lui Alexandru
Tatos sunt singurele alte două fil �
me notabile din panteonul cine�
maului subversiv care apar în
retrospectivă. În rest, Tănăsescu dă
frâu liber unei perspective ce ține
cont de pluralitatea și diversitatea
cinemaului comunist ro mân, care
este de cele mai multe ori văzut în
paradigme binare în ziua de astăzi –
descoperind pe parcurs niște bijute�
rii ale patrimoniului cinematografic
românesc și repunând în vizor filme
considerate desuete, precum Mihai
Viteazul al lui Sergiu Nicolaescu.

Pe scurt, luând lucrurile în or�
dine cronologică, se recuperează o
perioadă aproape complet ignorată
din cinemaul românesc: anii ’50 și
începutul anilor ’60. Din această
perioadă avem, printre altele, satira
proto�subversivă Directorul nostru,
de Jean Georgescu, un Casablanca
românesc sub forma lui Porto Fran �
co, de Paul Călinescu, curajosul
debut al lui Liviu Ciulei, Erupția, ca
și clasica comedie à la Jaques Tati a
maestrului Gopo, S�a furat o bom �
bă. Există și o componentă vădit fe�
ministă în selecția Videograms of a
Nation – de la sugestiv intitulatul
Nu vreau să mă însor al lui Manole
Marcurs și Gioconda fără surâs, de�
butul naiv�antonionian al Malvinei
Urșianu, la două filme importante
ale lui Lucian Bratu: Un film cu o
fată fermecătoare, starring Marga�
reta Pâslaru drept o tânără impul�
sivă și răsfățată foc ce aspiră la o
carieră de actriță, dar și Angela
merge mai departe, cu Dorina Lazăr
în rolul unei femei�taximetrist di �
vorțate care�și recons tru iește viața.
Nu în ultimul rând, o capodoperă a
cinemaului românesc timpuriu a
deschis programul: Manasse de
Jean Mihail, o comedie mută adap�
tată după dra ma eponimă a lui Ro�
netti�Roman, realizată în 1925, care
ilustrează cu inflexiuni comedice
conflictul dintre tradițio na lism și

modernism în sânul unei familii
evreiești și, implicit, o viziu ne unică
asupra co munității mozaice din
România dinaintea celui de�al Doi�
lea Război Mondial.

Selecția completă a retrospec�
tivei este disponibilă pe site�ul Eu�
ropalia, pentru cei dornici să
(re) des copere cinemaul românesc
în profunzime, însă ce mai trebuie
adăugat este faptul că aceste pro �
iecții au fost acompaniate atât de o
instalație video curatoriată de Ra�
luca Velisar și Andrei Rus, History in
Fragments, cât și de o serie de con �
ferințe fascinante, susținute de  nume
importante din sfera studiilor de ci�
nema românești: Irina Trocan, care
a editat și volumul teoretic ce a
acompaniat retrospectiva, Roma�
nian Cinema Inside Out, Gabriela
Filippi, Adina Brădeanu, Ra du Tode�
rici și Dominique Nasta. Aceste con �
ferințe au fost dublate de un pro� 
gram complementar inedit (și pri�
mul de acest gen din critica de film
românească) de video�eseuri cura�
toriate de Oana Ghera, realizate de
Irina Trocan, Andra Petrescu, An�
drei Șendrea și de mine. SDC

Deplasarea la Bruxelles pentru
documentarea acestui articol a
fost posibilă cu sprijinul Institutului
Cultural Român

Se pune un 
accent puternic pe 
receptarea operei
lui Brâncuși în 
epocă, mai ales în
importantele publi -
caţii occidentale.

Luând lucrurile în ordine cronologică,
se recuperează o perioadă aproape
complet ignorată din cinemaul româ-
nesc: anii ’50 și începutul anilor ’60. 
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Cartea Scrisori către Dubenka
a fost publicată la Curtea Veche 
în 2014.

Scumpe domnule Hrabal, vă scriu
pentru că s�a întâmplat să mă în�
torc în Praga după mai bine de
zece ani și abia acum v�am căutat
în orașul acesta de aur, am fost la
„Tigrul de Aur“ și am băut beri cu
muncitorii la aceeași masă la care
obișnuiați să vă treceți amiezile,
am băut ca într�un ritual sacru și
apoi am fost la zidul dinspre mar�
ginea orașului unde v�au pictat
între cărți și pisici, ceea ce este
just, dar incomplet, fiindcă lipsesc
porumbeii și etajul al cincilea al
spitalului de la care ați zburat
către nemurire.

Am fost în clădiri vechi în care
ați avut locuri de muncă, în clădi�
rile acelea unde v�ați trăit singură�
tatea prea zgomotoasă, am intrat

în anticariate și v�am văzut cărțile
la loc de cinste, inclusiv lecțiile de
dans pentru vârstnici și avansați,
și inima mea s�a bucurat, și eu 
mi�am lăsat inima să se bucure.

Domnule Hrabal, vă scriu
cum îi scriați dumneavoastră Du�
benkăi, îndrăgostit și târziu. 

Am umblat prin toată Praga
în căutarea spiritului lui Jan Pa�
lach, studentul care a făcut din
sine rug pentru că nu putea să tră�
iască într�o țară ocupată de armate

străine, veți fi fericit să aflați că
praghezii dumneavoastră nu l�au
uitat pe Jan Palach – cum să îl uiți
pe Jan Palach?

A existat un timp al tăcerii și a
existat un timp al rușinii și a existat
un timp al speranțelor, și toate aces�
tea au trecut, iar acum este timpul
oamenilor mulțumiți că au mân�
care și obiecte și asta se numește li�
bertate. Dar! Dar pe 21 august nici
un tanc nu va mai intra în Praga. 

Sunt mai puțini porumbei în
orașul dumneavoastră de aur, i�am
regăsit mai grași, dar mai triști. 
Le�am recitat poeme de Serioja
Esenin și Vladimir Vîsoțki și ei nu
și�au oprit zborul și asta a fost mi�
nunat și apoi a început să plouă,
iar frații dumneavoastră, munci�
torii cehi, au ridicat privirile către
cer și au spus pentru mine într�o
limbă de circulație internațională:
iar se pișă cerul pe noi.

Și așa am intrat iar la „Tigrul
de Aur“, aveți aici un mic bust, ri�
dicat înspre cerul încăperii, deasu�
pra capetelor tuturor, ca un sfânt
ocrotitor al celor care beau bere ca
să îndure și să povestească viața. 

Apoi am mers către castel,
dar n�am ajuns niciodată, fiindcă
genunchii mei nu mai sunt ge�
nunchii unui om tânăr și ei tre�
mură și tot mai des trebuie să mă
opresc și să mă gândesc la dum�
neavoastră și la Dubenka și la
scrisori și la dragoste și la Podul
Carol și la Vltava care curge, curge
mereu mai departe, știindu�și
bine drumul, și la tramvaiele care
tremură în stații ca niște câini
goniți în iarnă și la timpul trecut.

Și pe pământ, domnule Hra�
bal, nu s�a mai născut nimeni care
să vadă lumea așa cum ați văzut�o
dumneavoastră, să o găsească tri�
stă și să mascheze toată realitatea

asta într�un hohot tandru de râs,
nu mai puțin însemnat decât o
mântuire.

Rămâne cum ne�ați spus:
omul e un animal care râde și
sunt anumite pete care nu ies
decât prin distrugerea materialu�
lui însuși.

E liniște și e februarie la Pra �
ga și tocmai s�au împlinit două�
zeci și trei de ani de când ați
zburat cu porumbeii dumnea�
voastră de la etajul al V�lea al
unui spital și eu am venit până
aici ca să vă spun că nu v�am uitat
și le�am spus asta porumbeilor
grași și triști și halbelor de bere
de la „Tigrul de Aur“ și bustului
dumneavoastră, cel de deasupra
capetelor tuturor, și fotografiei
care vă înfățișează lângă Václav
Havel și Bill Clinton care, fiind oa�
meni, râd și ei, și muncitorilor
peste care se pișa cerul le�am
spus, și pisicilor pictate pe zidul
dumneavoastră și cărților din an�
ticariate, numai până la castel 
n�am ajuns, dar trag nădejde că,
totuși, mă veți ierta pentru atâta
lucru. SDC

ANDREI CRĂCIUN
CULEGĂTORUL DE HARFE

Scrisoare către Bohumil Hrabal

Despre „cărţi bune“ din perspec-
tiva păcătosului. A păcătosului cul-
tural, pentru care valoarea unei
cărţi nu e o chestie universală, de
manual, ci ţine și de vremea sau
chiar de ziua în care apare ea în
viaţa cititorului. 

Aș face o afirmație banală și re �
ducționistă, totuși cu valoare eu�
ristică: o carte bună e cea citită
exact atunci când trebuie. Cartea
pentru care a avut loc conjuncția
între valoarea ei obiectivă – nu
neapărat copleșitoare – și mo�
mentul potrivit în care ai dat de
ea, într�o vreme de foame sau

sete, într�o perioadă mai neagră
sau mai fericită. De obicei, în
tinerețe, pentru că atunci se fi�
xează cărțile în oase. Atunci sunt
cărțile mai mari decât vor fi ori�
când altcândva, chiar dacă mai
târziu ai poate instrumente mai
bune să recunoști o capodoperă.

În teorie, se cheamă că doar
dacă sunt mereu la fel de deschis
pentru, să zicem, Joyce sunt cu
adevărat bine structurat intelec�
tual. (Înainte se zicea „mobilat“ in�
telectual, ceea ce sugera, cred, o
minte cu dotări atât solide, cât și
frumos ornamentate. Azi „mobi�
lat“ sugerează mai degrabă o
minte în care e totul e pătrat și
curat. Nu știu cum e mai bine.)
Una peste alta, omul cultivat ar
trebuie să fie tot timpul pregătit
pentru o carte bună, adică n�are
nevoie ca, la munte, să citească o
carte despre munte, n�are nevoie,
ca să poată citi o carte veselă, să
fie vesel. Pe de altă parte, când
ești îndrăgostit, Spinoza intră mai
greu și e clar că, dacă n�ai citit O

mie și una de nopți în copilărie,
n�o mai poți recupera la maturi�
tate decât cultural, nu emoțional. 

Întrebarea se poate pune,
brutal, și așa: dacă n�ai citit abso�
lut nimic până la 35 de ani, poți
recupera după? Păi, citești pe
rupte și până la urmă vei ajunge
poate să fi citit în total cam tot
atâtea cărți cât orice om foarte 
interesat de cultură, care, în gene�
ral, la maturitate citește, com �
parativ, mai puțin. Dar asta în�
seamnă că, în etape esențiale din
viața ta, ai fost fără combustibilul
și fără sprijinul cărților. Sigur că
acum poți citi într�o lună, la o
adică, tot Kafka, tot Dostoievski și
tot Camus. Dar n�o să ai revelații
pe bandă rulantă. O să fie ca și
cum ai vrea să faci condiție fizică
în câteva zile. Condiția fizică pre�
supune o preocupare oarecare
pentru sport, fără talibanisme,
dar constantă, care se așază de�a
lungul anilor într�un anumit tip
de metabolism personal. Și cul�
tura e ceva care te însoțește firesc

de�a lungul drumului, nu e ceva
ce se achiziționează din puncte de
alimentare precis marcate pe
hartă. Nici un oraș frumos nu
poate fi inventat deodată de o pri�
mărie bogată și binevoitoare, care
va restaura repede niște clădiri și
va planta niște arbori ornamen�
tali, dar nu va putea să scoată din
mânecă un concept urban și o ar�
hitectură care nu s�au acumulat
organic în secole de gust, de pros�
peritate și de civism.

Închei cu un alt motiv pentru
care cărțile trebuie citite la timpul
lor:pentru a da șansa cărților mici
să fie mari. Subestimăm ro lul au�
torilor considerați de enciclopedii
„minori“ în viața noastră. N�ai pu tea
înțelege lecțiile despre literatură pe

care le primești mai târziu de la
Nabokov sau de la Max Frisch sau
de la Cortázar, dacă n�ai fi citit
când erai mic Răzbunarea lui
Ionuț de Theodor Constantin și în
general pe autorii din care nu se
dau texte la bac și ale căror nume
(Alexandru Mitru, Mircea Sântim�
breanu, Grigore Băjenaru) nu apar
nicăieri cu litere de aur. Cărțile
care trebuie citite la vremea lor
sunt, prin excelență, cărțile micilor
maeștri ai copilăriei. Mi�e teamă că
azi, dacă ar trebui să șterg din
minte tot ce am citit în primii zece
ani de viață, aș fi complet în derivă,
în vreme ce, dacă aș renunța doar
la tot ce am citit în ultimii treizeci
de ani, aș rămâne în continuare
funcțional. SDC

CĂTĂLIN PAVEL
CÂTEVA PÂNZE SUS

Știri la zi din actualitatea culturală și articolele ediţiei pe
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Povestea despre care am scris
săptămâna trecută, cea cu sri-
lankezii din Ditrău – doi brutari
angajaţi într-un sat populat de se-
cui, care au stârnit o revoltă
spontană și cam rasistă a localni-
cilor – pare să continue. Așadar, 
să continuăm și noi!

Căci, pe de o parte, brutăria care 
i�a angajat pe cei doi a mai adus
un al treilea muncitor srilankez,
iar pe de cealaltă parte la primăria
locală a fost depusă o petiție sem�
nată de 1.800 de oameni, în care se
cerea ca patronul/ patroana bru�
tăriei incriminate să nu mai anga�
jeze străini, să prezinte la primărie
actele și certificatele medicale ale
străinilor și să le ceară scuze săte�
nilor, inclusiv preotului local,
pentru jignirile aduse. Mai sunt și
altele scrise acolo, dar cine să stea
să le înșire pe toate?

