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ROCANOTHERWORLD 2020, COMPLET DIFERIT

La Iași a avut loc primul festival 
din țară de după starea de urgență
Roca și moștenirea sa, festivalul
Rocanotherworld, au mers mai
departe și anul acesta, cu toată
situația prin care trecem. Dacă în
fiecare an organizatorii festivalu�
lui căutau să vină cu elemente noi,
ei bine, ineditul a fost la el acasă la
această ediție, de la schimbarea lo�
cului – din motive de siguranță –
la ce și cum s�a petrecut. Căci
chiar și așa s�a petrecut. 

RADU CUCUTEANU

Cum este și normal, oamenii au
nevoie de destindere, de sociali�
zare (pe cât s�a putut). Astfel că
vreme de 5 zile la sfârșitul lunii
iunie s�au suit pe scenă Adam’s
Nest, Toulouse Lautrec, Robin and
the Backstabbers, Lucia, Pinholes,
byron, Fine, It’s Pink, EYEDROPS,
Argatu, Ana Coman, Jur jak, Luna
Amară, Om la lună, Les Elephants
Bizarres și The Mono Jacks.

Pe scurt, ediția a cincea, 5 zile,
500 de oameni zilnic, trei trupe pe
seară. Eu am reușit să ajung nu �
mai în weekend. Dar ce am întâl�
nit m�a făcut curios: era un lucru
diferit, se putea vedea pe alții, cu
siguranță și pe mine. Locul: The
Secret de la baza de agrement
Ciric, foarte diferit de pârtia din
Copou. Amenajat printre copaci,
oferea scaune așezate pe nisip
pentru cei solitari, altfel fiind spa �
ții de stat pe jos clar delimitate, de
două sau de patru persoane. Și
era plin de oameni care se tolă�
neau sporovăind în cercul lor des�
tul de strâmt, cu apă, bere sau vin
spumant alături. Când am văzut
locul, am avut și o formă de bucu�
rie copilăroasă și mi�am spus:
măcar așa ajung și eu să simt nisi�
pul anul ăsta, dacă nu am șanse să
ajung la mare.

E o diferență netă între 30�
40.000 de persoane, cât se strân�
geau la edițiile anterioare, și 2.500,
cât au fost anul acesta. Evident,
nu mai simți la fel tumultul oame�
nilor, vacarmul s�a stins, comuni�
carea a fost mult mai redusă ca
urmare a măsurilor de siguranță.

Peste prieteni tot dai, însă după
vreo 10 minute de socializare apă�
rea câte un voluntar care, foarte
politicos, te ruga să păstrezi dis �
tanța fizică, așa cum e prevăzut în
regulamentul de siguranță. Da,
voluntarii și�au făcut din nou
treaba foarte bine și anul acesta. 

DANSUL MĂȘTILOR

Întreaga organizare a fost foarte
bună – chit că dimensiunile Roca
2020 au fost mult reduse, efortul
logistic și de imaginație al organi�
zatorilor pentru a se ține această
ediție a fost cu siguranță uriaș,
pentru a respecta toate măsurile
de siguranță impuse de pande�
mie. Cum spuneau cei de la Om la
lună, în aceste cinci zile organiza�
torii au fost niște eroi. 

Bineînțeles, cel mai mare șoc –
și este un șoc, vă asigur – îl repre�
zintă faptul că toată lumea (mai
puțin cei aflați pe scenă, desigur)
purta mască. Luai o gură de ceva,
puneai masca la loc, stingeai ți �
gara, puneai masca la loc. Măsura
fusese anunțată de la bun înce�
put, accesul fiind interzis în lipsa
măștii. O uitai acasă, erai întors
din drum chiar de la poartă. 

Mai mult, dacă îți duceai reci�
pientele la punctele de colectare,
puteai câștiga de la energizante la
măști de protecție până la baterii
externe cu încărcare solară. Bine,
nu au mai fost două recipiente
(sticle, pahare, doze etc.), cum se

anunțase, ci patru, dar contează
prea puțin. 

O altă noutate a fost biletul
de participare, nemaifiind vorba
de acces gratuit. În aceste vremuri
în care sectorul cultural a fost
aprig lovit, banii s�au dus către cei
care au cântat pe scenă și care au
făcut�o gratuit în trecut. Dar nu
numai către ei: 500 de familii din
comuna Lungani vor fi ajutate cu
produse alimentare de bază, pro�
duse de curățenie și materiale sa�
nitare necesare în aceste timpuri.

