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Dificultatea lui Malmkrog, filmul pentru care Cristi Puiu
a fost premiat pentru regie la Berlinală, nu stă în
lungimea lui de 200 de minute, ci în faptul că e (în
mod intenționat) alcătuit din dialoguri filosofice scrise
de Puiu plecând de la Vladimir Soloviov.
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Considerat roman dintr-o
singură frază, Oase solare
al lui Mike McCormack este
un poem epic cu început
beckettian.

„Suplimentul de cultură“
publică în avanpremieră 
un fragment din acest roman,
care va apărea în curând la
Editura Polirom.
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URMA SCAPĂ TURMA LA FESTIVALUL DE FILM DE LA BERLIN

Pentru Cristi Puiu, durata
unui film e un număr

IULIA BLAGA

Carlo Chatrian, noul director ar�
tistic al Berlinalei, a mers la sigur
când, împreună cu noul director
executiv, Mariette Rissenbeek, a
programat There Is No Evil în ul�
tima zi de proiecții a celei de�a 70�a
ediții a festivalului (20 februarie –
1 martie 2020). Filmul iranianului
Mohammad Rasoulof avea toate
datele necesare pentru a primi
Ursul de Aur, deci nu era păcat să
nu stăm în tensiune un festival în�
treg? Filmul e foarte bun și com�
plex, și tratează o temă de actua �
litate – pedeapsa cu moartea încă
existentă în Iran, deși vorbește
mai ales despre liberul arbitru pe
care oamenii îl au în relația cu un
regim opresiv. În plus, autorul lui
are o poziție fragilă în țara sa.
După ce s�a întors de la Cannes în
2017, unde câștigase premiul sec �
țiunii Un Certain Regard cu A Man
of Integrity, lui Rassoulof i s�a 
re ținut pașaportul și a fost con�
damnat la un an de închisoare, pe�
deapsă care nu a fost încă apli �
cată. Oficial, nu are voie să mai lu�
creze până la sfârșitul zilelor, deși
producătorul lui a spus la Berlin
că represiunea nu e pe față, dar că
piedicile sunt de tot soiul. Produ�
cătorul le�a mulțumit pe scenă ac�
torilor care și�au riscat viața ac �
ceptând să joace în film, deci si �
tuația nu e prea plăcută.

There Is No Evil e un film de
150 de minute împărțit în patru
capitole de sine stătătoare, fiecare
având legătură cu cineva condam�
nat la moarte și cu cineva care a
omorât ori nu un condamnat –

pentru că în Iran și militarii în
termen au această sarcină, nu
doar călăii plătiți. Miza lui Rasou�
lof e de a demonstra că, supu�
nându�se acestui ordin inuman,
cetățenii obișnuiți devin compli�
cii sistemului represiv, însă fil�
mul, dincolo de tragismul anu� 
mitor scene, are în general un aer
optimist pentru că demonstrează
că oricând poți spune Nu și că
asta contează. E un mesaj foarte
puternic și foarte periculos pen�
tru puterea de la Teheran, de
aceea filmul ar trebui văzut mai
ales în țara lui, deși acolo nici un
film al lui Rasoulof n�a fost pro�
iectat în cinematografe. 

ÎN GENERAL, PREMII PE BUNE

Palmaresul decis de juriul prezidat
de Jeremy Irons a fost în punctele

esențiale excelent, deși a avut și
scăpări. Ursul de Argint Grand Jury
Prize a plecat în SUA, la Never Ra�
rely Sometimes Always, al treilea
lungmetraj al cineastei indepen�
dente Eliza Hittman, film care a
fost selecționat la Berlin înainte
de a lua U.S. Dramatic Special
Jury Award pentru neorealism la
Sundance. Amintind de 4 luni, 3
săptămâni și 2 zile (pe care Hitt �
man îl citește azi în cheie femi�
nistă și spune că îl consideră o
capodoperă, dar că reprezintă
punctul de vedere al unui bărbat),
Never Rarely Sometimes Always
urmărește două fete de liceu, din�
tre care una gravidă, care fug din
Pennsylvania (unde minorele nu
au voie să facă avort fără acordul
părinților) la New York (unde e
voie). Povestea e spusă într�un
mod simplu și lipsit de emoție,

deși suspansul crește odată ce fe�
tele ajung la New York și lucrurile
se complică pentru că nu au bani
să tragă la un hostel. Deși regizoa�
rea se abține să melodramatizeze,
cu fiecare scenă devii tot mai
atașat de aceste fete care nu se au
decât una pe alta, străduindu�se să
fie cât mai cool. Tocmai de asta îți
devin și mai dragi – că nu se exte�
rioriează și că regia perfectă a lui
Hittman lasă să se întrevadă foarte
puțin din clocotul dinăuntru. 

Cele două protagoniste ado�
lescente, care nici n�au mai făcut
cinema până acum, Sidney Flani�
gan și Talia Ryder, ar fi meritat
mai mult Premiul de interpretare
feminină decât Paula Beer, care 
l�a primit pentru romance�ul mi�
tologic Undine, de Christian Pet�
zold. Revelată de precedentul film
al lui Petzold, Transit, Paula Beer

e la doar 24 de ani noua stea a ci�
nematografiei germane. Ea e ta�
lentată, dar filmul e pasabil și nu
o pune în evidență. Probabil, însă,
că juriul a vrut să nu dea mai mult
de un premiu aceluiași film.

Al treilea premiu ca impor �
tanță, cel pentru regie, i�a fost în�
mânat cu venerație de cineastul
brazilian Kleber Mendonça Filho
(membru al juriului) sud�coreea�
nului Hong Sang�soo pentru The
Woman Who Ran. Mi�a plăcut
mult filmul, dar nu a avut cotații
nemaipomenite în tabelul critici�
lor străini din „Screen Internatio�
nal“. Deși Hong Sang�soo e același
în toate filmele sale (le�ai putea
pune la un loc și face unul singur),
aici schimbă infinitezimal regis�
trul și e parcă mai interesat de
relațiile dintre femei și bărbați
văzute din punctul de vedere al
femeilor. E aproape o impietate să
povestești un film de Hong Sang�
soo, ființă care parcă se hrănește
cu aer, dar o să riscăm spunând că
actrița lui�fetiș, Kim Min�hee
(care în 2017 a luat Premiul de in�
terpretare feminină la Berlin pen�
tru On the Beach at Night Alone),
e din nou personaj principal, in�
terpretând o femeie care pretinde
că soțul, cu care are un mariaj fe�
ricit, e pentru prima dată în cinci
ani plecat de lângă ea, de aceea ea
își vizitează trei prietene vechi. Ca
întotdeauna, filmele lui Hong
Song�soo spun mult mai mult
decât par să spună (sau invers), și
tocmai din această imprecizie și
din acest aer vag vine farmecul.
Ce vezi pe ecran nu are nici un fel
de garanție. Totul poate fi în ace �
lași timp așa cum pare, dar și cu
totul altfel. Nu știu de ce, dar am

A 70-a ediție a Berlinalei s-a încheiat într-o notă optimistă, odată
ce a fost proiectat There Is No Evil de Mohammad Rasoulof – pentru
ca o zi mai târziu filmul să câștige Ursul de Aur, după o Competiție
mai degrabă cuminte. În noua categorie Encounters, care de acum
înainte va promova vocile originale, Cristi Puiu a fost distins cu

Premiul de regie, restul filmelor premiate fiind realizate de cineaști
la început de drum – filmul care a câștigat premiul secțiunii, docu-
mentarul The Works and Days (of Tayoko Shiojiri in the Shiotani
Basin) e al doilea lungmetraj (dar ce lung, are opt ore!) al
cineaștilor C.W. Winter (american) și Anders Edstrom (suedez).
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Ursul de Aur: There Is No

Evil, de Mohammad Rasoulof
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sentimentul că, dacă Kleber Men�
donça Filho nu era în juriu, The
Woman Who Ran n�ar fi luat nimic.

SACRIFICAREA VACII
ORIGINARE

Din păcate, juriul a sacrificat First
Cow, o reîntoarcere a cineastei
americane Kelly Reichardt la wes�
tern, văzut ca mijloc de sondare a
naturii umane și a istoriei SUA.
John Magaro și Orion Lee inter�
pretează rolurile a doi fugari care
pe la 1830 pun bazele unei mici
afaceri cu gogoși prăjite în colibă
și vândute pe o bucată de lemn, în
așa�zisa piață a așezării din Ore�
gon (că sat nu�i poți spune). Pri�
mul e un bucătar american, al
doilea un chinez care�și încearcă
norocul în America. Vaca din titlu
e prima vacă adusă în respectiva
așezare pentru căpetenia ei (Toby
Jones), iar eroii o mulg noaptea
fraudulos. La fel ca în filmele
fraților Coen sau în The Sisters
Brothers, al lui Jacques Audiard,
istoria Americii e un teritoriu fas�
cinant, nu doar pentru că îi face
pe cineaști să�și imagineze ple�
când de la prezent cum a fost în�
ainte, dar și pentru că oferă un
cadru fertil unor fabule sau para�
bole despre condiția umană. 

UN NU HOTĂRÂT LUI 
DAU. NATASHA

Juriul a decis să acorde Premiul
pentru scenariu fraților Fabio și
Famiano D’Innocenzo pentru Fa�
volacce/ Bad Tales, film regizat
tot de ei, în care un grup de copii
crescuți într�un climat de vio len �
ță mocnită încep să fabrice bom �
be. Filmul mi s�a părut lipsit de
voce personală, dar plin de pre �
tenția de a spune chestii dure
într�un mod sofisticat. Mai bizară,

însă, a fost decizia de a un premiu
celui mai controversat film din
festival, DAU. Natasha de Ilia Kja�
novski și Ekaterina Oertel. Acesta
este primul din cele peste zece
lungmetraje montate de Kja�
novski din peste 700 de ore de
material brut filmat de germanul
Jürgen Jürges timp de mai mulți
ani în imensul studio construit la
Harkov, în Ucraina, și destinat du�
biosului proiect stalinist DAU.
Aproximativ 352.000 de persoane
au participat la acest proiect de�
marat ca un simplu film biografic
despre savantul (real) Lev Landau
(de aici titlul DAU), dar care s�a
dezvoltat (odată cu megalomania
regizorului, probabil) într�un fel
de Truman Show în care unii
interpreți au locuit ani întregi pe
platou și și�au interpretat rolurile
(sau pe sine), în vreme ce Jürgen
Jürges a filmat însoțit de o echipă
foarte restrânsă. 

Jeremy Irons a și spus când a
anunțat Premiul pentru contri �
buție artistică deosebită pentru
Jürgen Jürges că juriul a avut pă�
reri diferite despre etica filmului,
ca și cum s�ar fi scos din ecuație.
În afara lui DAU. Natasha, o mini�
serie intitulată DAU. Degenerat�
sia/ DAU. Degeneration a fost
proiectată în Berlinale Special
(secțiune necompetitivă, dar tot
în Selecția Oficială). Criticii est�
europeni cu care am vorbit – dar
și cei germani – au considerat fil�
mul o oroare, în schimb a fost 

lăudat de presa anglo�americană.
Un selecționer de festival din Sue�
dia cu care am vorbit a apreciat
filmul, mai ales „interpretarea“
Nataliei Berejnaia. Cel mai proas�
păt scandal constă într�o scri�
soare deschisă pe care cinci jur� 
naliști ruși au adresat�o lui Carlo
Chatrian, legându�se nu de mora�
litatea în sine a proiectului stali�
nist (cui îi folosește el, de pildă), ci
numai de abuzul sexual deja cele�
bru, cu sticla de coniac, de la fina�
lul filmul, care le�a sunat re� 
voltător într�o perioadă în care
Harvey Weinstein e tras la răspun�
dere pentru viol (de când se dă
Rusia după America?). Filmul are
deja o proastă reputație în Rusia,
unde și Ministerul Culturii l�a con�
siderat „propagandă pornografică“,
dar asta nu înseamnă nimic. Minis�
terul Culturii a criticat și filme
realmente valoroase și deranjante
politic, de pildă, Leviathan, de An�
drei Zviaghințev. Ca o mică para�
lelă, un așa�zis jurnalist iranian a
protestat și la conferința de presă a
filmului lui Rasoulof, spunând că și
el a făcut armata și că în realitate
militarii în termen nu ucid civili. E
însă o mare diferență între cele
două filme. Pe scurt, There Is No
Evil e cinema. Dau. Natasha nu.

Premiul de interpretare mas�
culină i�a fost acordat italianului
Elio Germano pentru Volevo nas�
condermi/ Hidden Away de Gior�
gio Diritti, unde îl interpretează –
foarte bine, din câte am înțeles (am

ajuns la Berlin după ce filmul a fost
proiectat pentru presă) – pe picto�
rul naiv Antonio Ligabue (1899�
1965), care a dus o viață de damnat.

Effacer l’historique/ Delete
History de Benoit Delépine, Gus�
tave Kervern, a primit în mod sur�
prinzător Premiul Special oferit
cu ocazia celei de�a 70�a ediții a
festivalului (premiu care a înlo�
cuit în acest an Premiul Alfred
Bauer, fostul director al Berlina�
lei, decedat în anii ’80, azi fiind
suspectat că a colaborat cu naziș �
tii în timpul războiului). Surprin�
zător pentru că Effacer l’histo� 
rique e un film pentru mase, cel
mai amuzant și mai lipsit de miză
din selecție, deși atacă era digitală
și dependența de internet și tele�
fonie mobilă. Trei francezi care au
suferit în moduri diferite de pe
urma internetului încep un adevă�
rat război și, culmea, îl și câștigă. 

DACĂ VÂRSTA E UN NUMĂR,
CE E DURATA UNUI FILM?

Dificultatea lui Malmkrog, filmul
pentru care Cristi Puiu a fost pre�
miat pentru regie în secțiunea En�
counters, nu stă în lungimea lui
de 200 de minute, ci în faptul că e
(în mod intenționat) alcătuit din
dialoguri filosofice scrise de Puiu

plecând de la Vladimir Soloviov.
Efortul de a urmări argumentația
în lipsa unei narațiuni propriu�
zise face să nici n�ai sentimentul
că timpul trece greu, dar trebuie
să�i lași filmului timp să se așeze,
la fel ca nenumăratele feluri de
mâncare pe care cei cinci come�
seni la degustă pe îndelete în timp
ce vorbesc. Provocarea lui Puiu e
să facă un film pe care el însuși l�a
numit „indigest“ (într�un interviu
din 2018), când toată lumea vrea
fast�food și totul e aici și acum. 

Poate pentru a arăta că sec �
țiunea Encounters va deveni de
acum înainte cea mai interesantă
secțiune a Berlinalei, Premiul
pentru cel mai bun film s�a dus la
The Works and Days (of Tayoko
Shiojiri in the Shiotani Basin) de
C.W. Winter și Anders Edstrom,
un documentar de opt ore despre
un sat de munte din Japonia, care
nici n�a mai avut loc, de lung ce
era, în proiecțiile pentru presă.