Căci începe să devină clar că
acolo e ceva mai mult decât o

reacție rasistă împotriva oameni�
lor „cu mâini negre“ care au venit
de la mii de kilometri să�i învețe
pe localnici cum se face pâine.
Undeva în spatele întregului scan�
dal se ascund conflicte locale tăi�
nuite: ceva ură de clasă împotriva
patronului/ patroanei, cine știe ce
dușmănii mai vechi și, probabil –
cum s�a spus deja –, un ecou pri�
mitiv al propagandei xenofobe
lansate dinspre Ungaria lui Orbán
(al lor). Cei doi�trei muncitori

care și�au părăsit familiile și�au
venit – din perspectiva lor – la
dracu�n praznic ca să câștige ceva
mai mulți bani decât acasă sunt
doar niște victime nevinovate.
Dar nu victime ale rasismului. Nu
exclusiv.

De altfel în nenumărate ca�
zuri, poate chiar în majoritatea
lor, rasismul nu e rasism pur, ură
de rasă, ci o reacție de respingere
și/ sau apărare cu cauze mai pro�
funde, adesea de natură socială.
Asta nu îl face acceptabil, dar era�
dicarea lui impune analize mai pro�
funde. Reacțiile de respingere – nu
puține – față de muncitorii ro�
mâni ajunși în Italia sau în Marea
Britanie nu se explică prin rasism,
ci prin teama că străinii ăștia din
est, mai mizerabili, mai needucați,
mai nespălați, chiar mai tuciurii,
o să fure locurile de muncă ale lo�
calnicilor, o să fure în general, o să
violeze, o să distrugă civilizația
Vestului. Sună cunoscut: o bună
parte dintre argumentele de mai
sus le�au folosit și cei din Ditrău.
Diferența ar fi că în Europa Occi�
dentală au ajuns români, polonezi,
bulgari și alți caucazieni (rasial

vorbind). Și e cam greu să vor bești
de rasism la adresa românilor
într�o Mare Britanie multirasială.

Un scriitor român care�mi
place mult (T.O. Bobe) îndemna
acum vreo două săptămâni pe Fa�
cebook să o lăsăm mai moale 
cu rasismul din Ditrău. Căci, su�
gera el, „dacă s�ar fi făcut brută�
rese aco lo Nicole Faria și Manushi
Chhillar, nu cred c�ar fi zis nimeni
nimic“. M�am uitat să văd cine
sunt cele două candidate și, după
ce le�am descoperit pe internet,
mi�am zis că da, să tot mănânci
pâine făcută de mânușițele alea
necaucaziene. 

Serios vorbind, cam așa stau
lucrurile: dincolo de culoarea
pielii, ar fi bine să vorbim și de
statutul social. N�am auzit de prea
mul te reacții xenofobe atunci când
în nu știu ce comună din Oltenia
sau Ardeal se stabilește un medic
de familie african. Mulți dintre
oamenii de�acolo, care poate că n�au
mai vă zut medic de ani de zile, ar
putea să�i pupe picioarele lui ne �
gre după ce își iau rețetele și se lasă
pipăiți sau pipăite de mâinile ace�
lea – care însă nu frământă pâine,

ci vindecă și îngrijesc.
Ceva asemănător scria Sal�

man Rushdie într�un eseu din vo�
lumul Dincolo de limite, apărut în
2006 la Polirom. Scriitorul anglo�
indian a urmărit într�o zi felul în
care se făcea trierea pe un aero�
port, la controlul pașapoartelor, și
a remarcat că „majoritatea călăto�
rilor care întâmpinau probleme...
nu erau albi, ci negri sau inși cu as�
pect arăbesc. Surprinzător era însă
faptul că exista un element ce
anula culoarea neagră a pielii sau
aspectul arăbesc. Acel element era
deținerea unui pașaport american.
Scoate un pașaport american“, ex�
plica Rushdie, „și ofițerii de la Imi �
grări devin brusc insensibili la
culori și�ți fac repede semn cu mâ �
na să treci mai departe, oricât de
suspect de necaucaziene îți sunt
semnalmentele fizice“.

Așadar, cu niște brutari ame�
ricani s�ar mulțumi cei de la Di�
trău? Sau cu un preot catolic de
culoare? Nu știu, dar îndrăznesc
să cred că ura și disprețul de clasă
bat ura de rasă. Nu că pentru cei
deveniți ținta uneia sau a celei�
lalte ar conta cine știe cât. SDC
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Rasă și clasă

PNL s-a comportat admirabil în
anul 2019. A lucrat perfect. Că a
fost Klaus Iohannis dirijorul, că a
fost Ludovic Orban omul cu
iniţiativa are mai puţină relevanţă.
Liberalii au câștigat europenele în
mai anul trecut, când puţini cre-
deau asta, iar atmosfera în Româ-
nia s-a detensionat brusc. Epoca
Dragnea lua sfârșit, iar o ţară
întreagă începea să spere și să
respire aer proaspăt. 

N�a fost o victorie lejeră. Liberalii
chiar au muncit, au pus osul, l�au
avut și pe Rareș Bogdan pe post de
psiholog la partid. A urmat o vară
liniștită, oamenii și�au văzut de
treabă, au plecat liniștiți în conce�
dii, știind că PSD a încasat o lovi�
tură zdravănă și că Viorica Dăncilă
nu va avea tupeul să dea vreun
OUG și alte hotărâri trăsnite. 

Campania de la prezidențiale
s�a dovedit floare la ureche pen�
tru liberali. Aud că PNL a cheltuit
chiar mai puțini bani ca la euro�
pene, deși miza prezidențialelor
era net superioară. Dar PNL știa ce
va urma, câtă vreme Dan Barna era
preocupat de congresul intern, iar
Dăncilă nu era politicianul care să

încurce treburile în campanie.
Victoria PNL de la prezidențiale 
s�a suprapus peste doborârea gu�
vernului PSD. Revelionul a fost
unul tihnit pentru liberali, iar
2020 se anunța la fel de strălucitor.

Anul a debutat cum nu poate
mai bine pentru liberali. Sonda�
jele au arătat în ianuarie și fe�
bruarie cifre uluitoare. Nu�mi
amintesc ca PNL să mai fi avut
vreodată 47 la sută în măsurători.
Probabil că și sondajul ce va pu�
blicat peste câteva zile de IMAS va
arăta cifre grozave pentru PNL.
Valul Iohannis încă se resimte,
președintele a transferat procen �
te cu duiumul către partid. 

Însă la orizont apar nori negri
pentru liberali. Alegerile în două
tururi au picat, unii susținând și
teoria că PNL nici n�a fost prea in�
teresat de schimbarea modalității
de alegere a primarilor. Edilii PNL
nu priveau cu ochi buni varianta
cu două tururi, câtă vreme finala
la primărie e un joc cu rezultat
imprevizibil. Pe formula actuală,
cu un PNL la 40 la sută în sondaje,
doar edilii galbeni care au umblat
beți patru ani prin localitatea lor

n�ar mai fi aleși încă un mandat. 
Pentru țară erau mai importante

alegerile locale în două tururi, însă
pentru liberali miza o reprezintă
anticipatele. Nu știi ce se poate în�
tâmpla până în toamnă. Vine 1 sep�
tembrie, cu ziua majorării pensiilor,
și sunt așteptate decizii nu foarte
populare dinspre Palatul Victoria.
Pe de altă parte, guvernarea ero�
dează chiar și când nu faci prostii,
pentru că oamenii se satură, încep
să comenteze, iar în plus dușmanul
roșu are timp să se organizeze.

Însă nimic nu garantează că vom
avea totuși anticipate în luna iunie.
Săptămânile trec, iar în societate se
simt deja primele ne mulțumiri. Valul
liberal încă nu s�a stins, dar se apro�
pie de mal și e pe cale să dispară.

Între timp, în mintea unora
din PNL a încolțit ideea că ar fi
bine să nu mai împartă cu nimeni
responsabilitatea guvernării după

alegerile viitoare. E adevărat că și
USR�PLUS a jucat prost toamna
trecută, când Dan Barna anunța
triumfător că Alianța 2020 nu e
interesată de guvernare. 

Acum cei de la USR�PLUS au
schimbat placa, se cer singuri la
guvernare, dar unii flăcăi din PNL
se fac că nu înțeleg mesajul. Barna
a forțat nota în urmă cu câteva luni,
încercând să capitalizeze voturi din
opoziție, în timp ce PNL a simțit că
electoratul cere bărbați politici
curajoși, care nu stau pe margine
după o guvernare PSD catastrofală. 

Pe termen lung, liberalii gre �
șesc. Dacă ei cred că stabilitatea
politică post�alegeri se poate obți �
ne cu aliați de conjunctură, even�
tual cu ceva traseiști, se înșală
amar nic. Soluția ar fi un guvern
PNL�USR�PLUS, iar dacă vrei să
faci reforme radicale în admi nis �
trație, ba chiar să schimbi Consti �
tuția, atunci căutările de aliați în
Parlament trebuie extinse.

Întrebarea e ce vrea PNL și în�
cotro o apucă? Dacă ne uităm la po�
vestea de la Iași cu înregimentarea

lui Mihai Chirica, viitorul nu sună
deloc bine. Este Mihai Chirica per�
sonajul cu care poți clădi liberalis�
mul la Iași? PNL va câștiga în mod
sigur primăria cu Chirica, posibil
și Consiliul Jude țean, dar asta e tot
ce poate propune un partid serios
în Capitala Moldovei? 

Ce se va întâmpla cu filiala din
Iași nu e greu de intuit. Oamenii de
calitate, atâția cât mai sunt, vor pă�
răsi PNL sau se vor retrage în pro�
pria carapace, așteptând vremuri
mai bune. PNL își va schim ba la Iași
și electoratul, pentru că nucleul ra�
dical anti�PSD va căuta altă soluție
politică în târg. N�aș crede că Mihai
Chirica vine singur la Iași, ci va cere
poziții în filială pentru camarazii
săi care i�au fost aproape în ultimii
patru ani. Asta e strategia liberali�
lor pe termen lung? 

PNL încă e pe cai mari, dar
drumul e lung, iar potcoavele nu�s
cele potrivite. SDC

FLORIN GHEŢĂU
VAGONUL CU VORBE

Pentru ţară erau mai importante alege-
rile locale în două tururi, însă pentru 
liberali miza o reprezintă anticipatele. 

Primele rateuri la PNL
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CASA ENESCU DE LA MIHĂILENI, O NOUĂ ETAPĂ. INTERVIU CU PIANISTA RALUCA ȘTIRBĂȚ

„Scopul final este de a face dintr-o
casă memorială un loc viu, în care 
se face pur și simplu muzică“

O veste bună de pe frontul împo�
triva uitării: casa de la Mihăileni,
județul Botoșani, a compozitoru�
lui George Enescu va găzdui pro�
gramul „Academia de Muzică și
Educație pentru Copii“, cu spriji�
nul UiPath Foundation, presti�
gioasa fundație care se implică în
susținerea viitorului copiilor și al
comunităților lor. Despre acest
proiect, pentru care a pledat din
toată inima și regretatul jurnalist
Victor Eskenasy, am stat de vorbă
cu pianista Raluca Știrbăț, pre �
ședinta Societății Interna ționale
„George Enescu“ din Viena, cea
care a reușit să claseze casa enes�
ciană de la Mihăileni ca monu�
ment istoric și să se implice în ceea
ce a însemnat practic salvarea
unui obiectiv de patrimoniu, cu
sprijinul Fundației Pro Patrimo�
nio, al Ordinului Arhitecților din
România, al Fundației Remember
Enescu și al donațiilor private.

Raluca Știrbăț, fără tine, casa
Enescu de la Mihăileni ar fi fost
astăzi încă un monument îngro-
pat în uitarea indiferenței
românești. Acest nou proiect le-
gat de Mihăileni e practic dova-
da că lupta ta nu a fost în zadar
și că acest obiectiv de patrimo-
niu este, așa cum ți-ai dorit, un
loc viu. Ce va însemna concret
„Academia de Muzică și
Educație pentru Copii“ și cui 
se adresează?

Zilele acestea am absolvit încă o
aniversară brâncușiană, iar ima �
ginea găinilor prin casa natală

mi�a provocat un dureros déjà�vu
al primelor acțiuni de la Mihăi�
leni. Mă bucur că ne sunteți ală�
turi, sprijinind un demers început
în 2013 chiar aici, în paginile aces�
tei publicații, împreună cu Victor
Eskenasy, fără al cărui entuziasm
salvarea casei Enescu nu ar fi avut
nici o șansă. Stadiul lucrărilor
este avansat, s�a făcut gardul și
lemnăria, se finisează interioarele
și exterioarele, electricitatea, sis�
temul de supraveghere video și –
pentru un plus de confort – o
mică, dar funcțională, baie în spa�
tele casei, apoi va fi adus mobilie�
rul (deja restaurat). Menționez
aici și cea mai recentă dintre
donații, una foarte generoasă, da�
torată organizatorilor și partici �
panților la „Balului boierimii ro �
mâne“ de la București din noiem�
brie 2019, unde am pledat – muzical
și nu numai – pentru cauza casei
împreună cu Alexandru Tomescu.
Casa Enescu va adăposti „Acade�
mia de Muzică și Studiul Sunetu�
lui“, iar „Academia de Muzică și
Educație pentru Copii“ este doar o
parte a acesteia. Ideea unui centru
educațional pentru copii a izvorât
firesc din discuțiile purtate de
arhitecții Șerban Sturdza și Ra�
luca Munteanu cu meșterii care
au lucrat la casă. Mulți au muncit
în străinătate și regretă că, în Ro�
mânia rurală, copiii lor nu au
oportunități pentru a�și dezvolta
potențialul așa cum au văzut

„afară“. În consecință, putem spu �
ne că a fost chiar dorința lor ca noi
să găsim un concept și modalități
de punere în practică a unui
spațiu unde copiii să se apropie de
muzică, pentru că la ora actuală la
școală – o știm cu toții – se face
muzică puțin și superficial (chiar
în școlile din orașe, darămite în
cele de la țară).