O BUCURIE SPĂIMOASĂ

Cum spuneam, mi�au lipsit păr țile
de socializare directă – noroc cu
telefoanele, festivalierii stăteau în
părți diferite, atât de aproa pe to �
tuși, și discutau, râdeau de la dis �
tanță. Nu e același lucru, dar si� 
tuația s�a schimbat cu totul și oa�
menii au găsit o cale de a rămâne
aproape. 

Părți bune sunt tot înainte:
sonorizarea (mi�am permis luxul
să mă plimb prin diverse cotloane
ale spațiului, se auzea cam la fel
de bine din orice punct), oferta la
fața locului (hrană solidă și li�
chidă), organizarea de care tot am
spus. Iar muzica și publicul au
fost nu cât s�a putut, ci mult mai
mult de atât. 

Nu mă așteptam să mă bucur
atât de tare, în condițiile date, să
fiu iar la un festival. Sigur, este un
lucru care ne�a lipsit și ne lipsește

multora, iar sentimentul de nefi�
resc pe care îl ai când vezi cum ți
se demantelează planurile într�un
an și așa deșirat la capete creează
și frustrări. Curios mi s�a părut
felul în care acest nefiresc a trans�
lat din poziția sa, ca să vină să mă
încerce în momentul în care am
ajuns la Roca și am văzut ceea ce
pentru o clipă am considerat „o
mare de oameni“. 

ȘI MUZICA! 

Să revenim însă: muzică, scenă,
popor (puțin, că atât s�a putut, dar
nu mai puțin demn). Sâmbătă a
urcat pe scenă Ana Coman, din
show�ul căreia din păcate am prins
prea puțin. Reacțiile publicului au
făcut clar că am ratat un recital ce
merita urmărit. Eh, mi�am oftat eu
în mască, lasă că măcar prind Jur�
jak și Luna Ama ră. Și i�am prins și
tare bine am făcut. 

Evident că, odată cu lăsarea
întunericului, sunetele au prins
un alt ritm, altfel se simțeau. Lu�
crul a fost clar de la primele su�
nete de la forma de blues cântată
de Jurjak, cu cadențele care ți se
lipesc de coaste și nu vor să plece
cu una, cu două. La Luna Amară,
din nou, un spectacol foarte bun,
electrizant, cântat pe întuneric.
Chiar dacă nu a fost un concert
clasic al băieților, ci unul cu spec�
tatori cuminți, care stăteau jos,
fiecare în spațiul său, tot fain a
ieșit, cu versuri cântate de public,

cu vocea lui Nick și cea a lui Mih�
nea și cu trompeta răscolitoare a
celui din urmă. Un concert reușit,
dar care te lasă cumva nedumerit,
neîmplinit, cu un public care nu
poate dansa, nu se poate mani�
festa prea mult. Cum spuneam,
nu oamenii, ci măștile au fost cele
care au dansat.

Duminică, cu lecția învățată
de cu o zi înainte și având în
minte programul ținut ceas, am
intrat în ultima zi de festival pe
piesa Valurile a băieților de la Om
la lună. Mărturisesc că Om la lună
nu mai ascultasem – sau dacă da,
o făcusem superficial. Dar nicio�
dată nu e târziu să�ți recunoști
greșeala. Stilul de rough acoustic
poetry s�a potrivit perfect pe at�
mosfera de festival responsabil,
iar trupeții ne�au adus pe rând
Liniștea, Pacea și Timp pentru noi,
timpul pe care îl căutam toți după
atâta izolare. Băieții au profitat
însă de aceste vremi și au închegat
un album, Dans, pe care�l vor
lansa chiar la acest final de lună. 

A urmat trioul Les Elephan�
tes Bizarres, care a adus pe scenă
electro�synthpop. Chiar dacă nu e
genul meu, le�am apreciat energia
și felul cum o ardeau și pe cea a
mulțimii, ce nu putea să o facă, să
danseze, să sară, ci doar să strige.
Iar aprecierea nu a fost numai din
partea mea, dovadă și răspunsul
publicului. 

Post�punkul celor de la The
Mono Jacks a fost o încheiere în
forță, pătimașă, cu melodii cunos�
cute bine de acum, dar și cu inserții
din ultimul album al lor, Gloria,
lansat la începutul anului. A fost o
încheiere bună a festivalului, lă�
sându�i pe cei prezenți cu o energie
foarte faină. Pe scurt, bucuria a fost
pe scenă, dar a fost și în public. 