Așadar, Berlinala 2021 se anun �
ță interesantă, dar până atunci să
vedem dacă se ține Cannes�ul.
Când scriam avanpremiera Berli�
nalei, Festivalul de la Hong Kong
tocmai anunțase că se amâ nă, în 2
martie a fost amânat și Festivalul
de Film Documentar de la Salonic.
Să vedem ce�o mai fi. SDC

COMPETIȚIE
l Ursul de Aur pentru Cel mai bun film
Sheytan vojud nadarad/ There Is No Evil
de Mohammad Rasoulof

l Ursul de Argint Grand Jury Prize
Never Rarely Sometimes Always de Eliza
Hittman

l Ursul de Argint pentru Cel mai 
bun regizor
Hong Sang�soo pentru Domangchin
yeoja/ The Woman Who Ran

l Ursul de Argint pentru Cea mai bună
actriță

Paula Beer pentru Undine de Christian
Petzold

l Ursul de Argint pentru Cel mai 
bun actor
Elio Germano pentru Volevo nascon�
dermi/ Hidden Away de Giorgio Diritti

l Ursul de Argint pentru scenariu
Fabio și Famiano D’Innocenzo pentru 
Favolacce/ Bad Tales de Fabio și Damiano
D’Innocenzo 

l Ursul de Argint pentru Contribuție 
Artistică Deosebită
Jürgen Jürges pentru imaginea filmului
DAU. Natasha de Ilia Kjanovski, Ekaterina
Oertel

l Ursul de Argint pentru a 70�a Berlinală
Effacer l’historique/ Delete History de 
Benoit Delépine, Gustave Kervern

ENCOUNTERS
l Cel mai bun film
The Works and Days (of Tayoko Shiojiri 
in the Shiotani Basin) de C.W. Winter, 
Anders Edstrom

l Premiul Special al Juriului 
The Trouble with Being Born de Sandra
Wollner

l Cel mai bun regizor
Cristi Puiu pentru Malmkrog

l Mențiune Specială
Isabella de Matias Pineiro

l GWFF Best First Feature Award
Los conductos de Camilo Restrepo

l Mențiune Specială
Nackte Tiere/ Naked Animals de Melanie
Waelde

l Berlinale Documentary Award 
Irradiés/ Irradiated de Rithy Panh

l Mențiune Specială 
Aufzeichnungen aus der Unterwelt/ Notes
from the Underworld de Tizza Covi, 
Rainer Frimmel

Provocarea lui Puiu e să facă un film pe
care el însuși l-a numit „indigest“ (într-un 
interviu din 2018), când toată lumea vrea
fast-food și totul e aici și acum.

Cristi Puiu
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Fiți o clipă sinceri cu voi: în câte
dintre casele prietenilor voștri
ați intrat? Știți măcar unde 
locuiesc? 

Eu era să mă săvârșesc în primele
zile ale anului 2009, dar au intrat
peste mine în casă, unde căzusem
răpus de o boală, câțiva colegi și
prieteni, m�au luat din ghearele
morții și m�au depus într�o am �
bulanță. Dar măcar știau (pe
atunci) unde locuiesc. 

Când eram mic îmi plăcea să
fiu musafir. Cui nu�i place? Îmi
plăceau doamnele acelea ale co�
pilăriei mele, cu coafuri perma�
nent, care întotdeauna găseau un
pahar cu apă rece�exact cât tre�
buie și o farfurioasă cu dulceață
cum nu mai există. Atât sunt de
bătrân. 

PRIETENI DE FAMILIE

Îmi plăceau casele oamenilor, cel
mai mult îmi plăceau casele care
aveau multe uși, îmi plăcea să
umblu prin toate încăperile, ca un
pașă, deschizând uși. 

Nu mai sunt acele vremuri,
nu mai sunt vizitele de altădată,
nu mai există nici măcar concep�
tul de prieteni de familie. 

Libertatea ne�a adus cârciumi
și ne�a luat bucătăriile și intimitatea
de odinioară, s�a vorbit în șoaptă și
apoi s�a vorbit tot mai tare, s�a urlat,
s�a disperat, iar acum avem mașini
de spălat automate și rate la bănci și
concediu programat în Vietnam
(cine n�a făcut concediul în Vietnam
mâna sus!) și nu mai știm drumul
spre casele prietenilor noștri. 

Nu e întâmplător că noua
generație e cea mai lipsită de prie�
teni dintre toate generațiile din
istoria oamenilor. Vă dați seama
ce înseamnă aceste cuvinte? 

MAI MULT DECÂT DE LA
SARTRE ȘI CAMUS

Când aveam nouăsprezece ani
aveam un prieten care mi�a murit.
El avea douăzeci și doi de ani, au

trecut 18 ani de atunci. Mă gândesc
uneori la el, pentru că de la el am
învățat mai mult decât de la Sartre,
mai mult decât de la Camus. 

Într�o seară de mai mi�a dat,
fără preaviz, câteva peste ceafă,
deloc în glumă. Am putea spunea
că mi�a dat o mămică de bătaie. 

De ce a făcut el așa ceva? Ca
să te învăț că viața e nedreaptă și
absurdă, mi�a spus și eu nu am
mai uitat niciodată acele cuvinte. 

Era primăvară, noi eram într�o
discotecă din munți și toți eram
tineri și nemuritori, nu ne murise
nimeni și aveam toată viața îna �
inte. În toamna acelui an el s�a
săvârșit într�un accident rutier și
mai țin minte că toți prietenii lui
știau drumul către casa lui. Dar
au trecut 18 de ani de atunci. Nici
lumea aceea nu mai e. 

MARȚI, ORA 14 

Întâlnirile înainte vreme, copii,
cereau ca oamenii să fie serioși.
Dacă trebuia să ne vedem marți la
ora 14, atunci ne vedeam, fiindcă
nu puteam da sms, la 13:23, să
zicem că nu mai ajungem, nu pu�
team să dăm sms deloc, voi nu
știți ce înseamnă să vorbești la se�
cundă, și e bine că nu știți, dar
drumurile spre casele prietenilor
voștri nu trebuie să le mai uitați
vreodată.

Astăzi te mai invită prin com�
plexe rezidențiale managerii și
managerașii, ca să se etaleze îndeo�
sebi. Nu vă duceți, mergeți doar
acolo unde sunteți așteptați cu ini�
mile deschise, chiar dacă asta în�
seamnă uneori să mergeți înapoi.

Unde vreau să vă aduc? La
această încheiere: casele prieteni�
lor noștri au fost temple și noi 
le�am pierdut. E timpul să recâști� 
găm frumusețea acelei lumi dis�
părute, nu găsiți? SDC

ANDREI CRĂCIUN
CULEGĂTORUL DE HARFE

Casele prietenilor noștri

Dă foarte bine să ai nițel dezgust
față de arta contemporană, dar și
o dezamăgire programatică te
poate menține cât de cât în rândul
oamenilor fini de cultură. Căci
artă, să nu uităm, înseamnă doar
naturalismul renascentist plus
suprarealismul cute, cu un praf
de pictori cu „van“ (chiar dacă nici
aceste ingrediente nu prea au fost
pe gustul oamenilor fini de cul�
tură contemporani cu ele). Până
să ating acel rafinament, îmi per�
mit să încep cu o uimire provin�
cială în fața unei instalații a Mo� 
nei Hatoum, expuse mai demult la

Paris. Într�o sală goală, întune�
cată, se afla un fel de turn de coli�
vii, în interiorul căruia se deplasa
lent un bec aprins. Erau câteva
chestii ciudate aici. De pildă, fap�
tul că opera de artă nu locuia în
opera de artă făcută de artist cu
mânuța lui, ci era o umbră mișcă �
toare a ei, atâta timp cât instalația
fixă era alimentată cu timp. Dar și
faptul că propria ta umbră deve�
nea parte din spectacol, sau că, la
urma urmei, pușcăria era recreată
pe pereți, încât deodată chiar erai
în ea, deși tu doar veniseși s�o 
vizitezi.

Într�un film produs cu vreo
30 de ani înainte, printre actorii
lui Fellini se numără și umbrele
de pe pereții din casa copilăriei,
undeva în Emilia�Romagna. Lu�
minile sunt ba foarte piezișe ca să
vedem denivelările tencuielii, ba
lovesc în plin și îi supradimensio�
nează pe copii și pe bunica lor.
(Nu trebuie să fie neapărat vorba
aici de umbre jungiene, în ciuda

aluziei la anima – mai exact asa
nisi masa – din prologul acestei
celebre scene și a cunoscutei pa�
siuni pentru psihanaliză a regizo�
rului). Cu umbre se îndeletnicise
în pictură încă mai tare de Chiri�
co – suse discrete ale terorii ur�
bane în după�amiezi pe cât de ba�
nale pe atât de melancolice, um �
bre care se poartă straniu, certate
cu corpurile cărora le aparțin.

O paranteză. Ce înseamnă să
îi fie cuiva „frică și de umbra lui“?
Ce e atât de ridicol în comporta�
mentul acestui cetățean? Păi, la
prima vedere, te�ai gândi la dis �
cre panța între teamă și motivul ei,
de vreme ce nu stă în puterea um�
brei tale să�ți facă absolut nimic
rău. Te panichezi în fața a ceva in�
ofensiv, deci ești un caraghios.
Însă poate că nu e deloc vorba de
asta. Mai important aici e faptul
că ți�e teamă de ceva care e mereu
acolo, ceva cu care deci ar fi fost
de așteptat să te obișnuiești până
acum. Or, să continui să te temi de

ceva ce se află lângă tine de când
te�ai născut e încă mai ridicol de �
cât să te temi de ceva nevătămă�
tor. Nu e în regulă să te sperii, de
fiecare dată când te întorci acasă,
de propria ta haină atârnată în
cuier. De aici însă rezultă însă și
ceva interesant: că a�ți fi, din când
în când, frică și de um bra ta e,
cumva, o calitate. Înseamnă că
poți încă să vezi proaspăt lucru�
rile la care te uiți dintotdeauna și
că ele nu au încetat să�ți trezească
sentimente.

Dintre personajele literare
care își vând umbra cel mai cu�
noscut este poate Peter Schlemihl.
Despre bizara poveste a lui Cha�
misso au scris și Nicolae Stein�
hardt, și Victor Stoichiță. Ce mă
interesează aici e doar că, exclus
din societatea umană, lui Schle�
mihl cel fără umbră nu�i rămâne
decât să devină un globe�trotter
enciclopedist, patron al geografi�
lor, etnografilor și mai ales bota �
niștilor de azi. 

Cu alte cuvinte, un romantic�
pozitivist care�și găsește pacea în
studiul naturii, aș zice chiar în
colec ționarea obiectelor lumii. Ce
se ascunde în faptul că, după o

tranzacție falimentară care are ca
obiect propria umbră, destinul
acestui personaj devine să spo�
rească numărul speciilor de plan te
cunoscute de savanți cu mai mult
de o treime?

E simplu – pentru toate in�
succesele noastre științifice, vino �
vați nu putem fi câtuși de puțin
noi, ci umbra noastră. Sistemul
acesta al umbrelor trebuie regân�
dit urgent. SDC

CĂTĂLIN PAVEL
CÂTEVA PÂNZE SUS

Știri la zi din actualitatea culturală și articolele ediţiei pe
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În ultimele săptămâni toate 
site�urile de știri pe care le urmă�
resc sunt pline de vești ame nin �
țătoa re despre „coronavirus“ (de
fapt o tulpină nouă de coronavi�
rus, numită generic COVID�19). 

Una din cinci sau, uneori, din trei
știri vorbește despre evoluția și
răspândirea epidemiei declanșate
de noul virus, despre infectări,
contaminări, bolnavi și morți, mai
ales morți. A ajuns în Italia. A
ajuns în Franța. A ajuns și în Sta�
tele Unite, vă dați seama? E epide�
mie. Ba nu, pandemie. E apoca �
lip să, ce mai!

Unele supermarketuri din
România au fost asaltate de cum�
părători disperați, care au ras de
pe rafturi alimente cu durată
lungă de depozitare (orez, făină,
ulei, zahăr, sare, biscuiți), spirt,
dezinfectant și multă�multă hâr�
tie igienică. Așa�numitele măști

de protecție au ajuns să se vândă
la prețuri triple, înzecite, au ajuns
marfă de contrabandă, în ciuda
medicilor care spun că măștile
astea nu îi protejează de infecție
pe cei care le poartă, ci, eventual,
îi împiedică pe cei bolnavi să răs�
pândească infecția – dacă le
poartă. Și nu�s românii cei mai is�
terici cetățeni de pe glob: o prie�
tenă din Austria ne�a povestit că
în Viena magazinele au căzut
pradă aceleiași isterii cetățenești,

ba chiar mai rău. Cumpărau vie�
nezii portbagaje cu lapte, unt,
salam și, desigur, hârtie igienică.
Părinții au fost anunțați de la
școlile unde le învață copiii să îi
trimită la școală cu pachete de
mâncare consistente și cu bate�
riile încărcate la telefoane, fiindcă
dacă vreunul dintre ei – sau
vreun profesor – e cumva suspect
de infecție „cu coronavirus“, toți
cei din școală o să fie izolați. La un
liceu chiar s�a nimerit ca o profe�
soară să fie suspectă de noua boa �
lă, așa că toți cei de�acolo, copii și
profesori, au fost încuiați înăun�
tru. Urlau pe la geamuri, dar nu
puteau să iasă din clădire (ceea ce
te face să te gândești cu nostalgie
la farmecul chiulului de la ore).
Noroc că a fost o alarmă falsă, alt�
fel toți cei din școală, copiii și pro�
fesorii, ar fi fost cărați direct la
spital, unde ar fi rămas vreo două
săptămâni.

Nenumărate manifestări in �
ternaționale s�au anulat – printre
ele, ca să dau un exemplu cultural,
faimosul Salon du Livre de la
Paris. Oricine vine din China ori,
mai recent, din Italia e suspect și
i se fac analize, iar între timp
lumea îl privește câș, de la depăr�
tare. Se vorbește despre închide�
rea circulației libere între grani �
țele UE și mai avem puțin până să
ne închidem în case, cu tonele de
cumpărături depozitate prin ma�
gazii, pe rafturi și pe sub paturi.
Decameronul și alta nu!

Emoțiile ne ghidează întot�
deauna mai zdravăn decât rațiu �
nea. Iar gustul pentru catastrofic,
pentru „șoc și groază“, domină
umanitatea mai degrabă decât
apetența pentru judecata echili�
brată. Când scriu acest text, la nivel
global sunt confirmate 90.000 de ca�
zuri de îmbolnăvire cu Covid�19 și
3.000 de morți. E mult și e îngrijo�
rător, dar să ne gândim că infecția
s�a declanșat în urmă cu aproape
trei luni. Gripa, banala gripă, nu
stârnește nicăieri o asemenea iste�
rie, deși în fiecare an provoacă –
conform statisticilor – aproximativ

cinci milioane de îmbolnăviri gra �
ve și peste jumătate de milion de
morți pe întreaga planetă.

Adevărul e că tare ne mai te �
mem pielea! Pe de altă parte, ne și
incită puțin coronavirusul ăsta, ne
varsă adrenalină în sânge: e ceva
nou, cu miros de dezastru plane�
tar, cum au fost și virusul SARS, și
gripa aviară, și gripa porcină, și
atâtea altele. Mici apocalipse, care
ne zdruncină puțin rutina. Per�
spectiva morții, încă îndepărtată,
dar dând cumva târcoale, ne tre �
zește instinctele de supravie țuire.
De aceea, poate, reacțiile din lu �
mea mai stabilă și mai sigură a Oc�
cidentului sunt și mai exagerate
decât într�o societate tradiționa �
listă și dezorganizată, unde moar�
tea și boala sunt lucruri cu care
trăim de când ne știm.