Astfel, procesul de restaurare
s�a desfășurat fără a pierde din ve�
dere scopul final, anume cel de a
face dintr�o casă memorială un loc
viu, în care se face pur și simplu
muzică, în toate formele și modu�
rile, la toate nivelurile și pentru
toate vârstele, servind nu doar unei
„elite“ muzical�școlare (copii și stu �
denți din instituții de specialitate),
ci și copiilor din medii defavorizate,
familii dezmembrate sau cu posi �
bilități financiare limitate. Pe româ �
nește, copii necăjiți. Cred că asta
l�ar fi făcut pe Enescu fericit. 

De când va fi funcțională 
Academia de la Mihăileni și ce
înseamnă practic implicarea 
UiPath Foundation?

În cadrul parteneriatului cu Ui�
Path, Casa Enescu va fi utilizată
pentru un program complementar
de educație, Future Acceleration
Program, care sprijină acce sul la
educație pentru 20 de copii din
familii vulnerabile. Activitățile
încep la sfârșitul lui martie și se
adresează, deocamdată, copiilor
din clasele V�VIII, cu ore de mu�
zică extra școlare și predarea
unor noțiuni muzicale de bază.
Pentru început, vor învăța să cân �
te din voce (veți fi surprins câți
copii au blocaje la ceea ce ar tre�
bui să fie cel mai natural lucru
din lume, din cauza traumelor de
acasă și din anturaj), din fluier
(blockflöte), vom încropi un cor. 

Mai apoi, dorim includerea
casei Enescu într�un circuit de
rezidențe artistice pentru muzi�
cieni profesioniști care să�și pe�
treacă aici timpul de studiu,
cercetare, compoziție. E un loc
ideal pentru a scrie o carte, o teză

de doctorat, a compune sau a
învăța o sonată.

Cum ai reușit să atragi această
prestigioasă fundație în demer-
sul de a transforma Casa Enescu
de la Mihăileni într-un loc care
să onoreze memoria enesciană
și să schimbe ceva în viața celor
din comunitate?

Este meritul arhitectului Șerban
Sturdza de a fi atras și convins Ui�
Path să se alăture și să se implice
în proiectele de la Mihăileni.

Între muzicienii care au partici-
pat la proiectele Casei Enescu 
de la Mihăileni, cu activități și
cursuri muzicale, s-a numărat și
violonistul Alexandru Tomescu.
Vor mai exista aici proiecte muzi-
cale? Ce planuri ai pentru Mihăi-
leni în 2020? Când te revedem pe
tine cântând în România, în spe-
cial aici, dar și pe alte scene?

Sigur, știu că Alexandru își conti�
nuă masterclassul și în această
vară. În ceea ce mă privește, având
în vedere „dependența“ mea de in�
strumentul pian, nu am putut în �
că demara activități concrete
(oricum, mai întâi trebuia finali�
zată casa). Dorim organizarea în
luna august a unui eveniment
pentru a marca finalizarea res�
taurării (data ideală ar fi în preaj �
ma zilei de naștere a „domnului
compozitor“). Și vă mai dau o
veste: avem pian! Un Bösendorfer
superb, nu doar într�o stare ex �
cepțională, dar și cu o descen den �
ță aparte: a aparținut lui Mircea

Vulcănescu și a fost donat Casei
Enescu de moștenitorii acestuia. Pe
acest pian a cântat, între alții, Dinu
Lipatti. Uneori, planetele se ali�
niază... Referitor la 2020�ul meu,
anul vine cu proiecte de discuri și
concerte (Austria, Franța, Japonia).
În România voi reveni la București,
Timișoara și Iași cu concerte de
Bentoiu, Liszt și Grieg.

Mesajul tău, cel al unui muzician
care trăiește la Viena, un verita-
bil ambasador și apologet al 
artei și moștenirii enesciene,
pentru cititorii „Suplimentului
de cultură“.

Invit cititorii Dvs. să se implice
activ în păstrarea patrimoniului
prin donații, fiecare după puteri,
și să devină membri ai Fundației
Pro Patrimonio, pentru că, evi�
dent, Casa Enescu va avea perma�
nent nevoie de sprijin pentru
funcționare și întreținere. De ase�
menea, îmi doresc să devină con�
sumatori de muzică „practicanți“,
iar sălile de concert ale Iașului să
fie pline, așa cum le păstrez în me�
morie din copilăria mea. 

Apelez și la mintea cea din
urmă a politicienilor, sperând că
vor înțelege că am fost binecu �
vântați cu un ax cosmic ce taie zo�
diacul în două (Brâncuși, 19
februarie – Enescu, 19 august)
pentru care alte nații ne privesc
cu admirativă invidie și perplexă
neînțelegere față de indiferența
noastră cronicizată.

Mulțumesc mult. SDC

CĂTĂLIN SAVA
RUBATO. 
RUBRICA DE CLASICĂ
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La data la care Eric Bogosian
scria Radio (în 1987), talk radio
era în mare vogă în Statele
Unite. Formatul presupunea
telefoanele și conversaţia în di-
rect, iar acest fel de participa-
tivitate a ascultătorilor era, pe
de o parte, o modalitate de
creștere a audienţei, pe de altă
parte, un exerciţiu de mani-
festare a libertăţii de expri-
mare și de luare a pulsului
public în privinţa multor
subiecte delicate, dacă nu
chiar tabuizate. 

Exportat planetar, formatul noc�
turn a devenit preferatul insom�
niacilor, al celor care își exhibă
neliniști, frustrări, nefericiri sub
mantia acoperitoare a anonima�
tului telefonic. În timp ce majori�
tatea doarme, în ciclul natural
diurn/ nocturn, lunaticii dau frâu
liber felului lor de�a vedea și
înțelege lumea. Vocile fără identi�
tate corporală și cu nume de îm�
prumut relevă fără bariere adevă �
ruri care vizează umanitatea și
deviațiile ei obscure. 

Când alegi textul lui Bogo�
sian (traducere de Silvia Năstasie),
principala provocare e echi librul
între ritmul specific radioului și
cel al teatrului. Știința de a con�
strui acest balans sensibil face
diferența dintre reușită și eșec.
Bobi Pricop a ajuns la formula
adecvată  pentru a aduce radioul,
adică puterea evocativă a cuvân�
tului, în scenă, un perimetru prin
definiție al acțiunii și al dialogu�
lui ce naște narațiuni. S�a însoțit
de�o echipă de creație care�a re�
zonat cu piesa americanului și cu

intențiile regizorale în privința ei,
pe care a coordonat�o cu talentul
și logica ce�i caracterizează reto�
rica artistică. Pe întreg parcursul
spectacolului se simte mâna sa si�
gură, capacitatea de a aduce la
unison elementele ce fac teatrul,
cu maturitate și eficiență estetică. 

Orele de emisie devin orele
de spectacol în care cei din sală
privesc înspre un studio, cutia
aceea antifonată de unde sunt
lansate pe calea undelor informa �
ții, convingeri, gânduri; dar și în�
spre două „cutii“ conexe, pe flanc
„curte“ și „grădină“: un băruleț
(botezat, ironic, „Bobby’s“) pe unde
se perindă, pe mute, indivizi stra�
nii, spectre ale apelanților accep �
tați în direct; și cabina tehnică de
emisie animată de cei ce fac posi�
bilă auzirea. 

A SCOATE PUBLICUL 
DIN RUTINA RECEPTIVĂ

A vedea ceea ce auzim la radio, a
face vizibilă mecanica radioului și
a urmări povești în noapte, aceasta
e miza spectacolului Radio. Bobi
Pricop ne reorientează atenția
spre actoria de voce ca parte
esențială a teatrului. Spre puterea
cuvântului de�a stimula fantezia

să croiască lumi ficționale, încli �
nație ce n�a apus nici în vremuri
când imaginea a luat prim�planul
și ne asaltează senzorialitatea. A
scoate publicul din rutina recep�
tivă e o miză pe care ar trebui să o
urmărească fiecare producție
nouă. Radio o face cu prisosință și
folos artistic.

Priceperea lui Bogosian –
dramaturg, actor de teatru și film –
de�a imagina one man show�uri
și�a găsit în această piesă terito�
riul fertil de expresie. Într�un fel,
personajul central (Barry Cham�
plain, interpretat la premiera 
absolută chiar de Bogosian) evo �
lu ează într�un solo în care parte�
nerii lui de replică sunt eterici.
Rolul principal vertebrează struc�
tura lucrării, în consecință și a
spectacolului. Distribuirea unui
actor de mare calibru e obligato�
rie, iar în proiectul de la Teatrul
Național „Marin Sorescu“ din Cra�
iova realizat de Bobi Pricop pre �
zența lui Sorin Leoveanu e un cec
în alb pentru succes. 

ÎN LUMEA UNDELOR RADIO,
SUNETUL E ESENȚIAL

Cu impresionante resurse inter�
pretative, Leoveanu evidențiază
prin jocul său partea întunecată a
personajului și a celor care îl ur�
măresc. Concentrat cvasi�exclusiv
pe stăpânirea vocii, pe mimică și
pe gestica mâinilor, reușește să
poarte privitorii prin tonuri de ci�
nism, absurd, adevăr dezgolit de
conveniențe, să aibă crescendouri
de tensiune și alternanțe de calm
aparent pentru a pregăti următoa�
rea explozie. Nuanțele abrazive

eliberate în doze voit fluctuante,
expresivitatea facială în acord ori de�
zacord cu interlocutorii, manevrarea
microfonului ca un prețios instru�
ment de aproprie re/ îndepărtare
de cei cu care conversează sunt
soluții de rezolvare actoricească.

Vlad Udrescu e minunat în
rolul lui Kent, fanul punkist care
experimentează libertatea la modul
rebeliunii absolute stimulate de
nonconformism. Interpretul e o
șuvoi de imprevizibil și de hiperac�
tivism, un accelerator al tempoului
scenic, întrupând una dintre vocile
de la celălalt capăt al firului, capabil
de�a face orice, inclusiv farse maca�
bre, pentru a�și întâlni idolul și a fi
în preajma celebrității.

În contrapunct cu partea vizi�
bilă din spectacol sunt vocile din
eter (Cătălin Miculeasa, Dragoș
Măceșanu, Claudiu Mihail, Angel
Rababoc, Gabriela Baciu, Ramona
Drăgulescu, Tamara Popescu,
Constantin Cicort, Alina Mangra,
Iulia Colan, Geni Macsim, Ștefan
Cepoi), într�un reușit exercițiu de

joc fără să fi văzut, tipic teatrului
radiofonic.

În lumea undelor radio, sune�
tul e esențial, iar în spectacol
sound design�ul a beneficiat de
atenția meritată. La variațiile fi �
rești intermediate de amplificare,
care disting momentele de emisie
de celelalte, se adaugă anvelopa
acustică susținută live de Eduard
Gabia. E un concert în sine – l�am
urmărit prin peretele transparent
ce delimitează backgroundul ame�
najării scenografice (Nikola Toro�
manov) – care în soțește muzi ca�
 litatea vocilor și le atașează un
halo energizat.  

O interesantă găselniță face
intro�ul mai special: la fiecare
reprezentație, un om de radio din
Craiova sau de la București citeș �
te din scenă, chiar din cabina lui
Barry, o serie de câteva știri, ca o
legătură între viața reală și viața
scenică. În timp ce publicul intră,
se așază la locuri și se pregătește
pentru legătura magică cu scena.
Apoi, suntem on air! SDC

7
ANUL XVI NR. 675
22 – 28 FEBRUARIE 2020 teatru

www.suplimentuldecultura.ro

ION BARBU
PINACOTECA DIN PETRILA

Cu Radio-ul în scenă

OLTIȚA CÎNTEC
DATUL ÎN SPECTACOL



8
ANUL XVI NR. 675

22 – 28 FEBRUARIE 2020interviu
www.suplimentuldecultura.ro

IOAN STOLERU

Câte pagini sunt în dosarul 
de Securitate despre 
dumneavoastră?

20. Jan Willem Bos [n.r.: traducă�
tor româno�olandez] are peste
500. Am vorbit odată cu traducă�
torul Gerhardt Csejka, care era re�
dactor al „Noii Literaturi“, și el are
peste 3.000. „Nu pot citi toată
asta.“ N�a citit. Pentru mine, nu �
mai informații nesemnificative,
că am fost la ambasadă, am vorbit
cu atașatul, am luat poșta, pentru
că am folosit poșta ambasadei. Ab�
solut lipsit de interes. Ceea ce este
interesant e ceea ce nu este acolo.
Am fost într�o călătorie la Sibiu,
am luat trenul, m�am dus la ONT
Carpați, adică biroul pentru tu �
riști, nu mai erau locuri în hote�
luri în oraș, am fost trimis la Ocna
Sibiului, unde era o cameră cu trei
paturi și eram trei bărbați. „Dar
dumneavoastră sunteți străin, nu e
voie.“ Și am scos carnetul de stu�
dent și am spus „Dar aici scrie că
plătesc la fel ca românul, sunt
considerat român.“ „A, atunci e în
ordine.“ Desigur că nu eram con�
siderat român, dar am blufat și am
reușit. Nu e trecut nicăieri că am
stat ilegal într�o cameră o noapte
cu doi români, chiar dacă asta ar fi
interesant de știut, că era ilegal.