S�a încheiat. Grupuri, gru �
pulețe, cei din public se ridică, se
îndreaptă, se scutură. Se aud în
continuare râsete din toate păr �
țile. Mă îndrept spre ieșire, mă uit
în urmă și văd lumile și umbrele
oamenilor. Uite, măi, că până și
așa se poate, îmi spun. Oricum, ne
luăm revanșa la anul. 

Până atunci, nu uitați:be curi�
ous, be different, be for others! SDC
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Vară pandemică. O poveste în șase acte
EDITH POP

INTRO

Următoarele rânduri vă rog să le
tratați ca pe un monolog interior
pe care îl ascultați într�o piesă de
teatru, care vrea să releve trăirile
personajului. Da, sunt un perso�
naj, care reprezintă un grup: al oa�
menilor iubitori de evenimente
muzicale și artistice. Următoarele
rânduri vă rog să le citiți pe multe
voci, fiindcă sunt gândurile și trăi�
rile multora dintre noi. Iar dacă
nu rezonați cu ce veți citi, măcar
veți afla un alt punct de vedere.

ACTUL I. NEGARE

Pentru o persoană care, în ultimii
ani, a fost la curent cu mai toate
festivalurile din țară și abia aș �
tepta anunțurile cu line�up�uri,
headline�ri și special acts, vara
asta a mi�a dat „seen“ la toate
speranțele și planurile. Și nu nu �
mai mie.

Să ne uităm totuși la începu�
tul anului, când încă lucrurile
plu teau în zenul aparent al ig �
noranței, iar laitmotivul era „lasă
că până în vară se termină cu pan�
demia“. Pe atunci eram încă li �
niștiți, încă ne făceam planuri,
trasee, făceam rezervări că, evi�
dent, trebuie acționat din timp ca
să ai o cazare OK la Electric, deci�
deam care, cum, cu cine merge,
decizii guvernate clar de refuzul
vehement de a recunoaște că tot
ce ține de viața socială, așa cum o
știm și am trăit�o până acum, e pe
cale să se schimbe.

ACTUL II. SPERANȚĂ

Ajungem în primăvară, cu izolare
la domiciliu, viață pusă pe aș �
teptare, schimbare radicală a co�
tidianului. Totuși nu renunțăm
încă la ideea că se va termina cu�
rând, că stăm în casă acum, dar o
să merite mai încolo. Încă se
anunță trupe noi pe la festivaluri,
încă se postează zilnic piese,
throwbacks, invitații ademeni�
toare la bilete, concursuri, give �
aways. Încă negăm. Încă sperăm. 

Lucrurile nu par să evolueze
favorabil, dar ne distragem aten �
ția cum putem mai bine. Toată in�
dustria muzicală s�a mutat on� 
line, făcând live�uri pe toate plat�
formele disponibile, încercând să
se ajungă la cât mai mulți oameni,
simulând normalitatea, făcând
promisiuni arzătoare că ne vom
revedea la concerte, party�uri, fes�
tivaluri. Și încă ignorăm posibili�
tatea deja palpabilă ca vara asta
pur și simplu să nu aibă loc. Alun�
găm această posibilitate ca pe o
muscă insistentă.

ACTUL III. 
CRUNTĂ REALIZARE

Dar iată�ne în buza verii, dezilu�
zionați, fără direcție, cu speran �
țele deșarte și privind în urmă la
aftermovies, oftând a jale că vara
pur și simplu s�a anulat. Ei bine,
acum ce facem? Au mai fost niște
tentative admirabile de eveni�
mente, chiar și un mic festival
distanțat social, care să îndul�
cească cumva, printre picături,
această vară. Dar ce soi de vară e
asta în care nu poți să dansezi? 

Și fâțâim social media, stăm

pe aceleași trei sau patru aplicații
și suntem bombardați, parcă în
ciudă, de „amintiri“ de acum un
an, doi, trei, când poate eram în
plin festival sau la un concert sau
pe o plajă, iar prima reacție pe
care o avem e „dacă știam că ur�
mează chestia asta m�aș fi bucu�
rat atunci mai mult de moment“.
Jinduim la ce a fost și în față nu e
nici o lumină salvatoare. Din con�
tră, unde pleci urechea ți se su�
sură amenințări: o să fie mai rău,
nimic n�o să mai fie la fel, eveni�
mentele nu vor reveni decât prin
toamna anului următor, vom
purta măști mult timp de�acum
înainte.