Sigur, întotdeauna există și
victime colaterale. Una dintre ele
este nevinovata bere Corona, care
pare�se că, din cauza numelui ei
cu ghinion, începe să fie ocolită de
consumatori. Dar sunt convins că
până la vară, când vine căldura,
cel puțin problema asta se va re�
zolva – global și local. SDC
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Mici apocalipse

Vor fi sau nu anticipate simultan
cu localele? Încă e complicat de
dat un răspuns, totul depinde de
ceea ce se va petrece în următoa�
rele două�trei săptămâni. Nu
este vorba doar de tălpile pe care
PSD le pune sistematic în Parla�
ment, ci și de factori externi care
apar și care influențează jocul
politic.

Au apărut deja primele cazuri de
coronavirus în România și, chiar
dacă suntem într�o perioadă de
relativă acalmie, lucrurile pot lua
o turnură neașteptată. În momen�
tul în care s�ar înregistra primele
victime, probabil că isteria ar re�
veni și în magazine, și pe stradă,
dar mai ales pe rețelele de sociali�
zare. Adică și în politică. Din acel
moment, va fi greu de explicat pen�
tru președintele Klaus Iohannis,
dar și pentru liberali de ce mai sunt
prioritare alegerile anticipate. Au �
toritățile spun că sunt pregătite
pentru confruntarea cu coronavi�
rusul, însă o epidemie ar pune în
umbră orice bătălie politică.

Cine se va încăpățâna așadar
să meargă pe teoria că democrația

presupune și costuri va avea de
pierdut. 

Pe de altă parte, PSD va face
ce știe mai bine, adică propagan �
dă dusă la extrem pentru a arăta
cine e preocupat de problemele
oamenilor și cine se ține de cal�
cule politice de moment. Amâna�
rea congresului PSD a dat bine la
public, deși în realitate nu coro�
navirusul a fost problema, ci bă�
tălia dură pe funcții din interiorul
partidului.

Săptămâna viitoare, guvernul
Cîțu ar trebui să primească votul
în Parlament. Spun ar trebui,
pentru că nu e clar dacă se va și
întâmpla acest lucru. Dacă urmă�
rim declarațiile liderilor liberali,
e o schimbare de tactică, pentru a
nu mai da apă la moară celor care
afirmă că nu e constituțional să
spui tranșant că vrei să trântești
propriul guvern. 

Aici intrăm pe un alt terito�
riu, anume cel legat de modalita�
tea declanșării alegerilor antici �
pate. Scrutinul înainte de termen
e prevăzut în Constituție, dar pen�
tru scurtarea mandatului Parla�
mentului ai nevoie de nervi de

oțel și de prefăcătorii politice evi�
dente. Afirmam într�un articol
anterior că pentru a ajunge la an�
ticipate ai nevoie de o majoritate
care să susțină acest demers. 

Cum PNL are în Parlament
doar 20 și ceva la sută din man�
date, e complicat să îți impui
agenda și să trimiți acasă, înainte
de termen, cam jumătate dintre
senatori și deputați. PNL n�are cum
să forțeze anticipatele în Parla�
ment, pentru că nu are majorita�
tea necesară.

Pe de altă parte, vârful de
formă al PNL a fost atins în de�
cembrie�ianuarie, adică în prime �
le luni după prezidențiale. Son �
dajul IMAS pentru februarie arată
o scădere de 7 puncte pentru PNL,
care ajunge la 40 la sută. Scorul
este încă unul bun, dar riscul unei

erodări accelerate este ridicat. In�
teresant este că punctele pierdute
de PNL nu s�au dus în coșul USR�
PLUS, ci au fost recuperate de
PSD, care a crescut la peste 25 la
sută, cel mai ridicat scor al social�
democraților de după europenele
din 2019.

N�ar fi exclus ca tema antici�
patelor să fi devenit deja un su�
biect enervant pentru opinia pu� 
blică, preocupată mai degrabă de
problemele zilnice, dar mai ales
de criza provocată de coronavi�
rus. De aici și scăderea atât de
bruscă în sondaje a liberalilor.

În orice caz, PNL se află într�o
situație mult schimbată față de
începutul anului 2020. Lebăda
neagră e deja în geamul de la se�
diul central al PNL și pare să nu
plece prea repede.

Deocamdată, președintele
Klaus Iohannis tace. De când che�
stiunea COVID�19 s�a agravat,
șeful statului nu mai e atât de pre�
zent cu mesaje publice. Își calcu�
lează atent mișcările și analizează
probabil impactul forțării antici�
patelor. 

Pentru PNL este vital să în�
cheie cât mai repede acest mo�
ment politic plin de incertitudini.
Nu este normal să stai luni bune
în tensiune, neștiind dacă vor fi
sau nu anticipate. Nu e sănătos
pentru democrație să nu știm pe
început de martie când vor fi ale�
gerile locale și dacă se vor desfă �
șura în aceeași zi cu parlamen�
tarele. PNL ar trebui să decidă
rapid ce vrea, dar mai ales dacă și
poate. Până una�alta, cam multe
ezitări și cam multe greșeli nepro�
vocate. Baubaul Liviu e la Beciul
Domnesc, mai trebuie să și livrezi
politici publice. Altfel, te tot duci
la vale. SDC

FLORIN GHEŢĂU
VAGONUL CU VORBE

De când chestiunea COVID-19 s-a
agravat, șeful statului nu mai e atât de
prezent cu mesaje publice. Își calculează
atent mișcările și analizează probabil 
impactul forţării anticipatelor.

Coronavirusul și anticipatele
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Discurile lunii februarie
Șase albume dintr-o
lună încărcată, cu pes -
te șase sute de titluri
apărute online, pe CD,
Hi-Res sau vinil, într-o
ordine doar cronolo -
gică. Și subiectivă.

J.S. Bach: St. Matthew Passion, 
BWV 244 – Bach Collegium Japan,

Masaaki Suzuki, Bis Records, 
7 februarie 2020 

Au trecut 20 de ani de când Bach
Collegium și Masaaki Suzuki, veri�
tabili specialiști bachieni ai timpu�
lui nostru, au înregistrat prima
versiune a Patimilor după Matei. A
rămas puritatea de atunci sunetu�
lui, cu autenticitate în simplitatea
discursului pe care Bach a impreg�
nat�o capodoperei dincolo de
tradiția liturgică și omiletică lute�
rană, prin geniul componistic și
fervoarea credinței. Ce e peste ver�
siunea ’99:mai puțină rigiditate a
expresiei și uscăciune a sunetului,
binefăcătoarea senzație de curgere
naturală în vocal�orchestral, o
orgă de acompaniament mai pre�
zentă în recitativ, includerea clave�
cinului în arii și scenele mari, cu
corale declamatorii și coruri uni�
forme, strălucitoare polifonic. Su�
perb Evanghe listul tânărului te �
nor german Benjamin Bruns, cu o
bună, în general, garnitură solis�
tică, sub bagheta atentă a lui Su�
zuki: un Iisus profund al basului
Christian Immler – i�aș reproșa
însă un vibrato mic, deficitar ca în
Komm, süßes Kreuz – și luminoasa
soprană Carolyn Sampson, cutre�
murătoare în Aus Liebe, cu roluri
bune ale sopranei Aki Matsui
(Blute nur) și contratenorului Da�
mien Guillon. Profunzime, bucurie
și rigoarea emoționantă a japone�
zilor, care vine din familiaritatea cu
muzica lui Bach. Minunat! 

Patricia Petibon & Susan Manoff:
L’amour, la mort, la mer – 

Sony Classical, 12 februarie 2020

Frumoasa excentrică cu păr roșu
revine într�un album din nou de�
rutant și un repertoriu eteroclit,
din care nu lipsesc veritabile per �
le. Acompaniat de pianista Susan
Manoff, recitalul e derutant, dacă
nu prin tematica Eros – Thanatos –

Thalassa, măcar prin amalgamul
genurilor, de la melodii de Fauré
și Satie la muzică tradițională bre�
tonă și irlandeză, pasionale can�
cionas hispano�sud�americane,
crossover Lennon, Thierry Es�
chaich și minimalism Yann Tier�
sen la solo pian. Dacă jocul de�a
sirena cu amor și moarte prin va�
luri poate seduce, excesul de acor�
deon asezonat cu am bianță mari� 
nă, versuri de Apollinaire, Emily
Dickinson, multe cimpoaie irlan�
deze și țipete enervante de pes �
căruși/ alte zburătoare pot chiar
terifia. Vocal, în nota obișnuită: căl�
dură combinată cu emisii guturale,
multă voce albă și o frazare impe�
tuoasă (remarcabil Banalités de
Poulenc). Albumul, cu un superb
motto al sopranei À ceux qui nous
ont aimés, qui nous ont quittés, que
nous aimons et que nous aimerons,
à ceux qui se sont ancrés aux abysses
de nos cœurs e de ascultat, dacă poți
face abstracție de pescăruși.

Juilliard String Quartet, Beethoven
Complete String Quartets 

1964-1970 – Sony Classical, 
16 februarie 2020

E idealul interpretativ pentru
orice cvartet tânăr, dar și pentru o
primă apropiere de cvartetele lui
Ludwig van: un performing per�
fect tehnic, cu precizie și finețe, cu
impecabil exemplu Marea Fu gă
op. 133. Cei patru mari in ter preți

americani sunt ca un grup de
lucru, lipsa de pasiune repro șată
îndeosebi de critica europeană
fiind compensată de probi tatea
unei versiuni care a devenit ico�
nică, pentru prima data superb
remasterizată de Sony acum, în
2020. Și dacă e adevărat că inter�
pretarea lor nu are căldura unor
Busch sau, mai ales, Amadeus,
această manieră nesentimentală
de cânt a devenit definitorie pen�
tru stilul american de cvartet. Nu
trebuie uitat că refuzul abando�
nului în frumusețea beethove�
niană, devenit astăzi mainstream,
era o cale de pionierat în anii ’60.
O interpretare de colecție, de as�
cultat și păstrat, ca cea mai bună
combinație de competență, preci�
zie și expresivitate.  

Benjamin Grosvenor, 
Chopin Piano Concertos – Decca, 

21 februarie 2020

Repertoriul său e impresionant
pentru vârsta de 28 de ani, croni�
carii îl descriu mereu encomias�
tic, iar lista superlativelor carierei
e destul de lungă. Benjamin e un
wunderkind devenit superstar,
unul muncitor și modest, care și�a
împărțit camera copilăriei cu un
frate mai mic cu sindrom Down.
Muzica a fost pentru ei un al doilea
aer de respirat, cu Chopin pe care
îi plăcea cel mai mult să deseneze
și ale cărui valsuri le�a cântat la 6
ani. Discul cu cele două concerte

ale romanticului polonez e re�
marcabil – „ce ar mai putea scoate
nou din concertele de Chopin?“,
m�am întrebat. Răspunsul: o mi�
nunată versiune, chiar de la prima
temă a concertului în mi minor,
acompaniat impecabil de Royal
Scottish National Orchestra sub
bagheta dirijoarei Elim Cham, ui�
mitor de proaspătă, de o sponta�
neitate cu accente meditative, cu
virtuozitate naturală, cu larghetto�
urile de o delicată reverie poetică
și raze imprevizibile de rubato, o
muzică de imanentă frumusețe.
Ceva, într�adevăr nou. Un alt disc
de păstrat, un tânăr pianist pe care
neapărat doresc să�l văd live ! 

Timothy Ridout, Music for Viola 
and Chamber Orchestra: Britten,

Vaughan Williams, Hindemith, Mar -
tinů – Claves, 26 februarie 2020  

În septembrie 2019 a cântat Ha�
rold în Italia la Festivalul Enescu
cu Orchestra din Lille și Vlad Vi�
zireanu, scurtcircuitând audiența
Ateneului Român cu un sunet in�
credibil. Și în această înregistrare,
Timothy Ridout uimește încă de
la primul arcuș al suitei english �
ness pentru violă de Vaughan
Williams, o lucrare romantic îna �
ripată, prin sonoritatea specială a
sunetului. Programul înregistrat
cu cambriștii din Laussane și diri�
jorul Jamie Phillips e ce are mai
bun repertoriul pentru violă de

secol XX, consacrat de violiști ca
William Primrose și mai ales Lio�
nel Tertis, dedicatarul superbei
Lachrimae, o pavană�reflecție
scrisă de Britten, și el violist, pe o
temă de John Dowland. În If My
Complaints Could Passion Move,
pasiunea tânărului solist e devas�
tatoare, cu un cânt intens și lumi�
nos în Martinů, nazal și granulat
spre macabru în Trauermusik�ul
funebru de Hindemith. Tehnica
impecabilă și sunetul delicios –
Ridout cântă pe un Peregrino di
Zanetto, un prețios instrument
construit la Brescia între 1565�
1575, anii tinereții lui Shakes�
peare – fac din acest disc unul de
colecție.

Amatis Trio, Enescu, Ravel, 
Britten – CAvi Music, 
29 februarie 2020

Discul „tânăr“ al lunii e acest cameral
cu un extraordinar trio interna țio �
nal format în 2014 la Amsterdam, un
program minunat cu lucrări de
Enescu, Ravel și Britten. Cei trei
instrumentiști sunt fantastici, de la
îndrăgostitul Trio în sol minor scris
de Enescu la doar 16 ani, o partitură
pe care Amatis Trio o cântă cu dă�
ruire frenetică, la Andante, partea a
III�a, care e un adevărat poem de iu�
bire în versiunea lor, de luminoasă
exteriorizare. Pe atât de interiorizat
e Trioul în la minor de Ravel, o at�
mosferă lunatecă, de altă lume, cu fi�
nalul Introduction and Allegro de
Britten, cu un caracter profund me�
ditativ. Aș recomanda acest disc în
special tuturor tinerilor care fac mu�
zică de cameră. 

P.S.: singurul album românesc
al lunii februarie e un disc de autor
Călin Humă, compozitor născut la
Iași în 1956 și stabilit în Marea Bri�
tanie. Despre acest disc cu Simfo�
nia�concert pentru pian și orches� 
tră și Simfonia nr. 1 „Carpatica“, in�
terpretate de Sergiu Tuhuțiu și
BBC National Orchestra of Wales &
Christopher Petrie, în numărul vii�
tor, într�un interviu în exclusivitate
cu compozitorul pentru „Supli�
mentul de cultură“.  SDC

CĂTĂLIN SAVA
RUBATO. 
RUBRICA DE CLASICĂ



Viziunea era foarte în spiritul vre�
mii, adepții simbolismului pro�
movând simțurile ca modalitate
favorizată de receptare culturală.
Auzul, văzul, mirosul trebuiau
puse la treabă în experiențe este�
tice complexe. Ideea lui Wilde de a
explora limbajul scenic senzorial
nu avea încă la data aceea acope�
rirea tehnică necesară, absența
sistemelor de ventilație transfor�
mând o intenție inovatoare într�un
demers neîmplinit. Așa încât răs�
punsurile emoțio nale la stimuli
olfactivi au mai avut de așteptat
ceva timp în teatru. 

Declanșatoare ale memoriei
afective, mirosurile sunt legate de
persoane, stări și situații din pro�
pria biografie. O manieră de a
iniția senzații asociative, olfacti�
vul era un element cvasi�prezent
la simboliști, ca parte a recreării
unei atmosfere anume prin sines�
tezie. Participarea simultană a
mai multor simțuri (auz, văz,
miros, gust, pipăit) induce efecte
relativ imprecise, difuze, dar cu
atât mai neobișnuite și mai ten�
tante. Teatrul e un loc prin defi �
niție al afectivității, iar senzoria� 
litatea e corelată independent de
rațional cu trăirile puternice. 