Dar ei credeau la un moment

dat că sunteți agent străin?

Nu, despre Jan Willem credeau.
Despre mine numai faptul că am
fost în legătură cu ambasada și
șoferul avea sarcina de a face ra�
poarte. Așa am intrat în vizorul

Securității, n�am fost considerat
periculos deloc. Dar Jan Willem a
fost considerat agent.

Pe vremea aceea știați că 
șoferul vă toarnă?

Am fost primit la gară de atașat,
am fost invitat la Ambasadă, am
vorbit atunci cu însărcinatul de
afaceri, a devenit ambasador mai
târziu, și el m�a invitat să facem o
plimbare în grădină și mi�a spus:
„Desigur, știi unde ești, sunt micro�
foane și probabil cineva din perso�
nalul de aici...“ „Da, știu unde sunt“.
Și ne�am lămurit. Și Mihai, care era
șoferul Ambasadei, era un tip
foarte cumsecade, corect. Când am
aflat că el a fost, știam, nu a fost
nici o surpriză. Nu era rea�voință

din partea lui, aia îi era sarcina. Și
erau numai nimicuri.

„AM CĂZUT ÎN CAPCANELE 
ÎN CARE CAD ȘI ROMÂNII
CARE ÎNVAȚĂ FRANCEZA“

Ați spus în trecut că prima oară
când ați început să studiați lim-
ba română v-a atras în primul
rând din punct de vedere ling -
vistic. Puteți dezvolta?

Aveam atunci mai multe motive,
mai ales faptul că eram curios și
am vrut să știu dacă pot învăța o
limbă străină, dar nu ca la liceu.
Din punct de vedere lingvistic
este o limbă romanică, dar cu to �
tul diferită de celelalte, cu artico�
lul hotărât postpus, ca și în

limbile norvegiană, suedeză și 
daneză, de fapt, și albaneză și bul�
gară. Articolul hotărât și în lim� 
bile neolatine, și în limbile ger�
manice vine din pronumele de�
monstrativ, care trebuie să fie pus
înainte sau după cuvânt, dar în
Balcani a fost la sfârșit, în bulgară,
în albaneză și în română. Și for�
mele de genitiv�dativ din latină și
dezvoltările fonetice, „lingua“
care a devenit „limbă“ (în Sardinia
tot „limba” se spune!). Deci din
punct de vedere de filologie ro�
manică, limba română este aparte
și de aceea e una dintre cele mai
importante limbi.

Ați învățat franceza mult mai
târziu, după ce deja știați româ-
na. V-a ajutat cunoașterea limbii

române când învățați franceza?

Am făcut limba franceză la liceu
la un nivel nu foarte înalt și apoi,
după ce am învățat româna mai
bine, mi�am dat seama că foarte
multe cuvinte în română vin din
franceză, deci am procedat invers.
M�a ajutat, dar pe de altă parte am
avut problemele pe care le au și
românii care merg în Franța și
cred că un cuvânt este din fondul
comun latin. De exemplu, un filo�
log român la Paris vorbea despre
un loc „viran“, care vine din limba
turcă, dar el credea că e din fon�
dul latin și n�a fost înțeles. La fel,
am stat cu niște prieteni la Paris
și era vorba de un bec stricat.
„Bec“ în limba română este din
franceză, dar din „bec à gaz“, dar
eu am crezut că încă era la fel în
franceză. Și ei nu au înțeles: „Il a
cherché un bec? A, une am poule!“.
Sunt niște prieteni falși între ro�
mână și franceză și faptul că am

știut mai bine româna decât fran�
ceza m�a făcut să cad în capcanele
în care cad și românii care învață
franceza.

În momentul în care citeați Ca-
mil Petrescu ați vrut să citiți și
scriitori norvegieni din anii ’30.
În felul acesta voiați să vă
familiarizați cu gândirea la 
vremea respectivă?

Ideile europene curente atunci,
cultura generală, ambianța, me�
diul, limbajul... dacă o carte este
scrisă în anii ’30, are un anumit
„miros“ în limba norvegiană și
dacă traduc ceva din limba ro�
mână din aceeași perioadă, tre�
buie să aibă același miros. Nu știu
dacă am reușit, nimeni dintre re�
cenzori nu prea a comentat acest
aspect. Ei au fost entuziaști și au
fost recenzori care au spus: „de ce
nu am auzit acest de acest scrii�
tor?“, sau „e de necrezut că o carte
din anii ’30 pare așa de modernă“,
nu din punct de vedere al limba�
jului, ci metoda, modul de a clădi
un roman.

„MIRCEA CĂRTĂRESCU ESTE
UN EXEMPLU CĂ S-A PUTUT
FACE ADEVĂRATĂ
LITERATURĂ ÎN COMUNISM“

Cum vedeți evoluția literaturii
române de când ați intrat în
contact cu ea?

Problema când am fost aici ca stu�
dent era că nu știam ce să citesc și
în librării găseai mai ales clasici,
unii erau buni, alții nu erau. Și
dacă apărea o carte nouă eu nu
aveam legăturile corecte, nu știam.
Și a fost o literatură sub cenzură,
bineînțeles. Apoi, în anii ’90,

INTERVIU CU TRADUCĂTORUL STEINAR LONE

„Am vrut să știu dacă pot învăța 
o limbă străină, dar nu ca la liceu“
Un norvegian, o franțuzoaică, un olandez și un german intră într-un restaurant
din Veneția și norvegianul traduce pentru toți de la masă din română în
italiană. Nu este începutul unui banc, ci una dintre întâmplările din viața lui
Steinar Lone – până recent singurul traducător literar româno-norvegian (dis-
tins în 2009 cu Premiul Criticilor Norvegieni pentru Literatură pe anul 2008,
pentru traducerea romanului Orbitor. Aripa stângă de Mircea Cărtărescu).
Acum are un coleg cu care împarte piața – când unuia dintre ei nu-i place o
carte, o pasează celuilalt spre traducere. Locuiește în Fredrikstad, un oraș la

sud de Oslo, dar 80% din feedul lui de Facebook e în limba română, fiind
mereu conectat la evenimentele politice și sociale ale țării. A cunoscut prima
oară România comunistă în studenție, iar acum vine în fiecare an la Festivalul
Internațional de Literatură și Traducere din Iași, unde se întâlnește cu elevi,
profesori, studenți de norvegiană și colegi traducători de română din alte
țări. Aici ne-am și întâlnit, în Casa FILIT, unde mi-a spus în glumă că a fost la
un moment dat cel mai citit traducător din Norvegia, pentru că a lucrat timp
de cinci ani la catalogul IKEA.
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lumea nu prea a scris. Mi se pare
că după 2005, chiar după 2000, au
apărut foarte multe cărți, scrii�
tori. Și scriitori consacrați care au
scris în continuare, și scriitori noi
și asta e o bogăție mare. Deja prin
anii ’80 unii încercau să facă ceva,
dar atunci erau mai greu de găsit,
mai ales pentru că nu prea vizitam
România. Bineînțeles, exemplul
cel mai bun este Mircea Căr tă �
rescu, care a debutat cu poezie în
’80, cu proză înainte de ’89 cu o
versiune cenzurată a Nostalgiei. El
este un exemplu că s�a putut face
adevărată literatură. Sunt mai
mulți, Mircea Nedelciu, Mircea
Horia Simionescu. Am găsit în
sfârșit Bibliografia generală a lui
Simionescu și are niște pasaje
acolo absolut fantastice și mă mir
cum a putut fi publicat în comu�
nism, parodia despre Principatul
Bananiera din Amazon, „Suntem a
doua cea mai săracă țară din lume,
producția noastră scade în fiecare
an“, deci o parodie absolut haioa �
să, dar probabil nu și�au dat sea �
ma cenzorii ce era acolo.

Le mai scăpau și cenzorilor,
poate nu erau mereu cei mai
inteligenți oameni.

Da, asta a fost problema cu foarte
multă literatură, că erau pagini
întregi, pagini „mochetă“ cu filo�
sofări ca să ascundă ceva, dar și
foarte plicticoase. Am primit car�
tea lui Mircea, Nostalgia, direct de
la el, fără preaviz, el m�a descope�
rit pe mine, a aflat că era un nor�
vegian care se ocupa de literatura
română. Iar când am deschis car�
tea, reacția mea a fost: „încă un
scriitor român care scrie fraze in�
terminabile, fără alineate și fără
dialoguri“. Am început s�o citesc
și mi�am dat seama că „opa, știe să
scrie, are ceva de spus“. Și am citit
cu aviditate. De fapt, reacția asta
au avut�o mai mulți care l�au citit
pe Cărtărescu – în traducerea
mea! –, că pare la prima vedere
foarte mult text și apoi, „dar se
poate scrie așa“. Este un mare scrii�
tor, fără îndoială.

Multă vreme ați fost singurul
traducător româno-norvegian.
Am înțeles că între timp, de
vreun an, a mai apărut unul.

Da, un tânăr care e și critic literar
și care a publicat și o culegere de
poezii. Îl cunoșteam de mai mulți
ani de pe internet, dar nu ne întâl�
nisem. La un moment dat, o edi�
tură foarte mică mi�a propus, în
legătură cu un festival, să redac�
tez o traducere a lui, reacția mea
fiind, „Aha, dar eu am monopol!“.
[râde]. Nu, e loc pentru doi. El a

tradus o carte de poezii a Svetla�
nei Cârstean, Gravitație, și mi�am
dat seama că e cineva care știe să
traducă și că știe limba destul de
bine. Nu a fost foarte mult de co�
rectat, au fost mai mult opinii per�
sonale în legătură cu selecția de
cuvinte. A fost publicat și l�am în�
tâlnit în sfârșit la acest festival
unde a fost lansat volumul și unde
era și Svetlana. Și apoi mi�am dat
seama că el locuiește încă în ace �
lași oraș ca mine, la sud de Oslo, și
ne�am întâlnit și am vorbit mai
mult despre literatura română și
am „împărțit piața“ în tr�un fel.
Dacă cineva propune o carte și
mie nu�mi place, i�o dau lui. Nu a
mai publicat, dar a intrat în
Asociația Română a Traducători�
lor Literari pentru că a tradus câ�
teva cărți de suspans din suedeză
sau engleză, nu�mi aduc aminte,
și, da, este în formare și mă bucur
că există. A mai fost un traducător
care a murit în 2004 și nu e bine
să fii singur. În Danemarca nu
mai sunt traducători din limba
română.

„ÎN ȚĂRILE SCANDINAVE 
NU PREA SE MAI STUDIAZĂ
LIMBILE STRĂINE ÎN
UNIVERSITĂȚI“

În Danemarca nu mai sunt 
traducători din limba română, 
în Olanda au rămas doar doi.
Putem vorbi de un fenomen 

în regiune?

Ceea ce s�a întâmplat este faptul
că nu prea se mai studiază limbile
străine în universități și din moti�
vul că acum se pot deplasa mult
mai ușor decât pe vremuri. Pe de
altă parte, nu există un mediu li�
terar la universități. Mi�am dat
seama acum că încă există catedre
sau instituții de limbi străine în
Cehia și Croația. Am cunoscut
două traducătoare care sunt și
cadre didactice la universitate
acolo și fac traduceri. Apoi, își în�
curajează studenții să devină tra�
ducători. Dar în țările scandinave,
nu știu, s�a întâmplat ceva. Dane�
marca avea o tradiție foarte bună
în ce privește studiile de română.
Și Suedia a avut, încă are doi�trei
traducători, dar unul dintre ei are
peste 70 de ani. Mai devreme am
participat la o masă rotundă de �
spre literatură română în tradu�
ceri și a fost acolo un tip din
Finlanda care vrea să devină tradu�
cător, pentru că nu există nici acolo.
Există traducători de documente,
dar nu și de literatură. El este inte�
resat și m�am bucurat foarte mult
că l�am cunoscut. Asta a fost și una
dintre temele evenimentului, faptul

că traducătorii în general sunt
muncitori solitari și avem o rețea
informală de traducători din
limba română în limbile respec�
tive și e foarte util. Dar cei în for�
mare, ei cum ne găsesc? Deci
trebuie să ne mai organizăm pu �
țin, dar nu prea mult, să nu devină
prea formal.

Cu toate astea, piața există, 
cititori ar exista.

Desigur. Nu au fost foarte multe
bestselleruri, dar literatura ro�
mână în Norvegia s�a vândut, s�a
comportat bine; fără contribuția
mea n�ar fi existat. Deci piața
există, într�o țară cu cinci mili �
oane de oameni, trebuie să existe
o piață de carte. Și în Finlanda
există, unde sunt mai mulți locui�
tori, numai că nu sunt traducători.

Ați făcut o vreme și traduceri
nonliterare.