Și în toată conștiinciozitatea
noastră de oameni OK spunem și
noi acolo un timid „da, dar o să se
termine, o să aibă loc din nou
toate, vom putea merge oriunde“.
Dar uite că nu, nu s�a terminat.
Dimpotrivă, e din ce în ce mai în�
grijorător. Și ne privește pe toți în
egală măsură, pe toate nivelurile
sociale și profesionale.

ACTUL IV. ÎMPĂCARE

Tuturor ni s�a dat viața peste cap,
am făcut schimbări radicale de la
o zi la alta, ne�am văzut nevoiți să
ne adaptăm la noul cotidian. Iar
asta s�a răsfrâns și asupra seg�
mentului de evenimente artistice
și culturale. E o componentă atât
de prețioasă pentru viețile noas�
tre, iar acum vedem cum se stră�
duie să rămână la suprafața unei
ape mâloase și tulburi, plină de
curenți înșelători, care o tot trage
la fund, iar noi stăm neputincioși

pe margine, doar ce�i mai arun�
căm câte o funie subțirică, care
ajunge atât cât să mai ia o gură
salvatoare de aer.

Am migrat cu toții online. Și
entertainment�ul tot acolo s�a dus.
S�au deschis conturi, s�au vândut
bilete la show�uri online, s�a creat
content exclusiv pentru spectatorii
plătitori, au apărut platforme care
susțin artiștii și organizatorii de
evenimente. Lumea s�a mișcat
exemplar și chiar a contribuit: s�au
cumpărat bilete la concerte online,
s�au cumpărat vouchere de con�
sum la cafenelele preferate, s�a co�
mandat acasă de la barurile pre� 
ferate. Toată lumea a colaborat.

Cu toate astea, sentimentul
nu e același. E doar o revedere
dulce�amară cu ceva care oferea
nu demult cele mai frumoase sen�
timente și crea cele mai prețuite
amintiri. Muzica, teatrul, filmul se
trăiesc cu public, aproape unii de
ceilalți, unde nu mai contează că
nu te știi cu persoana de lângă tine,
sunteți acolo să savurați momen�
tul, să vă conectați la aceeași ener�
gie. Nu putem trăi experiența unui
concert sau a unei piese de teatru
de pe canapea, putem doar să si�
mulăm trăirea. Ne vom bucura de
ele, indubitabil, dar experiența în
sine va păli în fața celei autentice,
în colectivitate, împreună, cu toții
ascultând același lucru, trăind
aceleași sentimente.

ACTUL V. CURAJ

Poate am fost mai pedantă decât
am intenționat, dar am considerat
necesar să exprim cele de mai sus,

atât pentru mine, cât mai ales pen�
tru cei care gândesc la fel. Într�un
final am acceptat faptul că această
vara nu a avut, nu are și nici nu va
mai avea loc. E anulată. În hiatus
până la noi instrucțiuni. Dar ce a
fost frumos de urmărit lunile
astea pandemice a fost spiritul de
susținere de care fanii, ascultăto�
rii, publicul au dat dovadă în mo�
mentul în care acest segment a
avut nevoie de ajutor. A fost poate
singurul exemplu de spirit civic, de
dăruire făcută cu drag, față de tru�
pele preferate, de localurile îndră�
gite, de oamenii care ne aduc bu� 
curie în diverse forme. Iar asta a dat
speranță acestor comunități că se
poate merge înainte, chit că cu
greu, trecând peste obstacole poate
uneori monumentale, dar fără
doar și poate, se poate continua. 

ACTUL VI. ÎNAINTE

Cel puțin pentru viitorul apropiat,
ne putem lua adio de la cotidianul
nostru frumos, viu, vibrând a cu�
loare, muzică, zen, vibe�uri bune.
Dar asta nu înseamnă că abando�
năm ceea ce ne este drag și oame�
nii care muncesc din greu pentru
asta. Vom avea parte în continuare
de mici oaze de bucurie artistică,
le vom savura, cu sfială și cumpă�
tare, fiecare picătură de muzică,
de teatru, de film pe care o putem
sorbi. Se va termina cândva, iar
noi vom avea experiența unor vre�
muri tulburi, care va pune în va�
loare și mai mult frumusețea
creată de oameni pentru oameni.

EXIT.  SDC



4
ANUL XVI NR. 694

18 – 24 IULIE 2020opinii 
www.suplimentuldecultura.ro

Cartea Dincolo de frontiere, 
traducere din limba franceză 
și note de Daniel Nicolescu, 
a fost publicată la editura
Polirom în 2020.