Un miros specific contribuie
cumulativ la caracterizarea unui
loc, a unui personaj. Boarea de
alge și pește trimite cu gândul la
mediul marin; cea de iarbă proas�
păt tăiată, la natură și copilărie; mu�
cegaiul și umezeala, la case vechi,
părăsite, la mlaștini; zambilele, lă�
crămioarele, liliacul, la semnele pri�
măverii; aromele de mâncare, la
spații geografice precise; izul de
tutun și variantele lui, la persoane
cunoscute care�l folosesc. 

ÎNTRUCHIPĂRI 
CÂT MAI ADECVATE

Oamenii au și ei o amprentă olfac�
tivă care�i individualizează. Nu mă
refer la miile de parfumuri create
de artiștii industriei, ci de acela,
discret, adesea greu perceptibil

care vine din dimensiunea noastră
fiziologică, din mediul de viață și
de lucru. „Miroase a stomatolog“ e
prima care îmi vine în minte și doar
enunțul ei îi ata șează automat su�
netul (virtual) al frezei. Brrrr!

Nu puțini sunt actorii care re�
curg la parfumuri în procesul de
construcție a rolurilor încredin �
țate, ca una dintre tehnicile de
lucru. Îi ajută atunci când e vorba
despre personaje reale (în filme
biografice), folosirea parfumului
preferat al celui interpretat con�
tribuind la completarea întruchi�
pării cât mai adecvate. Dar o fac și
când vine vorba de personaje fic �
ționale, o anumită mireasmă sti�
mulându�le creativitatea pe linia
caracterizării ființei pe care o
joacă în lumina reflectoarelor. O
nuanță de mosc îi conduce pe
linia masculinității accentuate. O
versiune florală evocă feminitate.
Un miros dulceag, de vanilie sau
condimente sugerează lumea ori �
entală. Însoțite de alte trucuri
actoricești invizibile publicului,
recursul la arome olfactive com�
pletează gama de instrumente
aflate la dispoziția artiștilor pen�
tru a imagina personaje credibile.

După ce reprezentanții sim�
bolismului au dat curs fascinației
pentru potențialul scenic al sines�
teziei, oferind perspective mai puțin
obișnuite pentru un areal prin de �
finiție al privitului, teatrul senzorial
a câștigat adepți în întreaga lume.
Mai aproape de timpurile noastre,
în anii postbelici, columbianul Enri�
que Vargas a practicat și teoretizat
teatrul senzorial pe linia unei lu �
dicități care o continuă pe cea din

perioada infantilă și a relevării a
ceea ce nu se spune prin vor be. Ga�
lezul Iwan Brioc i�a dezvol tat ideile
în teatrul senzorial labirint, variantă
popularizată în întreaga lume prin
ateliere conduse chiar de el. 

Teatrul senzorial regândește
relația tradițională cu spectatorii,
reașezând�o în direcția excitării
senzorialității în spunerea unei
povești. Sunete, mirosuri, gusturi,
texturi, replici devin, alături de
replici, stimulii la care spectatorii
reacționează. Premisa este parti�
ciparea lor, implicarea reactivă în
procesul teatral. În 2017 am vizio�
nat Complet alb după José Sara�
mago, un proiect al lui Octavian
Jighirgiu, realizat după aceste
principii. Renunțarea la canalul
primordial din teatru, văzul, pune
în mișcare celelalte simțuri, acti�
vate de actori și tehnicieni după
un scenariu extratext. 

ARTISTUL E ȘI GHID 
PENTRU PRIVITOR

Echipa spectacolului ajută publi�
cul să vizualizeze cu ochii minții
episoadele dramatice, nu doar
spu nând o poveste, ci apelând și
la sonorități (ca în teatrul radio�
fonic), curenți de aer, apă pulve�
rizată, mirosuri distincte (de ars,
alcool, diverse dezodorizante), ca
la cinematografele 4D sau 6D,
atingeri pe umăr, trecând în vi�
teză printre rândurile de scaune,
oferind un biscuit și un păhărel
cu lapte etc. Ca spectator ești per�
turbat, devii mai empatic decât în
teatrul clasic, comuniunea cu ar �
tiș tii e de alt tip. Sarcina inter �
preților se ajustează și ea: dispare
distanța, spațiul scenic se extinde
asupra locului ocupat de public,
artistul e și ghid pentru privitor,
îl ajută să�și gestioneze trăirile în
contextul epic dat de acțiunile
dramatice și de personaje. 

Interesați de legăturile atât de
puternice cu arta scenică, parfumie�
rii au creat un parfum dedicat –
Theatre Scent, cu cinci variante.

Era în 2014, iar autorul e Aistis
Mickevicius (Lituania), producă�
torul fiind FUMparFUM. Mickevi�
cius zice că a fost inspirat de
Romeo Castellucci, iar mixul in�
clude rășină de tămâie indiană,
mure, bergamote, trandafir uscat,
flori de paciuli, mosc, piele. 

O ultimă remarcă, la adresa
celor care vin la teatru cu un exces

de vapori de parfum, acoperind
pe o rază de câteva fotolii în jurul
lor, uneori și către spațiul scenei.
Spre disperarea persoanelor sen�
sibile la mirosuri puternice sau
alergice, care încep să strănute
sau să lăcrimeze involuntar, seara
fiindu�le ruinată. Oricât de sedu�
cătoare ar fi mireasma, discreția
face doar bine și în acest sens. SDC
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ION BARBU
PINACOTECA DIN PETRILA

Pentru fiecare emoție, un alt parfum

OLTIȚA CÎNTEC
DATUL ÎN SPECTACOL

„Pentru fiecare emoție, un alt parfum“ își dorea Oscar Wilde la punerea
în scenă a piesei sale Salomeea, la Théâtre de l’Oeuvre. Casă a
simboliștilor, teatrul parizian a găzduit premiera absolută în regia lui
Aurélien Lugné-Poe în seara zilei de 11 februarie 1896. Ideea lui Wilde
era ca, în pandant cu muzica și culoarea, parfumul difuzat din fosa
orchestrei spre public să stimuleze senzorialitatea. 
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LAVINIA BĂLULESCU

Ce relație ai cu Bucureștiul? 
Te simți acasă?

Da, iubesc Bucureștiul, deși s�ar
părea că m�a surzit la propriu.
Simt, însă, că am venit aici la tim�
pul potrivit. Eram îndeajuns de
matură cât să nu mă intimideze.
Când am învățat să ies pe unde
trebuie de la stația de metrou Vic�
toriei, chestie care mi�a luat vreo
jumătate de an, am simțit că sunt
acasă.   

Cu ce te ocupi în cadrul ICR și ce
a fost înainte de asta la capitolul
joburi?

Lucrez la ICR de 12 ani. M�am an�
gajat ca referent de specialitate la
Centrul Național al Cărții, direc �
ție condusă la vremea aceea de
Catrinel Pleșu. Câțiva ani am fă �
cut parte din echipa care organiza
pavilioanele de țară de la târgu�
rile internaționale de carte. Din
2013 coordonez programele de
finanțare Translation and Publi�
cation Support Programme și 
Publishing Romania, destinate edi� 
torilor străini care doresc să pu�
blice traduceri din opera autori�
lor români, respectiv studii, mo� 
nografii sau numere tematice 
dedicate culturii și civilizației
româ nești. Înainte de ICR am fost
secretară și traducător domestic
pentru o mare companie din Iași,
am predat la plata cu ora la uni�
versitate și, foarte puțin, am fost
junior copywriter la o mică firmă
de publicitate. S�a vădit foarte re�
pede că n�am ce�mi trebuie pen�
tru meseria respectivă. Așa cum
am înțeles foarte repede că nici

măcar un mediocru interpret de
conferință nu pot spera să ajung,
asta în împrejurări dramatice,
când George Pruteanu m�a ridi�
cat în picioare și m�a urecheat pu�
blic fiindcă mă hlizeam cu
ita lianul căruia mă căzneam să�i
traduc ce spunea –tocmai descria
în termenii cei mai plastici cea
mai recentă prestație televizată a
grupului Vacanța Mare. Am un
respect imens pentru profe sio �
niștii meseriei ăsteia și, pentru că
știu ce presupune, mă bucur de
fiecare dată să văd, la evenimente,
că le sunt recunoscute meritele.
Pe de altă parte, a doua și, sper eu,
ultima împrejurare în care m�am
substituit, forțată de împrejurări,

unui interpret profesionist, mi�a
ocazionat și întâlnirea cu Amos
Oz care, cu o generozitate extraor�
dinară, a parcurs drumul anevo�
ios până în cabina traducătorilor
din Ateneu și mi�a mulțumit. Mă
copleșește și acum gândul că, la
un moment dat, i�am șoptit în
ureche lui Amos Oz. 

Te-ai gândit să încerci să 
lucrezi ca traducător cu 

normă întreagă?

E o întrebare grea. Mă gândesc
uneori să mă „profesionalizez“,
dar îmi dau seama că n�aș putea.
Traduc strict din pasiune și m�aș
teme să fac din asta sursa de
pâine. Traducerea este declarația

mea de dragoste pentru limba en�
gleză și pentru literatură, pe care le
iubesc de când mă știu, care m�au
însoțit într�un fel sau altul toată
viața și fără de care nu mă pot im�
agina. Sunt nemaipomenit de feri�
cită că marea literatură mă în �
găduie în felul ăsta în intimitatea
ei. În plus, ceasurile de lucru furate
în weekend sau seara au în sine vo�
luptatea lor. Nu cred că aș putea
spera la mai mult. Dar mi�aș dori să
pot traduce mai mult și, în secret,
cred că visez la o pensie tihnită. 

Ce ar putea un cititor din 
România să aibă în bibliotecă
tradus de tine?

De exemplu pentru Editura Poli�
rom i�am tradus, printre alții, pe
F. Scott Fitzgerald (Povestiri cu
Basil și Josephine, Toți acei tineri
triști, alături de Virgil Stanciu, și
Blândețea nopții), Dylan Thomas
(Portretul artistului ca tânăr
câine), Philippa Gregory (Bleste�
mul regelui), Jesmyn Ward (Cân�
tec pentru cei neîngropați, volum
câștigător al National Book Award
în 2017), o serie de eseuri literare
ale lui George Orwell, reunite sub
titlul Cum am împușcat un ele�
fant. Pentru Editura Art am tra�
dus literatură pentru copii și un
roman fantasy extraordinar, care
se află în pregătire. Pentru Vellant
am tradus Self Help, de Edward
Docx, și patru volume de Alain de
Botton. La Polirom este în curs de
apariție romanul Îmbunătățire,
de Joan Silber, premiat cu presti�
giosul National Book Critics Award.
De asemenea, aștept cu nerăbdare
copilărească să văd noua ediție
ilustrată a Prințului fericit, de
Oscar Wilde, și ea în pregătire, la
Vellant. 

Cum ai ajuns să traduci? 

M�am apucat de traducere pe la
optsprezece ani și prin anul întâi
de facultate am debutat în „Lucea�
fărul“. Învăț engleză de pe la opt
ani și tot timpul am avut profesori
extraordinari, cărora le datorez
enorm. M�am reapucat serios, însă,
în 2008, când Editura Vellant,
proaspăt înființată, mi�a dat o
șansă. Prima carte tradusă pentru
ei a fost Cartea pericolelor pentru
băieți de Conn și Hal Iggulden. 

Dintre toate cărțile pe care le-ai

tradus, care e preferata ta?

Cred că am ajuns să le îndrăgesc
pe toate. Este atât de intim proce�
sul, încât efectiv ajungi să trăiești
în carte. Țin enorm la Portretul
artistului ca tânăr câine, de Dylan
Thomas, pentru că am crescut cu
un cult al lui Dylan Thomas. Țin
și la Jesmyn Ward, Cântec pentru
cei neîngropați, pentru că lucram
la ea într�un moment dificil al
vieții mele, când tocmai o pierdu�
sem pe mama, și romanul vor beș �
te atât de frumos despre iubirea
de familie încât am simțit că�mi
face bine, cu atât mai mult cu cât
e și un doliu sublimat acolo, 
autoarea însăși pierzându�și de
timpuriu fratele. În plus, în momen� 
tele alea și nu numai, cei de la Poli�
rom m�au înconjurat cu imensă
prietenie. Pentru asta și pentru
încrederea pe care mi�au arătat�o
de�a lungul anilor le sunt profund
recunoscătoare.

O carte tradusă de tine și care
te-a obosit?

Ar fi Fluviul de stele, o ficțiune is�
torică excepțional de bine stru�
nită a canadianului Guy Gavriel
Kay, la care am lucrat mai bine de

INTERVIU CU TRADUCĂTOAREA MIHAELA GHIȚĂ

„Traducerea este declarația mea
de dragoste pentru literatură“
Mihaela Ghiță s-a născut în Galați, a făcut facultatea în Iași,
iar din 2008 locuiește în București. Lucrează la Institutul
Cultural Român (ICR) și în timpul liber traduce din engleză
în română. Până în prezent i-au apărut 18 traduceri și alte
trei volume sunt în pregătire. Cea mai recentă carte pe care

a tradus-o este Lăptarul, de Anna Burns, volum premiat cu
„Man Booker Prize“ în 2018 și publicat în România de Edi-
tura Polirom. Într-un interviu pentru „Suplimentul de
cultură“, Mihaela Ghiță a vorbit despre rutină, despre
provocările din viața unui traducător și despre pisici. 
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un an și care m�a copleșit prin
simpla dimensiune. Un roman�
fluviu, în care a fost cât pe ce să
mă înec. A fost singura dată când
m�am gândit serios să mă las de
meserie, deși de spus o spun, mai
mult sau mai puțin înfundat, de
fiecare dată când mă opintesc
într�un paragraf imposibil. Cele
mai mari probleme de traducere
mi le�a pus, firește, Lăptarul, de
Anna Burns, dar am iubit atât de
mult cartea asta încât n�am simțit.
Au fost șapte luni de uluire conti�
nuă față de virtuozitatea nemai�
pomenită a acestei scriitoare. 

O carte pe care visezi să 
o traduci?

Un al doilea roman de Anna
Burns, Little Constructions, scris
cu același umor care e marca ei
personală și pentru care o ador. Și
corespondența de dragoste dintre
Dylan Thomas și soția lui, care e
poezie pură. Dar scriitorul meu
preferat dintotdeauna e Graham
Greene. Cred că mi�ar plăcea să�i
traduc scrisorile.

Care e rutina ta de tradus? 

Traduc când pot, seara, noaptea,
în weekend și cel mai mult în
vacanțe, când, sub pretextul că vin
să am grijă de cățeii și pisicile din
dotare cât ei sunt plecați, mă mut
cu tot cu laptop și cu dicționare
pe la prieteni. Îmi priește schim�
barea de decor. Nu�mi impun nor �
mă de lucru, nu prea funcțio� 
nează. Inevitabil, ultima sută de
pagini e un sprint. La Anna Burns
au fost zile în care am stat zile în�
tregi la o pagină. A durat mult
până când am intrat în ritmul ei.
Mi se părea că nu se lasă nici chip
îmblânzită. Uneori am nevoie de
liniște absolută, de cele mai multe
ori ascult jazz. Obligatoriu am ne�
voie de internet, pentru dicțio �
narele on�line, de cafea și, din
păcate, de pauze de țigară.

Raiul traducătorului? 

Dar iadul său?