Când am ieșit de la facultate am
lucrat în mai multe domenii și 
mi�am cumpărat un apartament
și trei�patru ani de zile am lucrat
foarte mult să plătesc dobânda.
Am tradus într�un birou de tradu�
ceri, nu literatură, chestii tehnice,
specializate, adeverințe și așa mai
departe. Mai ales din limba en�
gleză. Culmea este că o dată am
tradus o adeverință de botez din
limba latină! Emisă de un preot
catolic în Vietnam. Și în același
timp am avut, pe lângă munca la
agenție, alți clienți. La un moment
dat mi�am dat seama că sunt
poate cel mai citit traducător din
Norvegia, pentru că cinci ani de
zile am tradus catalogul IKEA,
care s�a distribuit într�un tiraj de
peste un milion în fiecare an. Nu�
mele meu nu era acolo, dar tradu�
cerile mele s�au publicat într�un
tiraj total de șase milioane de

exemplare. Era foarte bine plătit
și nu era foarte greu, dar era lim�
baj de specialitate, un catalog de
mobilă [râde].

Dar ați renunțat la astfel de co-
laborări pentru un stil de viață
poate nu la fel de bine plătit,
însă în care faceți mai mult ce vă
place, traducerile literare.

Da, am plecat de la această agen �
ție din motive de cooperare cu pa�
tronul. Și atunci am tradus docu�
mente europene, pentru că Nor�
vegia are totuși o relație cu Uni�
unea Europeană, suntem în Spa �
țiul Economic European. Dar asta
a fost numai temporar și apoi am
făcut subtitluri la televiziuni pen�
tru un birou, dar nu eram depen�
dent de un venit lunar fix când am
plătit în sfârșit împrumutul. Din
aproape 2000 supra viețuiesc
numai cu traduceri li terare. Este
și pentru că în Norvegia avem un
sistem de burse de creație destul
de generoase une ori și în anii în
care am avut o astfel de bursă a
fost mult mai ușor.

Aveți o relație bună cu traducă-
torii din și în limba română din
alte țări. Găsiți provocări comu-
ne? Colaborați?

Desigur. Abia acum cinci minute
am vorbit cu Joanna Kornaś�War�
was, din Polonia; acum câțiva ani
ea a tradus Nostalgia de Cărtă�
rescu. Nu contează de unde por�
nim discuția despre literatura
română contemporană, mai de�
vreme sau mai târziu ajungem tot
la el, Cărtărescu. Și în Gemenii e
vorba de un flacon de parfum cu
un capac în formă de tombateră.
Și Joanna știa ce este, o pălărie
otomană, boierească, dar bine �
înțeles că nu există un cuvânt
pen tru asta în poloneză. Joanna a

trimis un mesaj pe Messenger
mie, Vaninei Bojikova din Bulga�
ria, lui Bruno Mazzoni din Italia și
Laurei Hinckel din Franța, „cum
ați rezolvat?“. Asta este o coope�
rare minunată. Că nu am scris ce
am scris eu în limba norvegiană,
dar cum am parafrazat și explicat
și am ajutat�o să găsească... nu știu
ce a scris în limba poloneză, pen�
tru că nu mă pricep, dar acest tip
de colaborare e absolut minunat.

Bănuiesc că în sensul acesta 
vă ajută și faptul că vă puteți 
vedea aici.

Fără îndoială, este unul dintre
motivele pentru care vin, să mă
întâlnesc cu colegii mei care tra�
duc în alte limbi. Și este cred sin�
gurul mediu sau singurul loc unde
limba de comunicare interna �
țională este limba română. Chiar
cu colegul meu din Texas, Sean
Cotter, vorbesc limba română, e
singurul american cu care vor�
besc românește. E foarte ciudat,
am avut mai multe experiențe
speciale. Am fost odată în Italia cu
ICR la Veneția și într�o seară eram
cu Gerhardt Csejka din Germa�
nia, dar el e din Banat, Jan Willem
Bos din Olanda și Laure Hinckel
din Franța într�un restaurant. Eu
traduc și din limba italiană, așa că
a venit chelnerul și norvegianul a
tradus pentru o franțuzoaică, un
olandez și un ger man între limba
română și lim ba italiană. SDC

Traducătorii 
în general sunt
muncitori solitari. 



A 70�a ediție a Festivalului
Internațional de Film de la 
Berlin, prima ediție oblăduită de
Carlo Chatrian (noul director ar�
tistic, venit de la Locarno) și
Mariette Rissenbeek (director
executiv, fost director al German
Films) s�a deschis pe 20 februa�
rie într�o zodie agitată. 

IULIA BLAGA

Spaima de coronavirus a făcut ca,
până la ora scrierii acestui text,
peste 60 de chinezi care intențio �
nau să participe la European Film
Market (piața de filme din cadrul
festivalului) să�și anuleze deplasa�
rea. Alte circa 15 persoane din dife�
rite alte țări și�au anulat partici�
parea la European Film Market din
același motiv, iar festivalul s�a văzut
obligat să dea un comunicat pentru
a anunța că nu are nici un motiv să
anuleze ediția, dar că a luat toate
măsurile de precauție: a pus dezin�
fectante în spațiile publice, a in�
struit personalul și a asigurat spații
rezervate la Institutul de Virusolo�
gie din Berlin, precum și un izolator
special la Spitalul Charité. 

Deși chinezii din Market și�au
anulat sosirea, festivalul îl aș teap �
tă pe cineastul Jia Zhangke, dar e
posibil ca documentarul său,
Swimming out till the Sea Turns
Blue, care trebuie să aibă o pro �
iecție specială în festival, să nu fie
terminat la timp. (De teama coro�
navirusului, Festivalul de Film de
la Hong Kong, programat pentru
primăvară, a fost deja amânat
pentru la vară.)

Carlo Chatrian, care în mod
declarat e mai interesat de limba�
jul cinematografic decât de tema�
tică, inaugurează în acest an o
secțiune nouă, Encounters, consa�
crată unor voci noi și viziuni sin�
gulare. Aici a pus laolaltă filme
realizate de cineaști mai cunos �
cuți sau mai noi, filme de ficțiune,
documentare și un film de anima �
ție. Secțiunea a fost deschisă în 21
februarie de noul film al lui Cristi
Puiu, Malmkrog, care e bazat pe

Trei dialoguri cu privire la război,
progres și sfârșitul istoriei, ur�
mate de Povestire despre Anti�
hrist (1900) de Vladimir Soloviov,
acțiunea fiind plasată la începu�
tul secolului XX. 

Filmul a fost turnat la Cona �
cul Apafi din satul sibian Mălân�
crav (Malmkrog în germană) cu o
echipă internațională de actori:
Frédéric Schulz�Richard, Agathe
Bosch, Diana Sakalauskaité, Ma�
rina Palii, Ugo Broussot și István
Téglás, fiind o coproducție între
România, Serbia, Suedia, Elveția,
Bosnia și Herzegovina, Macedo�
nia de Nord. Puiu aprofundează
textul lui Soloviov cercetat acum
câțiva ani cu Trei exerciții de in�
terpretare, rezultatul unui atelier
de actorie pe care l�a avut cu ac�
tori francezi la Toulouse. 

BERLINALA NU STRĂLUCEȘTE
MAI DELOC ÎN STARURI

Juriul secțiunii Encounters, for�
mat din producătorul japonez
Shôzô Ichiyama (care a lucrat
mult cu Hou Hsiao�sien), regizoa�
rea și producătoarea chiliană Do�
minga Sotomayor, precum și regi� 
zoarea și scenarista germană Eva
Trobisch, va acorda un premiu
pentru cel mai bun film, unul
pentru cel mai bun regizor și un
Premiu Special. 

În acest an Berlinala nu stră �
lucește mai deloc în staruri. Cu
excepția lui Helen Mirren, care va
primi un Urs de Aur pentru în�
treaga carieră, a lui Javier Bar�
dem, Elle Fanning, Salma Hayek
și Laura Linney (toți pe afișul fil�
mului lui Sally Potter, The Roads
Not Taken) și a lui Sigourney
Weaver care e pe afișul filmului
de deschidere, coproducția cana�
diano�irlandeză My Salinger Year,
de Philippe Falardeau, covorul
roșu e destul de șters – un state�
ment din partea actualei condu�
ceri că vrea să pună accentul pe
filme, nu pe glitz. 

Sunt 18 filme în Competiție,
printre care producții realizate de
Hong Sangsoo, Benoît Delépine &
Gustave Kervern, Sally Potter, Kelly
Reichardt, Rithy Panh, Phillippe

Garrel (pentru prima dată la Ber�
lin), Tsai Ming�Liang, Mohammad
Rasoulof, Abel Ferrara și Chri�
stian Petzold. Printre cei așteptați
în Competiție se numără și rusul
Ilya Khrzhanovsky cu DAU. Na�
tasha, o nouă etapă dintr�un pro�
iect îndelungat ce amestecă rea� 
li tatea cu ficțiunea și cinemaul cu
experimentul vizual. 

Întrebat într�un interviu ce
preferințe are din actuala Compe �
tiție, Carlo Chatrian s�a referit la
germanul Christian Petzold și la
cineastul afgano�german Burhan
Qurbani, care vine cu Berlin Ale�
xanderplatz, unde a transpus în
zilele noastre povestea romanului
lui Alfred Dö blin din anii ’30. Din
secțiunea Encounters, lui Cha�
trian se pare că i�au plăcut în mod
special Naked Animals, al tinerei
regizoare Melanie Waelde, pre�
cum și Orphea, regizat de vetera�
nul Alexander Kluge împreună cu
filipinezul Khavn de la Cruz.

Altă secțiune importantă a fes�
tivalului, Panorama, este potrivit

selecționerilor „explicit queer, ex�
plicit feministă, explicit politică“. 

ALFRED BAUER,
COLABORATOR 
AL LUI GOEBBELS

Dacă nu vor fi prea multe vedete
anul acesta la Berlin, poate va com�
pensa prezența lui Hillary Clinton,
care va lua parte la premiera in �
ternațională a serialului documen�
tar Hillary, realizat de Nanette
Burstein și care va fi difuzat pe
Hulu începând din luna martie. 

Juriul Internațional e prezi�
dat în acest an de actorul britanic
Jeremy Irons și îi are în com �
ponență pe  actrița franco�argen�
tiniană Bérénice Bejo, producă�
toarea germană Bettina Brokem�
per, regizoarea palestiniană An�
nemarie Jacir, dramaturgul și
cineastul american Kenneth Lo�
nergan, actorul italian Luca Mari�
nelli, precum și pe regizorul bra �
zilian Kleber Mendonça Filho.

Spuneam că e o zodie agitată

pentru debutul noii ere a Berlina�
lei. Când s�a anunțat că Jeremy
Irons va prezida juriul mare,
presa germană a fost revoltată că
festivalul a uitat că, acum câțiva
ani, Irons a spus într�un interviu
că atunci când unei femei i se
pune mâna pe picior, ea trebuie
să știe ce are de făcut. Festivalul a
replicat spunând că Irons și�a pus
deja cenușă�n cap. 

Un alt incident e, însă, mult
mai grav. Foarte recent, publi cația
germană „Die Zeit“ a publicat re�
zultatele unei investigații care a re�
velat faptul că Alfred Bauer, fost
director al festivalului între 1951 și
1976, a fost membru activ al Parti�
dului Național�Socialist și colabo�
rator al lui Goebbels. Cum e posibil
ca acest lucru să nu se fi aflat până
acum într�o țară care și�a scormo�
nit și expus vina nazistă cu atâta
osârdie, chiar dacă Bauer și�a as�
cuns cât a putut trecutul nazist?
Berlinala a lansat un premiu care
i�a purtat numele în 1986, imediat
după moartea sa, și premiul s�a
acordat pentru noi perspective (!)
în arta cinematografică. (Printre
cei care l�au primit s�a numărat și
Eu când vreau să fluier, fluier  (2010),
de Florin Șerban.) Acest premiu,
considerat printre cele mai impor�
tante în palmares, s�ar fi acordat și
anul acesta dacă n�ar fi fost artico�
lul din „Die Zeit“. 

RADU JUDE CU MAJUSCULE

Pe lângă filmul lui Cristi Puiu, un
alt român merge la Berlin – Radu
Jude, care are două filme în sec �
țiunea Forum:Tipografic majuscul
(care a avut premiera internațio�
nală la Berlin în 21 februarie) și
Ieșirea trenurilor din gară, coregi�
zat cu istoricul Adrian Cioflâncă
(premiera mondială are loc la Ber�
lin în 26 februarie). Sec țiunea Fo �
rum sărbătorește în acest an 50 de
ani. Când Dumnezeu îți dă, îți dă cu
toată mâna. Jude participă cu lung �
metrajul său de ficțiune Somnam�
bulii, și în Co�production Market,
pentru a găsi parteneri externi, în
special coproducători. Somnam�
bulii e produs, ca toate filmele lui
Jude, de Ada Solomon. SDC
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O viziune nouă, spaima de
coronavirus și noi scandaluri
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În perioada 5-13 martie 2020,
Alexandru Potcoavă va susţine un
turneu de promovare dedicat ro-
manului Viaţa și întoarcerea unui
Halle, apărut de curând în colecţia 
Ego. Proză a Editurii Polirom,
disponibil și în format digital.

Astfel, autorul își va întâlni citito�
rii din Arad, Oradea, Sibiu, Brașov,
Cluj și Iași, conform programului
de evenimente de mai jos.