Dragă domnule Andreï Makine,
vă scriu pentru că, în această vară,
în plină pandemie, sub amenin �
țarea morții, cum suntem fiecare
dintre noi, v�am citit romanul
Dincolo de frontiere.

După ce am închis cartea am
ținut șaptezeci și două de ore de
tăcere, mi�am purtat tăcerea ca pe
un doliu. Nu regret.

Dincolo de frontiere e o carte
de deplină maturitate, în care
condiția umană este întoarsă pe
toate fețele. Și e bine că e așa. 

Dar!
Eram foarte tânăr când v�am

citit prima dată. Am început cu
Fiica unui erou al Uniunii Sovie�
tice și foarte bine am făcut. Aceea

a fost o carte care m�a făcut foarte
fericit. Ați devenit imediat unul
dintre scriitorii mei contempo�
rani preferați. Așa era, așa eram
pe atunci. 

Fiind tânăr mă îndrăgosteam
repede de autori. Țin minte că pe

vremea aceea am început să îi 
iubesc și pe Julian Barnes, Ian
McEwan, James Meek, Arthur Ja �
pin și Jay Parini.

Apoi v�am citit Testamentul
francez, Femeia care aștepta, Rec�
viem pentru Est, Viața unui bărbat
necunoscut, Cartea scurtelor iubiri
eterne, O femeie iubită și Arhipela�
gul altei vieți. Am mai citit și cele
patru romane pe care le�ați semnat
Gabriel Osmonde. Nici una dintre
aceste cărți nu m�a dezamăgit. 

Am deschis de aceea Dincolo
de frontiere cu frică, nu cu spe �
ranță. Mă temeam că ați ajuns la
capătul literaturii, că nu mai pu �
teți imagina nimic, că nu mai aveți
nimic de povestit, că nu veți putea
evita căderea în comercial, că din
dumneavoastră vor rămâne doar
măști și perdele de fum.

Bineînțeles că n�am avut drep�
tate. Am greșit și am greșit mult:
Dincolo de frontiere este o carte

foarte bună, chiar dacă, dați�mi
voie să o scriu, nu atinge, nici o
clipă, frumusețea textuală desă �
vâr șită din Testamentul francez. 

Dar cele trei voci din volum –
Lynden (minunat cavaler șchiop al
Apocalipsei!), Osmonde, Makine –
au toate ceva de spus. De mult 
n�am mai citit o carte în care auto�
rul chiar să aibă ceva de spus, în
care ideea să vină înaintea stilului. 

Dincolo de frontiere  este încă
o dovadă a inteligenței și a sub �
tilității dumneavoastră. 

Așadar se poate scrie despre
rasism, despre atentate teroriste,
despre fanatism religios, despre
căderea Occidentului și o altă
naștere a omului și așa! 

Ați făcut o demonstrație de
eleganță, de stil, de rafinament –
noțiuni tot mai rare în literatura
de astăzi.

Vă mărturisesc și altceva: nu
l�am mai întâlnit, totuși, pe acel

Andreï Makine de odinioară, acel
Andreï Makine care încă ducea cu
sine greutatea Rusiei. 

Ați scris o carte absolut fran�
ceză, v�ați împlinit destinul de a fi
un mare scriitor de limbă fran�
ceză, dar mie îmi e foarte dor de
acel tânăr care pleca din Uniunea
Sovietică și ajungea să doarmă pe
sub poduri și prin cavouri, cu
credința că literatura va salva
totuși lumea.

Înainte să mor, sau poate și
după aceea, mi�ar plăcea să citesc
încă o carte scrisă de acel înnebu�
nitor Andreï Makine, pe care
acum l�am regăsit doar printre
rânduri. SDC

ANDREI CRĂCIUN
CULEGĂTORUL DE HARFE

Scrisoare către Andreï Makine

Chiar la începutul carantinei am
primit un telefon care a schim-
bat pentru mine următoarele
trei luni. 

Telekom luase hotărârea să pună
la dispoziția publicului pagina de
FB a corporației, adică să înlocu�
iască o bună parte din materia�
lele lor promoționale de acolo cu
un aperitiv cultural pentru oa�
menii închiși în casă. Între altele,
cronici de carte. Abia așteptam să
folosesc o replică dură pe care am
învățat�o dintr�un film și ocazia
asta era perfectă: How did you
get my number? Căci sunt român
și nu am încredere în nimeni și,
mai presus de orice, nu am încre�
dere în cineva care vrea să facă

bine. Acum însă nu pot să spun
decât că sper ca și alte corporații
să�și ia inima în dinți și să ia cul�
tura în grijă.