Raiul acestui traducător a fost
vacanța de la mare din vara tre�
cută, când eram pe final cu Burns,
totul se așeza unde trebuie. În cele
zece zile de concediu am avut un
spor fantastic. Traduceam do uă�
trei ore dimineața, mergeam pe
plajă, iar după�amiaza ardeam la

propriu de nerăbdare să mă așez
iarăși la birou. Deci raiul ar fi o casă
la mare. Iadul l�ar reprezenta, pro�
babil, o carte foarte prost scrisă. Un
traducător bun poate salva o carte
proastă, dar efortul îl sleiește.

Referitor la Lăptarul, de Anna
Burns, volum premiat cu „Man
Booker Prize“ în 2018 și publicat
în România de Editura Polirom.
Ce ai povesti despre carte cuiva
care n-a citit-o?

Pentru mine, întâlnirea cu Anna
Burns a reprezentat o revelație și,
în același timp, o imensă bucurie.
Este una dintre traducerile la care
țin cel mai mult, tocmai pentru că
lucrul la ea a constituit o mare pro�
vocare, cu atât mai mult cu cât, la
apariția lui, în 2018, nu puțini au
fost cei care au etichetat, pe ne�
drept, cred eu, romanul drept ilizi�
bil. Lăptarul este povestea unei
tinere din timpul conflictului nord�
irlandez de la sfârșitul anilor ’70, în
care tulburările specific adolescen�
tine – supărări din dragoste, ne �
înțelegeri cu părinții, prietenii tră �
date – sunt grefate pe cele teribile
pe care le traversează țara. Totul
este, însă, criptat, iar cifrul în care
este spusă această poveste, în care
viața cotidiană este marcată de ab�
surdul spaimelor și interdicțiilor,
în care numele și denumirile sunt
codificate pentru a recrea atmos�
fera unui univers opresiv, a presu�
pus o rigoare și o atenție pentru
detalii specială. În aceeași măsură,
în orele lungi de lucru, umorul ab�
solut fermecător cu care este scrisă
a reprezentat o supapă extraordi�
nară. În traducere, mulțumită, nu
în mică măsură, redactării extraor�
dinar de atente a lui Radu Pavel
Gheo, a căpătat limpezime, fără ca,
sper eu, să�și fi pierdut din origina�
litate și din farmec. Scriitura Annei
Burns debordează de vitalitate și de
umor și sper că acest lucru se va
simți și în română. Nu este o lectură
ușoară, dar cititorilor le promit, pe
cuvânt de fost pionier, că vor desco�
peri o scriitoare fascinantă.

Cea mai frumoasă traducere pe
care ai citit-o? 

La răstimpuri, mi se întâmplă să
fac pasiuni răvășitoare pentru
câte un scriitor. M�am îndrăgostit
de Zeruya Shalev în splendida tra �
ducere a lui Any Shilon. Și acum

sunt uluită de cât de frumos poate
să curgă româna ei. Iar traducerea
Iuliei Gorzo a Teatrului lui Sab�
bath, de Philip Roth, am citit�o cu
răsuflarea întretăiată de admirație.
Preferata mea trebuie să fie, însă,
Pisicoteca practică a lu’ Moș Pârșu,
de T.S. Eliot, în traducerea lui Flo�
rin Bican, un traducător și un scrii�
tor minunat, dar mai ales mentor
pentru o generație fantastică de
traducători de literatură română și
un prieten extraordinar.

Ceva ce ai vrut mereu să
împărtășești legat de traduceri? 

La sfârșitul anului trecut am fost
invitată, prin amabilitatea doam�
nei profesor Lidia Vianu, să le vor�
besc studenților de la Masteratul
de Traducerea Textului Contem�
poran de la Limbi Străine în cadrul
unei serii de ateliere menite să le
deschidă apetitul pentru meseria
asta extraordinară. M�am trezit,
fără să vreau, că le vorbesc despre
provocările pe care le presupune,
despre orele lungi de muncă, de �
spre sacrificii și epuizare și, drept
ilustrare, venisem cu niște cear�
căne până în brâu, accesoriul meu
nelipsit pe sfârșit de an. Cred că am
făcut�o și atunci, dar le�aș spune că
puține lucruri se compară cu bucu�
ria pe care ți�o dă încheierea unui
manuscris, când, în fine, ai răzbit,
asta după ce, lucrând la ea, nu de
puține ori ți�a venit să dai de toți
pereții cu cartea, și cu autorul, plus
toate neamurile lui. Poate doar să
ții cartea în mână și să le�o dăru �
iești prietenilor.

O frază dintr-o carte pe care ai
tradus-o și care a rămas cu tine
de atunci? 

Dintre cele traduse de mine, e o
carte care îmi place foarte mult,
Cum îți poate schimba Proust
viața, de Alain de Botton, un în�
dreptar practic întru lecturarea lui
Proust destinat omul modern și
suferind de toate cele, dar și o ple�
doarie pentru citit, scrisă cu mult
umor și o profunzime a observației
extraordinară. Înși rând lista bete �
șugurilor de care Proust se plânge
și cu care cititorul modern s�ar
putea identifica, de Botton ne
spune că suferea de o sensibilitate

maniacală la zgomot. Printre al�
tele, aproape că e ucis de enervare
când în apartamentul parizian în�
vecinat demarează lucrări de re�
novare. În corespondența cu pri� 
etena Mme Straus, îi explică:
muncitorii, sosiți la șapte di mi �
neața, „insistă să�și manifeste buna
dispoziție matinală bocănind
cumplit și hârșâindu�și ferăstra�
iele în spatele patului meu, apoi
trândăvesc vreme de jumătate de
ceas, apoi reîncep să bocănească
îngrozitor, așa încât nu pot să
adorm la loc... Am ajuns la capătul
răbdării“. Și, ca să�l termine defini�
tiv: „Mai este un domn care se
mută la etajul al patrulea al ace �
luiași imobil, de unde aud totul de
parcă ar fi la mine în dormitor“.
Ajunge să�și facă vecina „vacă“ și,
când muncitorii îi modifică aces�
teia dimensiunea scaunului de
toaletă de trei ori, insinuează că în�
cercau să�l facă să�i cuprindă pos�
teriorul enorm. Paragraful m�a
amuzat teribil, toată cartea e deli�
cioasă, dar m�a încercat și un mic
sentiment de rușine la gândul ocă�
rilor cu care îmi potopesc, în gând,
vecinii, când sunt stresată.

Povestește-mi ceva despre tine
care să nu aibă legătură nici cu
tradusul, nici cu jobul de la ICR. 

Am un pitbull deghizat în motan.
În manualul de utilizare al rasei
spunea că e pisică de intelectuali.
Asta se traduce într�o luptă perma�
nentă, cot la coadă, pentru scaunul
de la birou. Am frustrant de puțin
timp liber și o mulțime de idei
apropo de petrecerea lui, cel mai
adesea când am enorm mult de
lucru. Îmi doresc cu ardoare să ci�
tesc mai mult. Faptul că ajung să ci�
tesc de cinci�șase ori aceeași carte
nu mă consolează. Nu conduc, din
păcate, sau din fericire pentru pie�
toni și eventualii pasageri. Călăto�
resc puțin, de obicei la concerte.
Am o teamă teribilă de avion, pe
care îmi pare că am luat�o, acum
mulți ani, într�o deplasare de ser�
viciu, de la Radu Paraschivescu.
Mi�aș fi dorit să vină la pachet și cu
o fărâmă din talentul lui. Colec �
ționez compulsiv cărți, haine și re�
viste de modă și, pe cale de con� 
secință, molii și praf. Brodez, deși

n�am mai pus mâna pe ac de mult
timp. Acum trei ani m�am apucat
de tricotat un fular, un proiect că�
ruia nu�i văd prea curând capătul
sau franjurii. Merg la film și la tea�
tru mai rar decât mi�aș dori. Perio�
dic, îmi îngădui câte un maraton
de seriale, dar am tot timpul sen �
zația aceea din copilărie că am
teme de făcut. Fumez mult, din pă�
cate. Sunt destul de domestică. Lă�
sată de capul meu, probabil că
m�aș sălbătici. Din fericire, prie�
tena mea mă târăște cu ea pe la
vernisaje mișto. 

Și cum s-a întâmplat să te
molipsești de frica de zbor?

Mergeam la un târg de carte. Zbu�
rasem deja de câteva ori cu avionul
și fără nici cel mai mic incident. Pe
Otopeni, din vorbă în vorbă, Radu
Paraschivescu ne povestise cu un
haz imens un incident legat de
propria lui teamă de zbor și la fi�
nalul relatării m�a prevenit că e
molipsitoare. Am concediat râ�
zând ideea, dar îmi amin tesc și
acum călătoria aceea în care mă
uitam la Radu Paraschivescu cum
citește cu desăvârșire relaxat, sor�
bindu�și tacticos sucul de porto�
cale, în vreme ce mie îmi trecea,
pentru prima oară, prin minte
gândul panicat că omul chiar nu e
făcut să zboare. Pe de altă parte,
din momentul acela, ori de câte ori
plecam în delegații împreună cu
colegul Florin Bican, căutam să
stau lângă el în avion. În primele
minute de după decolare, când,
inevitabil, Florin scotea din rucsac
Biblia regelui Iacob, pe care o
purta tot timpul cu el, și începea să
citească, mă linișteam aproape in�
stantaneu. Nu pot descrie panica
îngrozită care m�a încercat singura
dată când am băgat de seamă că
Florin, pesemne prea obosit ca să
citească, nu și�a scos Biblia. Din fe�
ricire, a fost un zbor lin. Mica mea
superstiție nu s�a confirmat. Cum
s�ar zice, am trăit să povestesc. SDC

Nu-mi impun normă de lucru, nu prea
funcţionează. Inevitabil, ultima sută 
de pagini e un sprint.

La Anna Burns au fost zile în care am
stat zile întregi la o pagină. A durat mult
până când am intrat în ritmul ei. Mi se pă -
rea că nu se lasă nici chip îmblânzită. 



La mijlocul anilor ’90, când
a publicat primul său volum
de proză scurtă – Getting It
in the Head –, Mike McCor -
mack a surprins lumea
culturală esențialmente
conservatoare din Irlanda,
impunându-se atenției cu o
scriitură febrilă, destul de
brutală. Azi se bucură de
flatante situări valorice,
numele său stând alături de
al uriașilor James Joyce sau
Beckett, mai ales după ce a
publicat în 2016 romanul
Oase solare, care a câștigat
în 2018 International Dublin
Literary Award. 

DANA PÎRVAN

Considerat roman dintr�o singură
frază (fără puncte care să impună
vreun sfârșit sau vreun început,
fără stopuri care să stea în calea
fantomelor trecutului care vin în
vizită), Oase solare este un poem
epic cu început beckettian: „clo�
potul/ clopotul când/ ascultând
clopotul când/ ascultând clopotul
când stau aici/ ascultându�l cum
răsună în lumina cenușie a aces�
tei/ dimineți, amiezi sau seri/
dumnezeu știe/ această zi cenușie
stând aici și/ ascultând acest clo�
pot în miezul zilei“. 

Pauza de existență pe care și�
o acordă personajul lui McCor�
mack amintește de răgazul perso �
najelor beckettiene și de jocurile
acestuia de cuvinte: „Vom sta așa
întreaga noapte,/ Întreaga noapte
așa vom sta,/ Așa vom sta întreaga
noapte,/ Sta�vom întreaga noapte
așa./ O beznă, stare, răsuflare,/
Noaptea așa, noi noaptea așa,/ Un
mic răgaz în goana mare./ Și�o
goană, goana spre răgaz“ (Samuel
Beckett, Opere II. Murphy, Watt,
Vis cu femei frumoase și nu prea,
traducere din limba engleză de

Veronica D. Niculescu, Editura
Polirom, Iași, 2012). Cu siguranță
nu e o întâmplare că traducătoa�
rea lui Beckett, Veronica D. Nicu�
lescu, asigură și calitatea transpu �
nerii în limba română a Oaselor
solare, subtilitatea jocurilor lin�
gvistice din cele aproape 300 de
pagini fără punct neconstituind
premisa unei traduceri facile.

UN VÂRTEJ AL AMINTIRII
FRAGMENTATE

Protagonistul romanului este in�
ginerul Marcus Conway, bărbat
de vârstă mijlocie, cu soție și doi
copii deja mari. E 2 noiembrie,
Ziua Morților, iar el, „palid și cu
răsuflarea tăiată după ce am
bătut cale lungă ca să stau în bu�
cătăria asta/ năuc“, așezat la masa
din bucătărie, în orășelului în
care locuiește de douăzeci și cinci
de ani, în cele patru ore de singu�
rătate care îi rămân până la în�
toarcerea soției, trasează un arc al
memoriei ce se întinde din copi�
lărie până în prezentul său. Astfel,
demontează cu precizie ingine�
rească, dar și cu sensibilitate de
poet, scurta istorie a lumii de care
se sprijină, apăsat de „senzația că
există niște/ praguri de trecut/ lu�
cruri de pus la punct/ treburi de
verificat/ de parcă aș fi pășit într�o
împrejurare îngustă mărginită de
jur împrejur de uitare în timp ce/
acum îmi caut cheile/scotocindu�
mi buzunarele“.

Cele nouă bătăi ale clopotu�
lui Angelus aduc cu ele o energie
care pulsează, care îl cutreieră și
care îl atrage într�un vârtej al
amintirii fragmentate. Iar asta nu
contrazice decât în aparență for �
mația sa științifică de inginer,
căci, aflăm dintr�o discuție pur�
tată cu fiul său, avea și doi ani de
educație bisericească, planul de a
deveni preotul unei parohii fiind
însă abandonat. Faptul că eroul
său este inginer se explică prin
admirația autorului față de aceas �
tă meserie. Mike McCormack de�
clara într�un interviu că, dacă
artiștii pictează lumea, iar scriitorii

o scriu, inginerii sunt cei care o
construiesc. Dumnezeu ne�a dat
cerul și pământul, dar lumea e
opera inginerilor. Și, cel puțin
față de criminalii care ocupă un
loc de cinste în operele literare,
inginerii sunt nedreptățiți, deși
dăm la tot pasul de creațiile lor,
Dumnezeu putând chiar să�i pri�
vească ca pe niște colegi.

Astfel, în ziua dedicată sufle�
telor celor dispăruți, Marcus de�
dică patru ore pentru a�și privi
metafizic�inginerește toată viața,
bucuros că latura sa credincioasă
nu a murit: „lumea este înțesată
de strigoi și duhuri iar hotarul
dintre lumea asta și lumea cea�
laltă e atât de neclar încât ne pu �
tem pomeni cu ușurință stând
umăr la umăr cu morții, lumea e
mai plină ca în oricare perioadă
din an, de parcă un fel de sedi�
ment spiritual ar fi fost răscolit și
lucrurile care de obicei se odih�
nesc ar fi fost puse în mișcare“.

UN GHEM DE SEMNIFICAȚII
NEBĂNUITE

Recurgând la mecanismele me�
moriei asociativ�digresive, prota�
gonistul își privește cu luciditate
și nostalgie trecutul, proiectându�și
existența pe fundalul unei so �
cietăți al cărei principiu existen�
 țial pare a fi prăbușirea sau cel
puțin febra instabilității. Familie,
căsătorie, iubire, haos social, fra�
gilitatea vieții, agonia umană,
crize economice, corupție, incom �
petența autorităților, conflicte so�
ciale, schilodirea exporturilor,
ha osul finanțelor internaționale,
viruși, poluare, greva activiștilor
de mediu, sănătate, corpul uman,
viața planetei, viața domestică, în�
tâmplări trăite alături de tatăl
său, bărbatul ca fiu, frate, soț, tată
și inginer, religia și credința în
Dumnezeu, arta modernă (fiica sa
este artist plastic și va fi șocat să
vadă o expoziție de tablouri pen�
tru realizarea cărora aceasta și�a
folosit propriul sânge), singurăta�
tea, tristețea lumii, iubirea, moar�
tea – se strâng toate într�un ghem

de semnificații nebănuite, strâns
legate între ele. O „grindină de im�
agini“, în josul fiecărei pagini scri�
indu�se o altă poveste a acestor
povești. 