ARAD
Joi, 5 martie, ora 17.00
Librăria Corina (Str. Mihai

Eminescu, nr. 2)
Invitați, alături de autor:
Lucia Cuciureanu
Ioan Matiuț

ORADEA
Vineri, 6 martie
• ora 12.00 Întâlnire cu

studenții Facultății de Litere
Universitatea din Oradea,

Sala C23
Moderatori: Ioana Cistelecan,

Mircea Pricăjan
• ora 17.00 Lectură publică •

Ședință de autografe
Librăria Humanitas (Calea

Republicii, nr. 11)
Invitați, alături de autor:
Ioana Cistelecan
Mircea Pricăjan

SIBIU
Marți, 10 martie, ora 18.00
Librăria Humanitas „Constantin

Noica“ (Strada Nicolae Bălcescu,
nr. 16)

Invitați, alături de autor:
Teodora Coman
Radu Vancu

BRAȘOV
Miercuri, 11 martie, ora 18.00
CenaKLUb Tiuk (nr. 139)
Librăria Humanitas (Piața

Sfatului, nr. 16)
Invitați:
Romulus Bucur
Mihail Vakulovski

CLUJ
Joi, 12 martie, ora 18.00
Book Corner Librarium (Bu�

levardul Eroilor, nr. 15)
Invitați, alături de autor:
Ovidiu Pecican
Mihnea Bâlici

IAȘI
Librăria „Orest Tafrali“ (Bd.

Carol I, UAIC, Corp A, parter)
• ora 17.00 Întâlnire cu ele�

vii Colegiului Național „Garabet
Ibrăileanu“ 

Clasele a XI�a A și a XI�a C
Moderatoare: prof. Cristina

Chiprian, prof. Alina Andronic
• ora 18.00 Alexandru Pot�

coavă în dialog cu Bogdan Crețu

Despre carte
„Saga de familie, bildungs �

roman și epopee istorică, Viața și

întoarcerea unui Halle este po �
vestea unui timișorean născut în
Austro�Ungaria și devenit după
1918 cetățean român. 

Prin ochii lui de contabil și,
mai apoi, de administrator de
hotel ni se con turează o frescă
inedită a Timișoarei din perioada
interbelică. Deși tihnit și cosmo �
polit, orașul n�a fost ferit de
turbulențele ideologice din anii
’30, care au provocat tensiuni
între etniile conlocuitoare. 

Viziunea lui Halle Rezső asu �
pra evenimentelor ce culmi nează
cu rebeliunea legionară și atacul
Reich�ului împotriva Iugo slaviei
ilustrează cu realism și o ironie
«la firul ierbii» această lume tul �
burată, căci în hotelul unde lu �
crează protagonistul sînt cazați în
1940 ofițerii Wehr machtului, so �
siți în Banat cu Mi siunea mi litară
germană.

Perspectiva obiectivă, uneori
tăioasă, alteori încărcată de un
umor negru, e asigurată și de
faptul că Halle e un evreu con �
vertit la creștinism. 

Asta îl situ ează între lumi
care îl resping deopotrivă. În toiul
celui de�al Doilea Război Mon �
dial, dat afară din serviciu din
pricina legilor antisemite, Halle
se refugiază în Ungaria, unde i se
mai permite încă să muncească,
însă își lasă familia acasă. Ia cu el,
pe lângă propriile povești, și pe

cele ale soției cu origini elvețiene
și maghiare și le împărtășește
cole gilor din lagărul în care
ajunge în 1944, atunci când statul
ungar îi strânge și pe evreii
botezați, trimițându�i la muncă
forțată.

Halle Rezső dispare în război.
Întoarcerea sa, îndelung așteptată
de familie, se produce prin reme�
morările unui supraviețuitor din
lagăr și ale fiicei Julianna, într�un
roman de o intensitate dureroasă
semnat de strănepotul său.“ (Ra �
du Pavel Gheo)

Alexandru Potcoavă (n. 1980,
Timișoara). A publicat alexandru
potcoavă iar bianca sta�n alex
(poezie, Marineasa, 2001; Pre �
miul pentru Debut al Uniunii
Scrii torilor din România, filiala
Timișoara), Pavel și ai lui (ro �
man, Brumar, 2005), Șoimii pa� 
triei trebuie să fie întotdeauna
veseli! (roman, Tracus Arte,
2011), Ce a văzut Parisul (proză
scurtă, Herg Benet, 2012), Într�o
zi nu ne vom mai recunoaște
(poezie, Casa de Editură Max Ble �
cher, 2016). 

A fost inclus în mai multe
antologii din România, iar o serie
de texte i�au fost traduse în en �
gleză, franceză, germană, italia nă,
maghiară, croată, slovacă, turcă,
greacă și ebraică. Este membru al
PEN Club România. SDC

Alexandru Potcoavă, turneu de promovare 
la Arad, Oradea, Sibiu, Brașov, Cluj și Iași

Miercuri, 26 februarie, de la ora
19.00, la Librarium TNB (Bulevar-
dul Nicolae Bălcescu, nr. 2,
București), Marius Albert Neguţ
va fi invitatul Clubului de lectură
Literatura pe tocuri, cu prilejul
lansării romanului Cerberus, re-
cent apărut în colecţia „Ego.
Proză“ a Editurii Polirom.

Invitați, alături de autor:Ca�
melia Cavadia, Oliviu Crâznic.

Un eveniment organizat 
de: Blogul Literatura pe tocuri,

Editura Polirom, Partener: Libra�
rium TNB.

„Deși numele acestui roman
trimite cu gândul la mitologia
greacă, povestea lui Marius Al�
bert Neguț este una cât se poate
de actuală și posibilă. Cu preci�
zie și vădită aplecare spre deta�
liu, autorul ne arată o lume ale
cărei caverne par să înghită tot
ceea ce înseam nă puritate, ino �
cență, naivitate. Astfel, cel mai
negru scenariu pe care și�l poate

imagina un părinte prinde viață
și, odată declanșat, lasă porțile
Hadesului larg căscate. Însă iu�
birea părintească n�are limite și
transcende timpul și spațiul,
pornind într�o misiune de sal�
vare ce pune întregul univers în
mișcare. 

Cerberus este o călătorie în
Infern la capătul căreia rămâi
cu spaima unei amenințări ce va
plana mereu deasupra lu mii.“
(Camelia Cavadia)

Marius Albert Neguț, invitatul Clubului
de lectură „Literatura pe tocuri”

Marius Albert Neguț (n. 22 ianua�
rie 1976) – prozator și publicist
român. A debutat în 2016, la editura
brașoveană Libris, cu romanul Îngeri
rătăciți (distins în 2017 cu Premiul
Special al Concursului Național de
Creație Literară „Vasile Voiculescu“).
Al doilea roman al autorului, Ino cența
păcatului, a apărut în 2017, la aceeași
editură. În 2018 a publicat romanul
Din altă viață. Jurnal de copil, urmat,
în 2019, de Din altă viață. C.V. de
Golan. SDC
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Aurora Liiceanu – 
Fără. Despre iubire,
suferință și pierdere
„Suplimentul de cultură“
publică în avanpremieră un
fragment din volumul Fără. 
Despre iubire, suferinţă și
pierdere, de Aurora Liiceanu,
care va apărea în curând 
la Editura Polirom.

– FRAGMENT –

Prima confruntare cu realitatea
este vestea că omul care�ți este cel
mai apropiat a murit. Pentru Joan
Didion, Joyce Carol Oates și Fer�
mina Daza, vestea a fost neaș �
teptată, pe fondul unei totale
ne  pregătiri. 

Soțul lui Joyce Carol Oates
avea 78 de ani, ea 70, deci poate că
se gândiseră, ca și cuplul Didion�
Dunne, că starea lor de sănătate
se va degrada. Soțul lui Joyce Carol
Oates s�a simțit rău și de aceea, la
insistențele ei, a mers la spital. I 
s�a spus că are pneumonie, un
diagnostic pentru care există șanse
aproape certe de vindecare. Dar nu
s�a întâmplat așa. Pneumonia a
fost urmată repede de o infecție se�
cundară, pentru care doctorii nu
aveau un tratament clar și sigur,
neștiindu�se ce bacterie a provo�
cat�o. Lucrurile nu păreau foarte
grave și s�a încercat un tratament,
însă fără succes. 

Lui Joyce Carol Oates i s�a
spus că el va trebui să stea peste
noapte la spital, iar ea a crezut că
a doua zi se va întoarce acasă. Cu
acest gând a plecat acasă și a dat
mai târziu telefon la spital. A fost
asigurată că el este în viață și, obo�
sită, a căzut într�un somn profund.
În plină noapte a fost trezită de un
telefon prin care era anunțată că
inima lui cedase. Murise. 

A scris despre cum a ajuns la
spital și cum s�a despărțit de el
acolo. Și�a descris starea ambiguă,
negând realitatea, când l�a văzut. 
L�a învelit să nu�i fie frig, deși el era
rece, dar în același timp accepta să
facă gesturi raționale. I�a strâns lu�
crurile – hainele, căr țile cu care ple�
case, ceasul, obiectele de toaletă –,
apreciind că, pentru a le duce la
mașină, ar fi trebuit să facă două
drumuri. Se gândea că va trebui
totuși să se descurce cu un singur
drum, pentru că nu se vedea intrând
din nou în spital, să�i privească tru�
pul ne însuflețit cum zace în salon. 

Ajunsă acasă, singurătatea a
pus stăpânire pe ea, pentru că
toată casa era goală, patul era gol,
plutea o liniște pe care n�o simțise
niciodată. Dar nu era numai sin�
gurătatea, ci și vinovăția. De ce nu
a rămas cu el la spital? De ce l�a
lăsat să moară printre străini?
Cum a putut să doarmă în timp ce
el murea? Întrebările o făceau să

se simtă vinovată – o vinovăție
care o copleșea. 

Pentru Joan Didion, al cărei
soț era cardiac și care suportase cu
greu vizita la spital la fiica lor, grav
bolnavă, totul s�a petrecut brusc.
Se întorseseră de la spital, Joan
Didion pregătea cina, iar el stătea
pe un fotoliu, așteptând să mă�
nânce împreună. Un atac de cord
rapid, petrecut în prezența ei, și
inima lui a cedat. Realitatea își
arăta fața, totul era evident, clar. 

Diagnosticul fără scăpare pus
soției lui – tumoră cerebrală – l�a
aruncat pe Julian Barnes într�un
coșmar, acela de a asista la sfâr �
șitul ei rapid, în doar cinci săptă�
mâni. În acest timp, el a stat
mereu lângă ea, acasă, unde a fost
instalat un pat de spital, patul ei
de suferință. Julian Barnes știa că
nu se poate face nimic, era lucid,
controlat, rațional. Nimic nu o
putea salva, iar el încerca să se
umple de tot ce era prezența ei,
așa cum era, știind că în curând ea
nu va mai fi, că va rămâne singur. 

Și acum ajung la Fermina Da �
za. Ea era o femeie de lume, cu un
soț bogat și cunoscut în societatea
în care trăiau, un doctor reputat al
cărui tată, tot doctor, fusese un per�
sonaj important. A fost o soție devo�
tată familiei, soțului și copiilor ei, o
persoană cu o imagine publică im�
pecabilă, admirată de oameni și cu
o căsnicie îndelungată. 

Nu avea nici o profesie, nu
era, ca Julian Barnes, Joyce Carol
Oates sau Joan Didion, scriitoare,
nu se putea refugia în lumea scri�
sului ca ei, pentru care scrisul era
o obișnuință ce căpătase un pro �
nunțat sens terapeutic. 

Moartea soțului ei s�a petre�
cut tot brusc. El avea un papagal
pe care�l iubea nespus de mult și
se încăpățânase să�l învețe să vor�
bească. Papagalul era o prezență
constantă și importantă în casa
lor luxoasă, înconjurată de o gră�
dină plină de flori și arbuști
minunați. Într�o zi, papagalul a
zburat și s�a așezat pe creanga
unui mangotier din grădină, iar
soțul Ferminei a vrut să�l ia de
acolo. A adus o scară ca să ajungă

la el, a sprijinit�o de trunchiul co�
pacului. S�a întins să�l prindă, dar
mișcarea lui a dezechilibrat scara
și a căzut la pământ. Căzătura i�a
fost fatală. Alertată de servitori,
Fermina s�a grăbit să se ducă la el
și a văzut că nu se putea mișca.
Soțul a apucat doar să�i spună cât
de mult o iubea. Avea 83 de ani. 