Mike McCormack are uimi�
toarea pricepere de a aduce în
fața cititorului diverse obiecte
care se dovedesc suporturi pentru
adevăruri de viață la care ajunge
Marcus în această zi dedicată
morții. Așa se întâmplă cu tracto�
rul demontat de tatăl său – sim�
bol al nevoii de a ști cum funcțio�
nează un mecanism și dacă poți
să�ți pui nădejdea în el. 

Ușurința cu care doar cu o
unealtă se poate demonta un me�
canism atât de complex îl înspăi�
mântă pe copil: „probabil că acela
a fost primul meu moment de în�
grijorare plină de�o neliniște în
privința lumii, prima împrejurare
în care mintea mea a pornit ca un
vârtej dincolo de atmosfera din
imediata apropiere a/ pământu�
lui, casei și parohiei, spre/ lumea
mai largă de departe/ de foarte
departe/ căci cum priveam acele
componente ale motorului îm �
prăș tiate pe jos imaginația mea 
s�a înspăimântat și și�a luat zborul

către o concluzie mai cuprinzătoare
și cataclismică în privința felului
în care universul însuși era ținut
laolaltă de bolțuri și șuruburi, mi
s�a părut că văd aici cum bolta ce�
rească și pământul se puteau des�
face din țâțâni dacă le scoteai un
anumit splint cu rol esențial […]
imaginea acelui motor împrăștiat
pe podea avea să�mi rămână veș �
nic în minte ca dovadă a unei lumi
care era mult mai puțin stabilă și
unită decât crezuse ima ginația
mea de copil, lumea devenind
acum un lucru șubred alcătuit
din componente luate la întâm�
plare și asamblate în beznă“.

Fluiditatea, muzicalitatea, cla�
ritatea și inteligența asocia țiilor
prin care leagă, într�o ava lanșă
deloc întâmplătoare particularul
de general, punând alături cauze
și efecte surprinzătoare, fac din
Mike McCormack un scriitor in�
confundabil, reper al marii litera�
turi irlandeze. SDC

Mike McCormack, Oase solare, 
traducere din limba engleză și
note de Veronica D. Niculescu,
Polirom 2020
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Oase solare sau
farmecul ingineresc-
poetic al lumii
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Mai jos, programul de eveni�
mente al Editurii Polirom.

VINERI, 13 MARTIE, 
ORA 17.30

• Valeriu Gherghel, Porunca lui
rabbi Akiba. Ceremonia lecturii de la
sfântul Augustin la Samuel Pepys

• Lansare de carte & ședință
de autografe

• Vor vorbi, alături de autor:
Adriana Babeți, Nona Rapotan,
Ro bert Șerban

„Pentru a deveni om, în depli�
nul sens al cuvântului, cineva a
acoperit pereții piramidelor cu
versuri. Ori și�a reprimat impul�
sul de a ucide și dorința de a fi
crud, ascultând peripețiile perso�
najelor din O mie și una de nopți.
Mai mult: și�a trăit experiențele
fundamentale îndeosebi poves�
tindu�le. Nu spun cine știe ce nou�
tate. Dacă nu ar exista un poem
erotic, precum Cântarea cântări�
lor, sau poemele trubadurilor, am
ști mult mai puțin despre iubirea�
pasiune și despre frumusețea care
trezește iubirea�pasiune. Dacă nu
ar exista Moartea la Veneția, ne�ar
scăpa aproape în întregime melan�
colia resemnată a sfârșitului. Și
dacă nu ar exista Cartea lui Iov, nu
am pricepe de ce suferința și răul

se acordă, până la urmă, cu pro �
vidența divină.“ (Valeriu Gherghel)

SÂMBĂTĂ, 
14 MARTIE

n ora 12.00

• Mircea Mihăieș, O noapte cu
Molly Bloom. Romanul unei femei

• Lansare de carte & ședință
de autografe

• Vor vorbi, alături de autor:
Horia�Roman Patapievici, Ale�
xandru Oravițan

„Un evantai multicolor: cu
acest obiect în minte, m�am aven�
turat în scrierea cărții de față, ani�
mat de gândul secret de a con� 
strui un Anti�Ulysses. Fascinat de
ființa de hârtie care, simultan, se
ascundea și atrăgea atenția asu�
pra sieși, am început să explorez
un continent al feminității explo�
zive și tainice, misterioase și acce�
sibile, travestite și autodemascate.
E povestea unui personaj care
ilustrează acut și subminează ra�
dical ideea de pasiune amoroasă
în cultura occidentală a ultimelor
secole.“ (Mircea Mihăieș)

n ora 14.00: Noutăți „Biblio�
teca Polirom“

• Ivo Andrić, Povestea cu ele-
fantul vizirului

• Traducere din limba sârbă
și note de Gellu Naum și Voislava
Stoianovici

• Premiul Nobel pentru Lite�
ratură, 1961

„Marile povești istorice – și
nu există multe – nu sunt citite, în
general, ca și cum ar fi istorice.
Simți, citindu�le, că te afli în tim�
pul și spațiul lor. Cât de uimitor,
așadar, să descoperi pe neaștep �
tate un maestru al genului, și încă
unul care se afla în văzul lumii de
aproape șaizeci de ani: era 1961
când Ivo Andrić primea Premiul
Nobel pentru Literatură.“ („The
New York Review of Books“)

• Leonard Cohen, Flacăra 
• Traducere din limba en�

gleză de Florin Bican

Flacăra reunește în mod ex �
cepțional ultimele poeme și texte
ale lui Leonard Cohen, pe care el
însuși le�a strâns și le�a pus în ordine

spre sfârșitul vieții. Volumul con �
ține și o selecție amplă din carne�
tele lui Cohen, incluzând totodată
textele unor cântece, bu căți de
proză și ilustrații, cărora el le�a con�
ferit formă poetică de�a lungul în�
tregii vieți, oferind astfel o viziune
intimă fără precedent asupra trăi�
rilor unui artist și gânditor unic.

• F. Scott Fitzgerald, Prăbuși rea
• Traducere din limba en�

gleză de Radu Pavel Gheo

Un autoportret extrem de perso�
nal al ascensiunii și decăderii unui
mare scriitor, marcat de amestecul
de romanțios și realism ce reprezintă
trăsătura distinctivă a lui F. Scott Fit�
zgerald, Prăbu șirea urmează poves�
tea declinului său subit, la vârsta de
treizeci și cinci de ani, de la succesul
eclatant la disperarea pustie, precum
și a recuperării sale îndârjite.

• Anna Burns, Lăptarul 
• Man Booker Prize 2018
• Traducere din limba en�

gleză de Mihaela Ghiță 
„Această carte debordează de

energie, de mici răbufniri de bună�
tate și de un soi de bucurie tinerească...

Senzația ce te învăluie când te lași
înghițit cu totul de vocea ei îți
amintește inevitabil că una dintre
emoțiile cele mai complexe și mai
greu de inserat într�o carte sumbră
este bucuria. Prin ea, Lăptarul re�
prezintă un triumf al puterii de a
rezista.“ („The Boston Globe“)

• Vor vorbi: Adriana Babeți,
Dana Crăciun, Mircea Mihăieș,
Dumitru Tucan, Radu Pavel Gheo,
Robert Șerban (moderator)

DUMINICĂ, 15 MARTIE, 
ORA 12.30

• Atelier de lectură & dezba�
tere Polirom Junior:Mecanopolis.
Aventurile lui Oliver Rock în Lu �
mea de Sub Camion, de Flavius Ar�
delean, cu elevii Colegiului Na țio�  
nal Pedagogic „Carmen Sylva“ din
Timișoara (clasele a V�a D, a VIII�a
B, a X�a A și a XII�a A)

• Prezintă: Lara Stănilă, Ioana
Neagoe, Ileana Roșu, Mara Olaru,
Cătălina Căleanu

• Moderează: prof. Olimpia
Cirimpei

Oliver (sau Ollie, cum îi spun
prietenii) este pasionat de rock și
cântă la chitară, la fel ca tatăl lui,
dispărut într�un accident de moto�
cicletă cu câțiva ani în urmă. Ollie
trăiește acum cu mama și cu sora
lui și are un singur prieten, cu care
deseori se ascunde de Tommy La �
mă Ramirez, bătăușul școlii. Dar,
într�o răfuială cu Ramirez, Ollie
leșină și se trezește într�un univers
magic, lângă fantasticul oraș Meca�
nopolis. Împreună cu noii săi prie�
teni, scheletele din formația The
Bones, Ollie pleacă la drum să sal�
veze orașul de monstrul O Mie și
Una de Lame și să�și găsească tatăl
în Lumea de Sub Camion. O aven�
tură fantastică în care Ollie va în�
tâlni Mașinomonștri, Turbărici, un
neam de șobolani goniți din subte�
rane și acarieni de praf înțelepți ce
poartă secretele lumii, creaturi de
sticlă și schelete ce cântă rock, totul
într�un oraș mecanic misterios din
Lumea de Sub Camion. Mecanopo�
lis. Aventurile lui Oliver Rock… este
o poveste despre puterea pasiuni�
lor de a schimba vieți. SDC

Evenimente Polirom la Bookfest
Timișoara, 12-15 martie 2020
În perioada 12-15
martie 2020, Editura
Polirom va participa
la cea de-a noua
ediție a Salonului de
Carte Bookfest
Timișoara, cu peste
1.000 de titluri, toate
aflate la reducere
(25%). Bookfest
Timișoara 2020 se va
desfășura la Centrul
Regional de Afaceri
(Bulevardul Eroilor 
de la Tisa, nr. 22).
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Kamila Shamsie –
Focul din casă
„Suplimentul de cultură“ publică în
avanpremieră un fragment din ro-
manul Focul din casă, de Kamila
Shamsie, care va apărea în curând
în colecţia „Biblioteca Polirom. 
Actual“ a Editurii Polirom.

– FRAGMENT –

Într�o dimineață, în scurta peri �
oadă când el mai tânjea după
Alice, s�a pomenit că tatăl lui îi
deschide furtunos ușa dormitoru�
lui și intră cu genunchii ușor
îndoiți de greutatea unei plătici
pe care o ținea în mâini și de pe
care se desprindeau bucăți de
gheață. A aruncat peștele uriaș în
patul fiului său, spunandu�i un
singur cuvânt: „substitut“. Era lu�
crul cel mai dur pe care familia lui

îl văzuse făcând, iar Terry și Emily
Lone erau îngrozite, casa răsu�
nând de cuvinte precum „miso�
gin“ și „porc șovin“. Eamonn s�a
prefăcut că le ține partea, dar se
amuzase mai mult decât recu �
noștea, iar întâmplarea aceea pu�
sese capăt tristeții. Deși abia după
ce o cunoscuse pe Aneeka ajun�
sese și el la aceeași concluzie, da,
Alice chiar fusese un pește rece.

— Hai, nu te mai uita așa la
mine, i�a spus Eamonn, nu e ca
toate celelalte.

— Cum așa?
— Pentru început, nu e de 

pe�aici.
— Adică nu e englezoaică?
— Nu, nu e din Londra de vest.
Vestea a fost primită cu puf�

nitura exagerată pe care, spre ui�
mirea permanentă a copiilor lui,
Karamat și�o putea înfrâna atunci
când se afla în public.

— Ei, iată o schimbare! Și de
unde e, atunci? Din Cheltenham?
Din Richmond – dă, Doamne, să
nu fie din sudul Tamisei!

— Din Wembley.
Tatăl lui a părut surprins și

mulțumit de surpriză. Eamonn a
ridicat un prespapier gravat cu un
leu și un unicorn și l�a răsucit în
mâini cam timid, uitând de orice
alte griji în timp ce�i povestea
băr batului pe care�l iubea cel mai
mult pe lume despre femeia pe
care o iubea cel mai mult pe lume.
Da, era pakistaneză – mama ei
crescuse la Karachi, tatăl ei era
britanic la a doua generație, iar
părinții lui se trăgeau din Gujran�
wala. Rămăsese orfană la vârsta
de doisprezece ani și fusese cres�
cută de sora ei. În Preston Road.
Frumoasă și așa de deșteaptă,
tată, are o bursă la LSE, la Drept.
N�are decât nouăsprezece ani, dar
e mult mai matură de�atât. Da,
foarte serioasă. Yeh ishq hai. Tatăl
lui i�a apucat mâna și i�a strâns�o
când l�a auzit pronunțând cuvin�
tele în urdu, zambindu�i mândru
fiului său.

— Ei, dacă chiar o iubești,
atunci ar fi bine s�o aduci pe�aici.
Duminica viitoare?

— Dar e ceva ce trebuie să știi.
E un pic... ei bine... musulmană.

— Cât de musulmană, mai
precis?

— Păi, se roagă. Nu de cinci ori
pe zi, dar primul lucru, dimineața.
Nu bea și nu pune în gură carne de
porc. Postește în timpul Ramada�
mului. Și poartă hijab.

— Aha. Dar are vreo proble �
mă...? a întrebat el împreunân du�și
palmele și deschizându�le din nou.

— Cu ce? Să deschidă vreo
carte?

— Cu sexul.
— Tată! Nu, n�are nici o pro�

blemă cu asta! Chiar nici o pro�
blemă! Și, dacă vrei să afli și alte
gesturi pentru sex, ce�ar fi să în�
cerci asta.

— Mi�ar prinde bine în Parla�
ment, mulțumesc. Deci nu e vreo
plătică. Mă bucur s�aud.

Și a zâmbit cu rânjetul acela
care îi adusese porecla de Lup.

— Văd că reacționezi mult
mai bine decât m�am așteptat.

— Ce credeai? Că am vreo
problemă că te vezi cu o musul�
mană? Mă deranjează mai tare fe�
tele alea cu câte două nume de
botez ai căror tați nu scapă nici o
ocazie să�mi spună cât de legate
sunt familiile lor de India – de gu�
vernatori ai te miri cărei provin�
cii, de ordonanțe ale te miri cărui
vicerege. Că au ajutat la înăbu �
șirea revoltei. Au ajutat la înăbu �
șirea revoltei. Toate astea spuse
pe un ton absolut politicos, deși
este limpede că sunt informat că
fiul meu nu e de nasul fetei lor.

Eamonn a așteptat să�i treacă
ideea fixă. Bietul tată al lui Alice

ar fi îngrozit să știe cât de tare îl
jignise cu replica despre stră mo �
șul său care „ajutase la înăbușirea
revoltei“. Asta spusese Alice și
doar Hari reacționase, dându�și
ochii peste cap, dar Hari avea și el
un fel de idee fixă.

— Oricum, dacă n�are decât
nouăsprezece ani, cred că poate fi
convinsă să lepede hijab�ul cu vre�
mea. Roag�o pe sora ta s�o ducă la
un coafor data viitoare când mai
vine în vizită. Ei, glumesc și eu. Știi
că am crescut în credința musul�
mană. Și n�am făcut rău nimănui
cu asta, doar mie.

— De fapt, nu știam asta.
Adică, știu că părinții tăi te�au
obligat să te duci la moschee, să
postești și alte chestii, dar n�am
știut că ai crezut de�adevăratelea.