Am încercat să văd asemă�
nări, dar și deosebiri între perso�
najele acestei cărți. Sigur, toate au

trecut prin trauma pierderii, toate
au avut relații îndelungate și căs�
nicii longevive. Ceea ce le asea�
mănă sunt gravitatea traumei și
profunda lor suferință. Dar și
reacțiile ulterioare, demonstrând
că trauma este ceva care se întâm�
plă în cursul vieții și că suferința
e atât de banală – aproape toți
trăim asemenea traume – și, în
același timp, atât de individuală,
de personală. SDC

CARTEA
Toţi am pierdut la un moment dat pe cineva drag. Sunt pierderi
previzibile — știm că partenerul de viaţă sau prietenul care suferă
de o boală incurabilă nu va mai fi mult timp lângă noi — și pierderi
neașteptate, ca atunci când primim vestea că el a murit într-un
accident. Sunt pierderi pe care nu le putem evita și pierderi pen-
tru care chiar noi suntem responsabili. Cum ne împăcăm cu ideea
dispariţiei celor pe care îi iubim? Cum ne continuăm viaţa fără ei?
Pentru a ilustra strategiile prin care oamenii fac faţă suferinţei,
Aurora Liiceanu alege trei scriitori — Julian Barnes, Joan Didion și
Joyce Carol Oates — și un personaj literar — Fermina Daza, prota-
gonista romanului lui García Márquez Dragostea în vremea holerei.
Toţi își pierd partenerii de viaţă, toţi încearcă să înţeleagă
moartea acestora și să-și învingă durerea. Deși diferite, poveștile
lor duc la aceeași concluzie: odată cu cei dragi moare și o parte
din noi, dar, așa cum spune o altă scriitoare, Anne Lamott, trebuie
să învăţăm să dansăm șchiopi. SDC
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Conectat online la diferite situri
și publicaţii muzicale, beneficiez
de semnalul noilor discuri. 
Prea multe pentru capacitatea
mea de recepţie, nu exagerez.
Iată câteva titluri lansate recent
în genul ce-mi alină inima la
nevoie – blues:

11 Guys Quartet – Small Blues
and Grooves; Rick Estrin & The Ni�
ghtcats – Contemporary; Batea
Blues – 2020; Bernard Anderson
– Blues for a Lonely Man (la
Brașov n�a fost singur!); Betty Fox
Band – Peace in Pieces; Big Bone
Daddy – Got It; Blue Disciples –
2019; Blues Cousins – Let’s Dance;
Bluestafaris – Persiguiendo Tus
Tacones; Blues Whale – Four
Birds; Bluet – Look at Me; Bocep�
hous Duphrane – Morning Wood;
Booker T. Jones – Note by Note;
Brad James Swallow – No More
Blues; Brother Jefferson – Reflec�
tions; C.W. Ayon – What They Say;
Chicago Carl Snyder – Lost and

Found; Charlie Vitamine – Before
It’s Too Late; Christone „Kingfish“
Ingram – 2019 (album remarcabil
al unui debutant care merită și
văzut live); Cooker John – Path to
Nothing; Courtney Scaife – We Need
Love on the Rise; Dalannah Gail
Bowen – Looking Back; Dan Mudd –
Big Gun; Diane Jobe Band – The
Book of Jobe; Dov Hammer – Blue�
soul; Eddie Martin – Thirst; Fast
Nasties – Dead Rat Cafe; Frute�
land Jackson – Good as Your Last

Dollar (un clasic de la mama blue�
sului!); G. Love & Special Sauce –
The Juice; Gema Pearl – True
Blue; Georg Meggs – En kvall till
(și suedezii cântă blues – în sue�
deză!); Ghost Town Blues Band –
Shine; Giles Robson – Don’t Give
up on the Blues; Glenn Alexander
& Shadowland – Knockin on the
Door; Glenn DeLaune – Moon�
shine Mountain; Grant Dermody
– My Dony; Greta Baker – Warm
Hearted Woman; Griff Hamlin &
The Single Barrel Blues Band –
I’ll Drink to That; Heather „Lil’
Mama“ Hardy – Violins; Hidden
In The Basement – Cursed by the
Sun; Hugo Taurines – Bad Kid;
Ivan Zar – Track Me Down; Ivy
Ford – Harvesting My Roots; Izzo
Blues Coalition – The Rocking
Blues Covers; Izzy the Cat – Stop
the Hate; James Cotton – Devil
Played The Blues (o antologie
postumă binevenită ca un whisky
de contrabandă!); Jason Ricci &
The Bad Kind – My Chops Are
Rolling; Jimmy Carpenter – Soul
Doctor; Jimmy Duck Holmes –
Cypress Grove; Jimmy Foot – Bad
Case of the Blues; Jimmy Haggard

– Rough ’n’ Ready; Jimmy Joe –
Rusty Room; Jim Zeller – Blues
from Another Planet; Joe Louis
Walker – Viva Las Vegas Live;
John Baldwin – Six String Slin�
ger; John Blues Boyd – Through
My Eyes; Johnny Stronghands –
Times Are Too Good; Jon Hock
Blues Band – Blues for a Wande�
ring Jew; Jon Manners – Dreams
Like These; Jontavious Willis –
Spectacular Class; Jook Bourke –
It’s a Great Morning to Rise; Ju�
lian James – Silver Spade; Julian
Taylor Band – Avalanche; Junior
Watson – Nothin’ to it but to Do
It; Kelly Bell Band – Know My
Name; Kenny „Beedy Eyes“ Smith
& The House Bumpers – Drop the
Hammer; Kevin Campbell – Nos�
talgia; King Bee & the Stingers –
Meet Me in Memphis; Marcus
King – El Dorado; Lena & The
Slide Brothers – IV; Lewis Floyd
Henry – Blues Baby; Lightning
Hall – Gasoline; Li’l Anne & Hot
Cayenne – From Boudin to Ca �
yenne; Little Buddy – Blue Zasu;
Little Jimmy – Blues Rebel; Mar�
vin Ashby – Hometown Blues;
Mauro Rawn – Relaxing Blues

(blues în manieră italiană!); Max
Hracek – Blues on Top; Mitchell
Mozdzen – Green Blue; Murali
Coryell – Made in Texas; Peter
Ward – Train to Key Biscayne;
Rae Gordon Band – Wrong Kind
of Love; Richard Wilkins – What a
Life; Robert Christopher Brown –
A Little of This a Little of That;
Rusty River – Holy Basil Blues;
Rusty Stone – Farewell; Sugar
Blue – Colors (îl așteptăm iar în
România!); Sufferin’ Moses –
King of All the Sad Things; Tom
Euler – Blues Got My Back; Willie
K – Tropical Plantation Blues...

Opresc aici. Bluesul nu s�a
terminat; whisky�ul, da! Trebuie
altă sticlă. Pandemia cere trata�
ment! SDC

Virusul bluesului

Avem o lungă tradiţie în a modifica
lumea din jurul nostru, mai ales pe
cea animală, pentru a ni se potrivi
cu nevoile. A fost mai întâi domes-
ticirea, apoi selecţionarea.

Recent, a apărut ingineria gene�
tică, cea care a ridicat câteva sprân�
cene și îngrijorări etice. Acum,
terenul de joacă s�a mutat în ingi�
neriei biologice, acolo unde „îm �
bunătățim“ ființele vii cu câte un
senzor și le trimitem în bătălie.

Niște greieri ar putea să ne
salveze de viitoare atacuri teroriste
cu bombe. Antenele lor au o capa�
citate naturală de a detecta elemen�
tele chimice din aer, informație pe

care o transmit prompt unei părți
din creier. O universitate din Mis�
souri a decis să intercepteze in �
formația pe traseu, așa că le�a
implantat niște electrozi, după
care a făcut teste cu vapori a unor
substanțe. Studiind semnalele
dinspre antene spre creier, au ob�
servat că fiecare substanță avea
semnalul ei și se putea identifica
repede care substanță era explo�
zivă, care era nedăunătoare și
chiar să diferențieze între doi ex�
plozivi diferiți. Cercetătorii vor�
besc deja de a trimite astfel de
greieri în zonele în care se găsesc
pachete suspecte, pentru a nu
pune în pericol vieți omenești.

Acesta pare să fie viitorul,
unul pe care pariază și armata
SUA, care este de mulți ani în cău�
tarea unei îmbinări perfecte între
biologie și tehnologie, care să
poată fi folosită în spionaj sau în
luptă. În urmă cu mai bine de 14
ani, aceasta anunța că este în cău�
tarea unor insecte ce pot fi tele�
ghidate ca o mașinuță, capabile să
poarte cu ele și diverse echipa�
mente de spionaj, cum ar fi camere

video sau microfoane minuscule.
Ceea ce părea SF atunci este mult
mai aproape de realitate acum.

În China, un o echipă de cer�
cetare a găsit o modalitate de a
opri și porni albinele în zbor, iar
unul dintre cei care au răspuns
apelului armatei americane a
reușit să creeze o ciber�molie, al
cărui zbor putea fi controlat de
oameni.

În comparație cu tehnologia
făcută de la zero de om, natura
are numeroase avantaje. În pri�
mul rând, „bateria“: ființele vii
sunt capabile să își genereze sin�
gure energie, în timp ce până și
cele mai sofisticate mini�drone își
consumă energia în câteva zeci de
minute. Apoi, animalele se pierd
mult mai ușor în peisaj și e greu
de suspectat de spionaj un gândac
de bucătărie, chiar și de către cei
mai paranoici. În al treilea rând, e
pur și simplu mai ieftin.

De exemplu, tehnologia de a
controla mersul gândacilor de pe
telefon este atât de comună încât
poate fi cumpărată azi de oricare
dintre noi, cu doar 150 de dolari.

Cumpărătorul primește un kit
care conține un gândac viu, sen�
zorii care trebuie implantați și o
serie de instrucțiuni pentru cum
se realizează această operație pe
un gândac. Se numește „Robo�
Roach“. 

În ceea ce privește etica exer�
citării controlului asupra anima�
lelor, agențiilor guvernamentale
le place să reamintească trebuie
pusă în balanță suferința anima�
lelor cu faptul că animalele pot
salva vieți umane și că au ajutat

oamenii în spionaj și război încă
din perioada romană. Numai în
ultimii ani au fost suspectate de
spionaj: o balenă, 14 veverițe, di�
verse șopârle, un șoim, un delfin
și un vultur. Publicul larg însă nu
e pregătit să controleze animale
ca pe o mașină. Deși „RoboRoach“
există de cel puțin șapte ani, pe
site�ul respectiv se vând mai bine
experimentele cu senzori pentru
plante, iar cel mai bine se vând in�
strumentele pentru experimenta�
rea pe propria persoană. SDC

MĂDĂLINA COCEA
DE VEGHE-N LANUL 
DE CULTURĂ

Cyborgii de bucătărie

DUMITRU UNGUREANU
ROCKIN’ BY MYSELF



Actuala criză provocată de coro�
navirus a afectat serios piața de
film din China, dar undele de șoc
ale epidemiei se resimt la nivel
mondial.

În China, noua epidemie a lovit
din plin un important sector eco�
nomic, cel al filmelor: premiere
amânate, filmări amânate sau
anulate, săli de cinema goale. 

Criza medicală a survenit într�un
moment foarte nepotrivit finan�
ciar pentru cei implicați în indus�
tria cinematografică. În această
perioadă de vacanță – de Anul

Nou chinezesc – sunt lansate o
mare parte a filmelor de succes,
iar sălile de cinema (în jur de
60.000) sunt pline până la refuz
de spectatori. În 2019 de exemplu,
în această perioadă încasările au
reprezentat 20�30 la sută din box�
office�ul anual. Numai în ziua
Anului Nou chinezesc în 2019 în�
casările cinematografelor au fost
de 240 de milioane de dolari. Anul
acesta au fost de numai 300.000,
spune Wilson Chow, expert al sec�
torului cinema în guvernul chinez.

Specialiștii sunt convinși că 

impactul epidemiei asupra indus�
triei va fi unul foarte serios și va
duce chiar la închiderea unor
rețele mai mici de cinematografe.
Marile studiouri resimt și ele pre�
siunea crizei. Astfel, Huanxi Me�
dia, pentru a nu amâna lansarea
unei comedii foarte așteptate, Lost
in Russia, a preferat să lanseze fil�
mul pe platforme de streaming,
provocând furia rețelelor de ci�
nema, care au amenințat că vor
boicota viitoarele produse ale stu�
dioului. Alte studiouri au amânat
premierele, cu consecințele de ri�
goare – producătorul Wanda Film
și�a văzut acțiunile scăzând cu 25
la sută în numai o lună, la bursa
din Shenzen. Multe producții și�au
oprit filmările în această perioadă,
cum ar fi ultimul film cu Jackie
Chan sau noul film al lui Wong
Kar�wai, Blossoms.

Dar cutremurul provocat de co�
ronavirus se resimte la nivel mon�
dial, fiindcă piața chineză de film
a devenit, în ultimul deceniu, vi�
tală pentru superproducțiile de la
Hollywood, care la rândul lor pro�
duc o treime din toate încasările
din China. O primă victimă este
Disney. După închiderea parcuri�
lor de atracție din Hong Kong și
Shanghai, gigantul american se
vede silit să amâne pentru o pe�
rioadă nedefinită premiera noului
film Mulan, o costisitoare adap�
tare cu actori a celebrului desen
animat. Ca de obicei, o parte con�
sistentă a încasărilor mondiale ale
unui film Disney provin din difu�
zarea în China.

La rândul lui, noul James Bond
suferă și el, fiindcă avanpremiera
ce trebuia să aibă loc la Pekin a
fost deja anulată, iar difuzarea în
sălile chinezești este încă sub
semnul întrebării. SDC
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SUPLIMENTUL LUI JUP

Gripa din China îmbolnăvește
industria filmului 

Autoritățile UE ar putea include
în negocierile viitoare cu Marea
Britanie și chestiunea bunurilor
culturale „furate“, cu referire la
colecția de sculpturi și piese arheo�
logice strânse de lordul Elgin și
aflată acum la British Museum,
după cum se arată într�o ciornă a
unui document al Uniunii care a
ajuns pe mâna presei. Articolul re�
feritor la recuperarea acestor
piese a fost introdus în schița do�
cumentului UE la cererea Greciei,
cu susține rea Ciprului și a Italiei.

Dar o sur să diplomatică citată de
cotidianul „Le Figaro“ susține că
articolul nu are nici o legătură cu
discuțiile referitoare la frizele Par�
tenonului, expuse la British Mu�
seum. El s�ar referi numai la bu�
nurile culturale furate aflate pe
teritoriul britanic și care ar trebui
să fie restituite automat. Asta nu
înseamnă însă că Grecia nu va în�
cerca să profite de Brexit pentru
a recupera un tezaur național.