— Nu? Ei bine, am crezut. Așa
am fost crescut. Uneori, când sunt
stresat, spun din reflex Ayat al�
Kursi.

— Ce e asta? O rugăciune?
— Da, întreab�o pe iubita ta.

De fapt, nu, aș prefera să nu
vorbești cu nimeni despre asta.

— N�ar trebui să fii nevoit să
ascunzi astfel de lucruri.

— Păi, eu aș fi neliniștit dacă un
ministru de Interne care și�a decla�
rat pe față ateismul ar spune în taină
rugăciuni musulmane. Tu nu? SDC

CARTEA
Isma este în sfârșit liberă. După ce i-a crescut pe
fraţii ei mai mici —gemenii Aneeka și Parvaiz —după
moartea părinţilor, obţine o viză de studii care-i
îngăduie să-și împlinească visul de a-și pregăti doc-
toratul în America. Isma pleacă la Amherst College,
însă își face griji pentru Aneeka, sora ei frumoasă și
încăpăţânată, care a rămas în Londra, și pentru Par-
vaiz, care dispare, călcând pe urmele tatălui său ji-
hadist. Bântuit de trecutul tatălui, după ce află că
acesta a fost torturat de americani la Bagram, Par-
vaiz se înrolează în ISIS și fuge în Siria. La scurt timp,
în viaţa surorilor se ivește Eamonn, fiul unui impor-
tant politician britanic. Să fie acesta o șansă la 

fericire? Un mijloc de a-l salva pe Parvaiz? Brusc,
destinele a două familii se împletesc în acest roman
care ne provoacă să ne întrebăm: ce sacrificii sun-
tem dispuși să facem în numele iubirii?

„Romanul Kamilei Shamsie, nominalizat la Man
Booker Prize în 2017, este o adaptare îndrăzneaţă a
Antigonei lui Sofocle. Focul din casă păstrează
temele tragediei antice: nesupunere civică, fidelitate
și lege. O poveste ingenioasă și explozivă, în care
tensiunea atinge cote maxime și care se încheie cu
una dintre cele mai memorabile scene din romanele
acestui secol.“ („The New York Times“)

„Un roman bulversant, plin de răsturnări de
situaţie.“ („The Washington Post“) SDC

AUTOAREA
KAMILA SHAMSIE s-a născut în 1973, în Pakistan, într-o familie de
scriitori. A debutat în 1998, cu romanul In the City by the Sea, dis-
tins la un an după apariţie cu Premiul pentru Literatură acordat
de prim-ministrul pakistanez. I-au urmat romanele Salt and Saffron
(2000), elogiat de critica literară și foarte bine primit de public, și
Kartografie (2002), pentru care a obţinut Premiul Patras Bokhari
al Academiei de Litere din Pakistan. În 2005 i-a apărut romanul
Broken Verses, urmat, în 2009, de Burnt Shadows și, în 2014, de 
A God in Every Stone. Kamila Shamsie a copilărit la Karachi, apoi
și-a împărţit timpul între Karachi și Londra, ocazional predând
scriere creativă la Hamilton College din New York. În prezent
locuiește la Londra, având dublă cetăţenie. La Editura Polirom a
apărut romanul Kartografie (2014). SDC
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Până să se pună în vânzare discul
de vinil (deja plătit în avans dis-
tribuitorului), am primit spre as-
cultare versiunea informală, for-
mat MP3, a noului album semnat
de Berti Barbera și Nicu Patoi –
Blue Drops (A&A Records, 2020). 

Playerul Qmmp de pe Linux a
rulat fișierele câteva zile în mod
repetat, iar eu m�am străduit din
răsputeri să�mi reprim sentimen�
tul de plăcere vinovată. Evidența
sunetului armonios distribuit
melodic și dinamic mă frăgezea.
Și, pentru că trăim în zodia gon�
gorismului intertextual, mă per�
peleam să comit o parafrază la
zicerea scriitorului Eugen Barbu,
care acum aproape patru decenii îl
gratula pe jucătorul de fotbal Că�
mătaru cu propoziția: „Rodi oane,
m�ai învins!“. Cedarea sagacelui
cronicar microbist venea după o
lungă perioadă de respingere și

nenumărate articole în cuprinsul
cărora solidul craiovean, cam ru�
dimentar în exprimarea picioris�
tică de pe teren, era beștelit în
toate felurile, indiferent câte go�
luri și împotriva cui marca. De
data aceea, Cămătaru băgase
mingea în poarta echipei națio �
nale a Suediei și adusese califica�
rea alor noștri la turneul final
european. Cum să nu te declari
învins? 

Aflat într�o postură mai co�
modă – fiindcă n�am scris nicio�
dată împotriva cuplului de mu� 
zicieni Nicu Patoi & Berti Barbera,
dar nu știu de ce mă blocam as�
cultându�i – aș formula parafraza
cam așa: „Berti, m�ai convins!“.
Convingerea o irigam însă de ceva
anișori; de nu mă înșală memoria,
chiar din vremea când Barbera nu
cânta cu Patoi și nici nu contoriza
la discografie vreun titlu. Reți �
nerea s�a manifestat și la discul
de față. Dinainte să ascult măcar
o piesă, împuns sub coasta dreap �
tă, la ficat, de recomandarea câ�
torva prieteni – cum că aici e vor �
ba de blues – timp de vreo sută de
minute, cât durează două rotiri
complete în player, am fost con�
trariat și sâcâit că nu se potrivește
ceva. Ce anume, însă? Firește, mi
s�a năzărit că vocea lui Berti! Ba
mi se părea prea sofisticată, ba
prea adusă din butoane sau prea
forțată ca, bunăoară, în piesa If
You’re Viper. Eram gata să�i pres�
criu neliniștitului vocalist că: „Musai
să bei mai mult alcool de proastă ca�
litate, să fumezi mahoarcă rugoasă

de pe valea Dâmbovnicului și să
petreci noapte după noapte cu
femei pierdute, pentru ca vocea ta
să capete timbrul specific bleste �
maților cântăreți de vocație, pri �
pășiți pe la periferia marilor me� 
tropole americane!“. Abia la a
treia reluare a discului, îngerul
care dormitează deasupra mea 
s�a trezit și mi�a scos prejudecata
din urechi. Atunci mi�am dat
seama că Berti Barbera & Nicu
Patoi nu cântă blues, ci Muzică.
Da, Muzică! Pur și simplu Muzică,
scris cu majusculă!

Trebuia să�mi fi dat seama ci�
tind lista pieselor. Diversitatea
compozițiilor traduce limpede
intenția – și reverența! – muzi�
cienilor. Trimiterea pe poteci de
blues vine de la felul în care Bar�
bera a compus, aranjat și executat
piesele proprii. Cat Logic, Blue
Drops Falling on My Head, Rain
on my Window și Get a Mojo sună
precum nestematele din Delta Mi �
ssissippi: fără chitară, doar muzi �
cuța și sunetele obținute prin
frecarea unei scânduri de spălat
rufe sau pocnirea cu palma a unor

cutii și oale de bucătărie. Habar
n�am dacă Barbera a folosit alte
instrumente, dar efectul e cât se
poate de reușit și de încântător. Nu
trebuie să fii maniac al bluesului
ca să apreciezi rezultatul. Fie și cu
prețul confuziei epistemologice, ca
să zic așa! Muzica se răsfață în
aceste piesișoare ca florile de bum�
bac pe câmpurile din Alabama.
Aplauzele survin concret, deși mu�
zicienii lipsesc din camera în care
le savurez cântarea...

Trimiterile subtile la genuri
și predecesori nebănuiți abundă
în materia discului, ceea ce mi�l
face foarte simpatic. Muzică și
conștiință muzicală de sine. Sau
muzică la puterea a doua. SDC

[Muzică]2

Cei mai bine pregătiţi dintre pre -
gătiţi știu unde este totul. Actele de
la casă, certificatul de naștere, cei
5 litri de apă pregătiţi pentru
urgenţă, rucsacul de cutremur tic-
sit cu medicamente și schimburi,
lăsat într-o zonă ușor accesibilă. Iar
acum, în vremea lui Coronavirus,
este momentul lor de glorie.

Nu mi�a plăcut niciodată acel jo�
curi post�apocaliptice cu între�
bări precum „cinci cărți pe care
le�ai luat cu tine“, „cu cine vrei să
îți petreci sfârșitul lumii“ etc. Zi�
lele acestea a apărut o întrebare
nu desprinsă dintr�un scenariu
fictiv, ci reală: ce nu poate lipsi
din cămara ta, indiferent cât de
rău este afară?

Listele de cumpărături de
apocalipsă sunt noua monedă de

laudă în rețelele sociale. Ce tre�
buie cumpărat în caz că se oprește
economia? Câte pachete de făină?
Mai bine linte sau mai bine fa�
sole? De câte conserve de pateu
este nevoie pentru a naviga la
ritm de croazieră o criză? Trebuie
cumpărate cărți sau nu? Baterii?
Apă potabilă? Putem ajunge atât
de rău? Hârtie igienică!!!

Cei care sunt pregătiți de me�
serie au răspunsuri. În primul
rând, te trag de mânecă imediat

că ai uitat de medicamente, iar
astea vor fi esențiale. Apoi — și
aici se cunoaște expertiza adevă�
rată — trebuie să ai și chestii
dulci, pentru că altfel o vei lua
razna, dar nu batoane cu cioco�
lată, ci mai degrabă fructe uscate.
Nu trebuie uitat de chestiile evi�
dente, săpun, detergent, soluție
de curățat. Pe cât mai expert este
emițătorul, pe atât este capabil să
mai adauge încă ceva pe o listă
deja lungă.

Publicațiile nu pierd nici ele
trendul și publică și ele „surse ofi�
ciale“ de liste de pregătire. O listă
celebră este cea de pe site�ul De�
partamentului de Siguranță Na�
țională din SUA, care sugerează că
ar fi suficiente provizii pentru
doar două săptămâni, dar pune
accent pe a te asigura că ai medi�
camentele necesare, atât cele cu
rețetă, cât și cele fără. În plus, au�
toritatea recomandă să ceri de la
doctorii pe care îi frecventezi 

fi șele medicale și să păstrezi o
copie după ele.

Un articol din NPR recoman dă
oamenilor să ia în considerare că ar
putea să manifeste simptome foarte
ușoare ale bolii, asemănătoare gri�
pei, și să își facă provizii de „mâncă�
ruri de răceală“, cum ar fi supă de
pui sau orice altceva îi ajută să
treacă cu bine de răcelile obișnuite.

Listelor „oficiale“ li se adaugă
listele personale, oamenii împăr�
tășind și produsele mai ciudate pe
care le cumpără acum, de frică să
nu le aibă mai târziu: mâncarea
preferată a câinilor, lapte de soia,
sardine, vin roșu și, desigur, cafea,
pentru că cine vrea să trăiască fără.

Deja fenomenul cumpărătu�
rilor de panică este suficient de
vechi încât să se fi făcut și un stu�
diu pe el. Acesta arată că, în com�
parație cu anul trecut, supermar�
keturile au vândut la sfârșitul lui
februarie o serie de articole din
care, în mod surprinzător, fasolea
e abia pe locul patru. Primele trei
locuri: gustări din fructe uscate,
medicamente veterinare și bău�
turi energizante. Pe ultimele trei
locuri sunt mandarinele, ardeii
iuți și, la o distanță foarte mare,
țelina. Săraca țelină. SDC

MĂDĂLINA COCEA
DE VEGHE-N LANUL 
DE CULTURĂ

Cursul valutar euro – hârtie igienică 

DUMITRU UNGUREANU
ROCKIN’ BY MYSELF
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La peste un deceniu de la moartea
scenaristului Roger Lecureux, iese
din scenă și celălalt părinte al
unuia dintre cele mai populare
personaje de BD european, de �
senatorul André Chéret.

André Chéret a încetat din viață
joi, 5 martie, la vârsta de 82 de ani.
Născut la Paris pe 27 iunie 1937, a
fost atras de desen încă din copi�
lărie, de pe vremea când devora
aventurile exotice ale lui Tarzan,
desenat de Burne Hogarth, sau
cele ale lui Durga Rani, reine de
la jungle, desenate de Pellos.

În timpul serviciului militar, în
anii ’60, îl întâlnește pe Jean Gi�
raud, viitorul Moebius, care îl
atrage înspre banda desenată.
Chéret se angajează la săptămâ�
nalul „Vaillant“ unde realizează
seria Bob Mallard. În 1969, îm�
preună cu scenaristul Roger Le�
cureux, creează personajul care
avea să îi aducă marele triumf, Ra�
han, ale cărui aventuri apar chiar
din primul număr al noii reviste
„Pif Gadget“. Succesul seriei este
gigantic. „Fiecare aventură a lui
Rahan creștea tot mai mult tira�
jele revistei“, spune editorul Jean
Wacquet.

Rahan devine de la începutul
anilor ’70 un superstar BD și, grație
distribuției „Pif Gadget“, se trans�
formă și într�unul dintre cei mai
importanți eroi pentru generații

întregi de tineri cititori din în�
treaga Europă.

Rahan, erou preistoric, n�a avut
niciodată pretenția de a fi corect
din punct de vedere științific. A
fost însă „corect“ din punctul de
vedere al ideologiei revistei „Pif“,
editată de partidul comunist, deși
seria s�a limitat la a promova va�
lori strict umaniste și pacifiste.

„Desigur, «Pif Gadget» evolua
în orbita partidului comunist, iar
Roger însuși era un militant“, ex�
plica Chéret mai târziu. „Rahan
este un erou care străbate lumea
încercând să arate oamenilor «ca�
lea cea bună». Înfruntă regulat
vrăjitori care își impun stăpânirea
prin superstiție. Eu nu am fost ni�
ciodată atât de angajat politic, cu
atât mai puțin în anii ’80, când
editura Vaillant a vrut să mă de�
posedeze de drepturile de autor.
Dar idealismul lui Rahan a con�
tribuit la succesul lui.“

Când, în 1977, Rahan moare
într�un episod al seriei (promovat
intens), redacția „Pif“ a primit un
val de mesaje din partea cititorilor
șocați, ce au umplut redacția. Evi�
dent, Rahan a înviat în săptămâna
care a urmat, totul fiind, de fapt,
un scenariu prin care Lecureux
denunța pericolul drogurilor.

Rahan are părul blond fiindcă,
inițial, Chéret propusese redacției
ca personaj un războinic gal. În
același timp însă Roger Lecureux

scrisese un scenariu pentru un
erou preistoric. Lui Lecureux i�a
plăcut desenul lui Chéret și astfel
a început colaborarea dintre 
cei doi.

„Primeam un text, cu o mică
descriere a scenelor“, își amintea
Chéret. „Scenariile lui Lecureux
erau puternice, eu eram primul
fan. Dar aveam libertatea de a
pune în scenă aventura și de a
ima gina anumite detalii care să
facă povestea mai captivantă. În�
cercam să desenez multe prim�
planuri cât mai realiste, dar ima �
ginam și monștrii pe care îi în� 
frunta Rahan. Rahan este o serie
de ficțiune și ne�am permis multe
anacronisme.“

Cu toate acestea, Chéret măr�
turisea că, de�a lungul vremii, a
întâlnit mulți paleontologi care
au mărturisit că au fost atrași spre
știință tocmai fiindcă citiseră Ra�
han în copilărie.

Din păcate, relația dintre redac �
ția „Pif“ și André Chéret aveau să
se tulbure la începutul anilor ’80.
Redacția nu voia să recunoască
drepturile acestuia asupra perso�
najului și au urmat câțiva ani de
procese, la capătul cărora desena�
torului i s�a dat dreptate. Apoi „Pif
Gadget“ și�a sfârșit existența, nu�
mai că personajul a supraviețuit
acestei dispariții. Seria a fost re�
luată în albume la diverse edituri
și apoi editată și continuată grație
fiului lui Roger Lecureux, care la
un moment dat a reușit să recu�
pereze drepturile de autor. După
moartea lui Roger Lecureux, în
1999, Jean�François Lecureux a
scris alte scenarii pentru André
Chéret, până în 2010. Anul trecut,
pentru a aniversa 50 de ani de la
nașterea lui Rahan, editura Soleil
a publicat o nouă integrală în 26
de volume, care totalizează 4.000
de pagini de bandă desenată.

Succesul lui Rahan a făcut ca
restul operei lui André Chéret să
fie mult mai puțin cunoscut. În
afară de colaborarea cu „Pif“, el a
mai realizat albume cu Gavroche
și seria Domino. Desenatorul a
susținut însă că nu a fost niciodată
deranjat de faptul că este asociat
unui singur personaj. „Văd în asta
o adevărată recunoaștere a mun�
cii mele“, mărturisea Chéret. „Ci�
titorii mei sunt numeroși. Azi în�
tâlnesc cititori tineri care l�au
descoperit pe Rahan grație pă �
rinților lor. 

Desenul seriei rămâne modern,
iar poveștile promovează adevă�
rate valori. Sunt însă plăcut sur�
prins când văd că personajul meu
îi interesează în continuare pe cei
tineri și foarte tineri.“ SDC
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Rahan a devenit cu
adevărat orfan

Rahan a devenit cu
adevărat orfan



fie lansată curând pe ecrane, Li
Shang lipsește, fiind înlocuit de
două personaje. De ce? „Cred că 
în această perioadă a mișcării
#MeToo, este nepotrivit să avem
un comandant care reprezintă și
interesul amoros al eroinei“, a ex�
plicat producătorul Jason Reed.

UNDA DE ȘOC POLANSKI

Scandalul provocat de decerna�
rea premiului César pentru regie
lui Roman Polanski, săptămâna
trecută, nu pare a se stinge în
Franța. Plecarea furioasă din sală
a actriței Adèle Haenel, ca protest
față de acest premiu, pare să fi
creat o fractură în lumea filmului
francez. Multe mari vedete însă
au luat apărarea regizorului de
origine poloneză. Actrițele Fanny
Ardant și Isabelle Huppert l�au
susținut public, aceasta din urmă
citându�l la TV pe William Faul�
kner: „Linșajul este o formă de por�
nografie“. Alt actor, Lambert Wil �
son, s�a indignat și el de atitudinea
față de Polanski, denun țând corec�
titudinea politică drept o formă de
terorism. „Există acest tribunal,
acest linșaj public pe care îl consi�
der detestabil“, a declarat el. În
același timp, persona lități politice
precum ministru Culturii Franck
Riester sau secretara de stat pentru
Egalitate Mar lène Schiappa s�au si�
tuat, prin declarații, de cealaltă
parte a baricadei. „Domnul Franck
Riester s�a transformat în minis�
trul Cenzurii, dar noi nu trăim în
Uniunea Sovietică“, a fost replica
lui Pascal Bruckner.

NON-PORNO

Cea mai populară platformă de
pornografie din lume (42 de mi�
liarde de vizite estimate în 2019),
Pornhub, a produs primul său
film ne�pornografic. Este un docu�
mentar numit Shakedown, reali�
zat de regizoarea și artista ame ricană
Leilah Weinraub și are ca subiect cul�
tura cluburilor de striptease lesbian
din Los Angeles. Pentru acest film,
Weinraub a filmat vreme de 15 ani.
„Vrem să fim considerați o plat�
formă care servește toate formele de
artă, pe care artiștii și creatorii o
pot utiliza“, se arată în comunica�
tul Pornhub.

RE-GENESIS

Formația Genesis se reunește
pen tru o serie de concerte în această
toamnă, în formulă de trio, cu Phil
Collins (voce), Mike Rutherford
(chitară) și Tony Banks (clape).
Genesis va concerta pentru înce�
put în Marea Britanie și Irlanda,
în perioada noiembrie�decem�
brie, primele concerte oferite de
cunoscuta formație după 13 ani
de absență. La baterie, Phil Col�
lins va fi înlocuit de fiul lui, Ni�
cholas, în vârstă de 18 ani, care 
și�a însoțit în ultimii doi ani tatăl
în concertele acestuia. SDC
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CORONAVIRUSUL FACE
VICTIME CULTURALE

Spaima stârnită de virusul venit
din China continuă să provoace
victime culturale. A fost anulat Sa�
lonul Cărții de la Paris, care tre�
buia să se desfășoare în perioada
20�23 martie, ca urmare a unei de�
cizii guvernamentale de a interzice
adunările publice mai mari de
5.000 de persoane. Anul acesta, sa�
lonul ar fi pus în valoare literatura
indiană. La fel, și Salonul Cărții de
la Londra, la care erau așteptat
25.000 de persoane, a fost și el anu�
lat, la fel și Târgul de Carte de la

Leipzig, iar în Italia Târgul de Car �
te pentru copii a fost amânat până
în luna mai. Tot în Italia, Bienala
de arhitectură de la Veneția a fost
amânată, de la sfârșitul lunii mai
la sfârșitul lunii august. Italienii se
pregătesc, de asemenea, să sus�
pende o perioadă orice eveniment
public și să închidă cinematogra�
fele. Producătorii noului film
James Bond, No Time to Die, s�au
văzut și ei siliți să amâne premiera
filmului pentru luna noiembrie. În
același timp însă, muzeul Luvru a
anunțat că își redeschide porțile
după ce a fost închis câteva zile.
Majoritatea muzeelor din Franța

vor rămâne deschise deocamdată,
ele nefiind considerate locuri în
care s�ar putea strânge mai mult
de 5.000 de persoane în același
timp. COVID�19 riscă în schimb să
dea peste cap, la nivel mondial, in�
dustria concertelor și a turneelor
muzicale.

NEBUNIA #METOO,
VARIANTA ANIMATĂ

În filmul de animație Mulan, eroi �
na se îndrăgostește de comandan�
tul ei, Li Shang, și sfârșeș te prin 
a se căsători cu el. În ver siunea 
refăcută cu actori, care trebuie să

PREMONIȚIE BD?

În cel de al 37 album al seriei Astérix, Astérix et la Transitalique, lansat în 2017 și realizat de tandemul Jean�
Yves Ferri și Didier Conrad, marele adversar al celebrilor gali este Coronavirus (acompaniat de acolitul lui,
Bacillus), favoritul lui Cezar la câștigarea unei mari curse. Premoniție? O pură întâmplare favorizată de marca
de umor a seriei, bazată pe jocuri de cuvinte și caricatură. SDC
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— Alo, bună ziua! Domnul 
Bobi, da?

— Bună ziua, da, eu sunt!
— Am luat numărul dumnea�

voastră de la George Maxim. Aș vrea
să vorbim despre un eveniment.

— Sigur, vă ascult.
— Este vorba despre aniver�

sarea a zece ani de la fondarea fir�
mei noastre. Suntem producători
de diverse sortimente de dulciuri
în care nu folosim zahăr și ne�am

gândit că prezența trupei Fără
Zahăr ar fi ceva interesant.

— Aha, bună idee! Dar ce
anume folosiți în loc de zahăr?

— Folosim sirop de arțar.
Când o să ajungeți la noi, vă dăm
să gustați pe săturate. Data eveni�
mentului a fost stabilită pentru 22
august. Acum aș vrea să vorbim
despre costuri.

— Păi nu e mult de vorbit,
onorariul este de zece mii de euro.

— Zece mii?
— Da, ar veni o mie de euro

pentru fiecare an de activitate a
firmei. E norocul nostru, că dacă
ați fi aniversat doar trei ani, erau
doar trei mii.

— Sincer, nu vreau să comentez

politica dumneavoastră de pre țuri,
dar nu înțeleg legătura.

— Hai să o privim ca pe o taxă
aplicată retroactiv, ca pe o com �
pensație istorică.

— Ca o taxă pe ce?
— Pe siropul de arțar. 
— Nu cred că înțeleg!
— Conține zahăr. Iar voi con �

ti nuați să împuiați capurile clien �
ților că nu e așa.

— Vai, siropul de arțar? Con �
ține șapte la sută din doza zilnică
recomandată de calciu, șase la su �
tă din doza de potasiu…

— Până acum mi�ați descris
uleiul de pește, care este orice,
numai dulce nu.

— Are fier, are zinc, nu mai
vorbim de mangan!

— Dar dulce ce credeți dum�
neavoastră că îl face?

— Păi toată combinația asta
de minerale extrem de benefice!

— Peste care natura a turnat
și o cană de zahăr sadea, aflat în
starea lui nerafinată.

— De unde știți dumneavoastră?
— Păi știu, că în zona de unde

vin se cultivă sfeclă de zahăr și,
dacă siropul ei nu ar fi avut du�
hoare de sămăhoancă, aș fi făcut
și eu afaceri cu dulciuri fără za �
hăr. Credeți�mă, siropul de arțar
este un rachiu de arțar căruia i se

refuză dreptul la viață.
— Bine, văd că sunteți infor�

mat. Trebuia să ne descurcăm și
noi cumva, nu? Concurența este
acerbă pe piața dulciurilor.

— Înțeleg perfect, mai ales că
dinții copiilor se schimbă la șase
ani, practic nu trebuie să vă sim �
țiți vinovați.

— Mă bucur că ne înțelegem.
Acum să revenim la onorariul pe
care îl percepeți.

— Zece mii de euro.
— Păi de ce atât de mult?
— Fiindcă pe 22 august trupa

Fără Zahăr va cânta în Vama Ve �
che, la festivalul Vamadus Folk. Și
dacă tot nu suntem liberi, vreau să
țin la preț cât pot de mult. 

— Este cumva festivalul pre�
zentat de poetul acela gras Sorin
Poclitaru?

— Da. Îi place mult siropul 
de arțar. SDC
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Arta negocierii

Filmele despre jurnaliști la dato�
rie – mai ales cele americane –
au ceva profesional și optimist în
ele, ceva de mecanism bine uns. 

Oricât de grea ar fi situația, știi că
jurnaliștii sunt suficient de insis �
tenți, iar șefii lor suficient de pro�
tectori astfel încât materialul in  �
cendiar să fie scris și să iasă de sub
tipar, în ciuda presiunilor. Exem�
plul cel mai ilustru rămâne Toți
oamenii președintelui/ All the
President’s Men (1976, de Alan J.
Pakula), filmul de ficțiune despre
cazul real al celor doi jurnaliști de
la „The Washington Post“, Bob
Woodward și Carl Bernstein, care
în 1972 au investigat scandalul
Watergate ce a dus la demisia pre �
ședintelui Richard M. Nixon. 

Dar filmul lui Pakula pălește
în fața documentarului colectiv,
realizat de Alexander Nanau. E
ceva cu filmul ăsta. Toată lumea,
începând cu publicul de la Vene �
ția, unde filmul a avut anul trecut
premiera mondială în Selecția
Oficială – În afara competiției, ră�
mâne mută și la final nu e în stare
nici măcar să aplaude. Același
lucru s�a întâmplat la proiecțiile
pe care filmul le�a avut în Româ�
nia, inclusiv în cursul caravanei
pe care echipa de realizatori a în�
treprins�o din dorința de a întări

mesajul filmului prin discuțiile cu
publicul. 

colectiv nu e doar un exemplu
ilustru de jurnalism profesionist și
responsabil, după cum nu e doar
despre tragedia din Colectiv, nici
doar despre un ministru onest
(Vlad Voiculescu) care a încercat
să facă treabă – ci e despre Româ�
nia de azi, cu oameni co rupți și oa�
meni cinstiți, cu oameni care mor
pentru că altora nu le pasă decât
de bani și cu alții (jur naliști, me�
dici, contabile șamd) care își res�
pectă munca și semenii și care, cu
un curaj nebun, spun ce nu e bine. 

De aceea titlul e intenționat
scris cu literă mică, pentru că nu
e vorba doar despre victimele din
clubul Colectiv. Trauma e colec�
tivă, suntem cu toții în aceeași
oală, dar fiecare poate schimba
ceva. La fel ca There Is No Evil, de
Mohammad Rasoulof (Ursul de
Aur la Berlin, 2020), care vorbește
despre responsabilitatea fiecă�
ruia în fața executării pedepsei cu
moartea în Iran, și colectiv e un
film politic, pentru că dincolo de
victime, jurnaliști, medici, oameni
politici etc., te face să înțelegi în
mod obiectiv (e un documentar
observațional montat cu grație și
precizie de Nanau împreună cu
Dana Bunescu și George Cragg)
că depinde de fiecare dintre noi

să spunem nu. De aici, probabil,
emoția puternică de după proiec �
ție, amestecul de durere și revoltă,
din care se decantează sentimen�
tul că și tu poți face ceva. Asta
poate explica discuțiile extraordi�
nare, unde mai ales tinerii spun
că vor să schimbe ceva în țară.
Asta e marea reușită a filmului și
aici e forța cinemaului – poate
schimba conștiințe. 

Același lucru se întâmplă și la
proiecțiile din străinătate, unde
publicul străin raportează ceea ce
vede pe ecran la cazurile de co �
rupție din țara lui și la dificulta�
tea de a avea încredere în insti �
tuțiile statului.

Sunt multe scene puternice și
de multe ori te trezești cu nodul
de lacrimi în gât. Filmul e emo �
țional fără a fi melodramatic, din
contră. E impresionantă tensiu�
nea de thriller cu care Nanau con�
duce filmul în timp ce scenele din
redacția „Gazetei sporturilor“ sunt
în același timp banale și intense.
Jurnaliștii Cătălin Tolontan, Mi�
rela Neag și Răzvan Luțac își lasă
telefoanele mobile pe hol înainte
de a discuta despre amenințările
pe care le�au primit. Pentru ei nu
există zi sau noapte, doar o inves �
tigație în curs. Lipsa lor de emfază
când pun mâna pe un subiect atât
de fierbinte (într�un film de la

Hollywood ar fi strigăte și focuri
de artificii). Eroismul celor trei
femei – doctorița Camelia Ro iu
de la Spitalul de Arși și contabi�
lele de la Spitalul Malaxa, Ni �
 coleta Ciobanu și Laura Nițu –
care denunță niște mari mizerii,
fără să le pese că se pun în pericol. 

Nu sunt cuvinte mari să spui
că filmul ar trebui văzut de toți
românii și e foarte bine că va intra
și pe HBO, pentru ca cei care nu
merg la cinema fie pentru că n�au
obiceiul, fie pentru că n�au unde,
să�l poată totuși vedea. Rezulta�
tele după primul weekend sunt
excelente pentru un documentar
autohton – 15.366 spectatori.

colectiv e produs de Alexan�
der Nanau Production în copro �
ducție cu Samsa Film (Luxembourg)
și HBO Europe și a fost până acum
vândut în America de Nord, Ma �
rea Britanie, Franța, Australia și
Olanda. SDC

colectiv – de Alexander Nanau, 
cu: Cătălin Tolontan, Mirela Neag,
Răzvan Luţac, Camelia Roiu, 
Vlad Voiculescu, Narcis Hogea,
Nicoleta Ciobanu. Consultant 
artistic: Mihai Grecea

IULIA BLAGA
FILM
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