Între Grecia și Marea Britanie
există de mulți ani o dispută cu

privire la recuperarea frizelor de
la Partenon, mai ales după ce la
Atena s�a deschis în 2009 un mu�
zeu ultramodern, pregătit să le pri�
mească. Aceste „marmure“, o în�
treagă colecție de sculpturi și piese
arheologice, au fost strânse (sau,
mai bine zis, recuperate) de lordul
Thomas Elgin, ambasadorul en�
glez în Imperiul Otoman la înce�
putul secolului al XIX�lea. Elgin și�a
vândut apoi, în 1816, în pierdere,
colecția către British Museum,
unde pot fi admirate și astăzi. SDC

Un Brexit cu dispută 
pe frizele Partenonului



26 de țări de către editura Random
House. De asemenea, Brown a com�
pus și un album de muzică clasică
ce va fi lansat concomitent cu car�
tea. În acest timp, evident, autorul
lucrează la un alt thriller avându�l
ca erou pe Robert Langdon.

UN TOLKIEN DE MARE
SUCCES

O expoziție de desene originale și
manuscrise ale lui J.R.R. Tolkien
a avut un succes uriaș la Biblio�
teca „François Mitterrand“ din Pa�
ris. Organizatorii, care se așteptau
la cel mult 80.000 de vizitatori în
cele patru luni cât a fost deschisă
expoziția, au anunțat că, în tot
acest timp, ea a fost vizitată de
135.068 de fani ai creatorului Stă�
pânului inelelor.

EMERSON, LAKE AND 
PALMER – VERSIUNEA SF

Radar Pictures, studioul care a
realizat ultimul Jumanji, a anunțat
că a achiziționat drepturile de
adaptare a suitei Karn Evil 9, com�
pusă de celebra formație de rock
progresiv Emerson, Lake and Pal�
mer (și apărută pe albumul Brain
Salad Surgery din 1973) și in �
tenționează să realizeze pe baza ei
un film SF. Scenariul va fi scris de
către Daniel H. Wilson, autorul ro�
manului Robopocalypse (care toc�
mai este adaptat la cinema de Ste�
ven Spielberg). Compusă de ELP
pe versurile lui Peter Sinfield,
suita de 30 de minute Karn Evil 9
vorbește despre „o societate extrem

de dependentă de tehnologie și
despre o revoltă într�o tehno crație
dictatorială“.

TERORISM FINANȚAT 
PRIN ARTĂ?

O nouă anchetă dezvăluie faptul
că opere de artă jefuite din zonele
de conflict din Orientul Mijlociu
au apărut la licitații pe internet.
Ele au fost puse în vânzare de per�
soane din vestul Europei care
susțin că le�au achiziționat prin
„sursele“ lor din Siria sau Irak.
Sunt obiecte de artă de valoare
modestă, ușor de transportat și de
vândut. Însă există bănuiala în
privința lor că banii obținuți din
aceste licitații se întorc să finan �
țeze activitatea rețelelor teroriste
din zonele de conflict.

OZZY, UN ALBUM 
ȘI O AMÂNARE

Veteranul Ozzy Osbourne își lan�
sează noul album, Ordinary Man,
numai că în același timp anunță
și anularea turneului nord�ame�
rican programat. La 71 de ani,
Ozzy se confruntă cu serioase pro�
bleme de sănătate după ce, cu o
lună înainte, a fost diagnosticat
cu Parkinson. Turneul, intitulat
„No More Tours 2“, a fost amânat
pentru câteva săptămâni, timp în
care Ozzy se va trata la o clinică
în Elveția. SDC
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SUPUNEREA LUI
HOUELLEBECQ, 
PE MARELE ECRAN

Supunere, romanul lui Michel
Houellebecq (foto sus), va fi adap�
tat la cinema de către regizorul
Guillaume Nicloux, cu Jean�Paul
Rouve în rolul principal. Supu�
nere, roman de anticipație în care
Houellebecq prevede instaurarea
unei dictaturi musulmane în
Franța anului 2022, a provocat po�
lemici aprinse încă înainte de lan�
sarea sa în librării, care a coincis

cu atacul împotriva redacției heb�
domadarului satiric „Charlie Heb �
do“, pe 7 ianuarie 2015. Cartea a
fost un mare succes de public în
vestul Europei, cu 2 milioane de
exemplare vândute.

ÎNTOARCEREA MAIMUȚELOR

Acum, că drepturile asupra seriei
de filme Planeta maimuțelor au
fost achiziționate de Disney, cele�
brele studiouri și�au anunțat
intenția de a realiza încă un capi�
tol din „saga maimuțelor“. Filmul,

regizat de Wes Ball, va fi o conti�
nuare a recentei trilogii și nu un
alt reboot al întregii serii, bazate
pe romanul lui Pierre Boule.

DAN BROWN PENTRU COPII

Faimos autor de thrilleruri con �
spiraționiste de uriaș succes, Dan
Brown își schimbă genul predilect
pentru a scrie o carte pentru copii.
Cartea (ilustrată) se numește Wild
Symphony, are ca erou un șoarece
dirijor și o orchestră de animale
și va fi lansată în septembrie în 

RAFAEL A REVENIT ÎN CAPELA SIXTINĂ

Pentru prima dată de la sfârșitul secolului al XVI�lea, 12 tapiserii create de contemporanul și rivalul lui 
Michelangelo, Rafael, au fost expuse pe pereții Capelei Sixtine, la Vatican, la împlinirea a 500 de ani de la
moartea artistului. Realizate în renumitul atelier flamand al lui Pieter van Aelst pe baza desenelor lui Rafael,
tapiseriile prezintă scene din viața Apostolilor. „Au fost create special pentru Capela Sixtină“, a declarat
Barbara Jatta, directoarea muzeului Vaticanului. Este prima oară când aceste tapiserii sunt expuse laolaltă
în spațiul pentru care au fost create. În mod normal, este sunt expuse prin rotație, în vitrinele unor săli clima�
tizate în muzeele Vaticanului. Acum, operele lui Rafael și ale lui Michelangelo își vor împărți Capela Sixtină,
dar numai o săptămână, până pe 23 februarie. SDC



Cine spune că automedicația nu
e bună, nu e român. E foarte
bună, atât timp cât pastilele pe
care le iei nu au capacitatea de a
te a te omorî.

Că supradozajul are efecte nasoale
se știe, dar atât timp cât starea de
vomă sau de leșin este preferabilă
durerii de măsea, ketoprofenul
este prietenul meu. Mare grijă,

însă, la termenul de valabilitate.
Recent, făcând puțină ordine

în sertarul cu medicamente, din
dorința de a crea spațiu pentru
colecția de primăvară�vară, soția
mea a găsit două cutii de parace�
tamol aflate în prag de expirare.
În zece zile deveneau otravă și
urma să le aruncăm la coș. Ba nu,
scuze, urma să le predăm la far�
macie pentru distrugere contro�
lată. Stăteam cu medicamentele
în mână și nu am putut să nu
afirm că este o risipă. Fix ca cea
alimentară, doar că altfel. Am luat
decizia că nu, nu permit ca aceste
pastiluțe să expire, fiindcă în

Africa există copii care nu au
mâncat în viața lor paracetamol.
Trebuia să le consumăm.

Doar că, vedeți voi, auto me �
dicamentația nu e totuna cu ipo�
hondria, ci trebuie să fii chiar
bolnav ca să te autoîndopi cu pas�
tile. Am luat decizia că trebuie să
facem cumva să răcim, fapt care
în sezonul rece nu poate fi greu de
realizat. Decât dacă începând din
octombrie ți s�a dat să bei ceai de
echinaceea în loc de apă, pentru
întărirea imunității. Cum răcești?
Simplu, faci tot ce îți spunea bu�
nica să nu faci, fiindcă o să răcești.

Nu mânca înghețată iarna, măi,
copchile! Perfect, am ieșit amândoi
în curte, în șlapi, cu găle tușa aia de
un litru plină ochi cu înghețată de
vanilie. Ce�i drept, nu prea era
iarnă, așa că am optat pentru mân�
catul cu capul în frigider. Nimic. Nu
ieși afară cu capul ud, că răcești!
Da, asta era! Ne�am băgat amândoi,
cu părul proaspăt spălat și încă

șiroind, cu capurile în frigider, dar
asta nu a făcut decât să ne spo�
rească sentimentul de vină, la ve�
derea oalei de sarmale, știind că în
Africa există copii care nu au mân�
cat niciodată sarmale.

Una peste alta, am încercat, dar
nu s�a putut. Timp de zece zile am
stat mai mult în frigider decât în
altă parte. Sărmanele pastile au ex�
pirat. În ziua a unsprezecea ne�am
trezit amândoi răciți bocnă. Răciți
de parcă am fi mâncat înghețată
iarna, afară, în șlapi. Răciți de parcă
am fi stat cu capul ud în frigider.
Ne�am târât spre farmacie, mucoși
și înfundați. Cu voce stinsă am ru �
gat�o pe farmacistă să ne dea două
cutii de paracetamol, moment în
care soția mea m�a întrerupt și a
preluat frâiele comunicării:dați�mi
patru cutii, doamnă, să mai rămână
și în casă, că nu se știe! SDC
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În numărul trecut al acestei re�
viste, cineastul Andrei Ujică și cu
mine am publicat un articol de�
spre Premiile Oscar pe care 
le�am comentat prin sms�uri în
timpul galei din 10 februarie. 

Știam că acest text va agita spiri�
tele și va supăra pe toată lumea.
În spatele acelor comentarii care
în privat sunt acceptate, dar în
pu blic sunt considerate ireve �
rențioase, era convingerea amân�
durora că e nevoie de o vitamină
C efervescentă care să ne apere de
pericolul tot mai mare al confor�
mismului politic ce aproape su�
grumă arta cinematografică. Reac�  
țiile foarte virulente ne�au arătat
că vitamina C nu e suficientă și că
virusul ne întunecă deja mințile.
Altfel spus, reacțiile au demonstrat
că am avut dreptate. 

Au fost și persoane care s�au
amuzat și au înțeles ce voiam să
spunem, dar pe Facebook, unde 
s�a stârnit furtuna, a fost prăpăd. Am
fost făcuți „misogini“ și „mârlani“.

S�a făcut analiză pe text. S�a spus,
printre altele, că nici noi nu sun�
tem prea frumoși ca s�o facem pe
Jane Fonda „mumie“, fără a se se�
siza legătura cu „complexul mu�
miei“, despre care a scris André
Bazin și despre care era vorba și
în text. S�a spus că Andrei Ujică
profită de notorietatea lui ca să
împroaște cu noroi, iar eu profit
de notorietatea lui ca să tropăi.
Un coleg de breaslă, revoltat, 
mi�a zis că suntem aproape rasiști
și m�a întrebat de ce am publicat
acel text (eu neîntrebându�l nici �
odată de ce scrie ceea ce scrie
unde scrie).

Firește, libertatea de expri�
mare îi permite fiecăruia să spună

ce crede, dar chestia cea mai tare
a fost somarea publică de către
niște feministe a redactorului�șef
al revistei și a redactorului�șef ad�
junct să retragă articolul de pe
online sau măcar să dea explicații
pentru publicarea lui. Asta mi se
pare grav. Mai ales când militezi
pentru egalitate de drepturi și te
consideri progresist, cum poți
cere unei instituții private de
presă să se auto�cenzureze? Chiar
dacă articolul ar fi fost o mizerie,
nu ai acest drept. Autorii articolu�
lui își asumă răspunderea pentru
ce scriu, iar conducerea revistei,
care a citit articolul înainte de a�i
da bunul de tipar, a înțeles că e
vorba despre un text post post

postmodern și a socotit că nu e
cazul să specifice, ca la emisiunile
lui Radu Banciu, „acest text e o pa�
rodie“. (În 15 ani de când scriu în
„Suplimentul de cultură“ n�am
fost niciodată întrebată de ce am
scris aia sau n�am scris ailaltă,
ceea ce mi se pare foarte ok.)

Reacțiile inflamate arată cam
pe unde suntem. În curând n�o să
mai poți face nici o remarcă în
contra curentului general fără să
nu fii tras la răspundere de comi�
sarii auto�proclamați ai opiniei pu�
blice, trimis în gulag sau măcar
expus public într�o cușcă (pe Face�
book) pentru că ai avut neobrăza�
rea să spui că cinemaul e tot mai
impregnat de politică și că premiile

Oscar au devenit o sărbătoare a
unui nou gen de proletcultism, la
fel de periculos ca celălalt. 

La Cannes există de câțiva ani
aceeași discuție: de ce nu sunt în
competiție mai multe filme regi�
zate de femei? Festivalul a spus
clar:noi nu selecționăm filmele în
funcție de sexul regizorului. Și
acum la Berlin presa, organi za �
țiile feministe au întrebat de ce
sunt mai puține filme realizate de
femei față de anul trecut? Și festi�
valul a spus clar: criteriile noastre
sunt altele, noi alegem filmele în
funcție de o linie curatorială și
asta e. E un exemplu.

Presiunea discriminării pozi�
tive ia deja forme tot mai bolnăvi�
cioase. Mi�a povestit cineva care
trebuia să se acrediteze pentru un
festival de film în SUA că în for�
mularul respectiv trebuia să trea �
că nu doar numele, vârsta, sexul
etc., ci și orientarea sexuală. Nu
cumva e prea mult? 

Departe de mine intenția de a
mă justifica. Nu sunt nici anti�fe�
ministă, nici misogină, nici rasistă,
nici mai știu eu cum. Cât despre
Andrei Ujică, oricine l�a auzit vor�
bind, în public sau în privat, ori�
cine l�a citit în presa clasică sau
online știe că e departe de astfel
de înregimentări sau etichetări.
Dar e clar că nu trăim în cea mai
bună dintre lumile posibile, și asta
din cauza noastră, că ne ducem ca
oile, înlocuind un rău cu altul. SDC
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Despre infamantul articol cu sms-uri
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