După trei luni mi�am făcut
deci și eu curaj și am văzut toate
cele 12 filmulețe pe YouTube.
După ce crisparea s�a mai risipit
m�am gândit că am făcut câteva
descoperiri personale. Mai întâi,
mi�am adus aminte că am ajuns
să nu mai fac lucruri de plăcere
decât obligat. Că nu mai citesc din
pura bucurie de a citi – am desco�
perit pragmatismul, o victorie
foarte tristă. Majoritatea lecturi�
lor mele țin de meseria mea de ar�
heolog și chiar și acolo au din
păcate mereu un scop precis –
pregătirea unui articol științific
sau de popularizare, a unui curs.
Or, cititul „neproductiv“, leneș, fri�
vol, e de fapt metoda ideală de oxi�
genare a minții. Iar rubrica Doar o
carte ne desparte mi�a dat – sper
că și altora – un pretext să mă
reapropii de literatură, un vou�
cher pentru recitit. Oricum, un
scriitor care nu citește literatură
n�are nici o șansă – e ca un pia�
nist care trece cu virtuozitate prin
toate partiturile, dar nu ascultă

niciodată interpretările altora.
Cum să crești, când tu nu admiri
decât muzica ta? 

Am mai început să suspectez
că nu există dreptate în literatură,
sau nu există decât o dreptate es�
tetică personală. Probabil de�asta
criticii literari pe care îi citeam nu
ofereau adevărul sub formă de
formule ale lui Viète, ci – mult
mai interesant – un spectacol al
contextualizării și un suprem
exer cițiu de gust. Cât despre mine,

n�am putut decât să aleg repede
câteva cărți care să intereseze un
public larg, dar fără să se lase
epuizate de prima lectură. Am
luat imediat de pe raft trei roma �
ne (deja) clasice: Agopian, Ma�
nualul întâmplărilor (1984, reti�
părită de Polirom în Opere),
Naum, Zenobia, din 1985 (reedi�
tată apoi de Humanitas și Poli�
rom), și Inocenții Ioanei Pâr� 
vu lescu (Humanitas, 2016), la care
am adăugat un debut, al Cristinei
Vremeș, Trilogia sexului rătăcitor
(Humanitas, 2019) și un roman is�
toric, Filip Florian, Zilele regelui
(Polirom, 2008). Am ținut neapă�
rat să includ și două cărți de
proză scurtă, așa că am vorbit de �
spre Adriana Bittel, Cum încă run �
țește o blondă (Humanitas, 2015)
și Cristina Andrei, Matriarhat
(Nemira, 2018). Am mai pus în va�
liză o carte de călătorii, Marius
Chivu, Trei săptămâni în Anzi
(Humanitas, 2016) și una de ese �
uri, Valeriu Gherghel, Roata plă�
cerilor. De ce n�au iubit unii
în țelepți cărțile? (Polirom, 2018).
Iar pentru publicul larg de îngeri,
Emil Brumaru, Opere I. Julien Os�
pitalierul (Polirom, 2009) și două

cărți pentru copii, Ioana Nicolaie,
Spionul Kme, și Florin Bican Și 
v�am spus povestea așa, Aventu�
rile cailor năzdrăvani rememo�
rate de ei înșiși (ambele de la
editura Arthur). Cum absenții au
întotdeauna dreptate, cărțile de �
spre care n�am putut vorbi mă
bântuie. Un singur lucru mi�a fost
clar de la început, că o să aleg
numai cărți scrise de români și, în
general, cărți care ar merita mai
multă promovare decât li se face.
În rest, dacă am făcut un efort ca
selecția să fie diversă, n�a fost
pentru a fi politically correct, ci
pentru a fi corect tout court.

Mi�am mai dat seama că am
devenit prea dependent de scris
și prea temător de vorbitul liber,
mai ales când sunt înregistrat –
deși, până la urmă, nimănui nu�i
pasă. A te teme că totul, pe inter�
net, rămâne, înseamnă să te iei
prea în serios. 

Am mai aflat și că interesul
nostru pentru cultură are mai
multe fațete decât ochii libelulei.
De pildă, pe de o parte, cele trei
minute despre Manualul întâm�
plărilor au avut 42.000 de vizuali�
zări pe pagina de FB a Telekom. Pe
de altă parte, unuia dintre comen�
tatori cronica mea i�a mers drept
la suflet și l�a făcut să zică așa: „De
ce nu�mi funcțio nează cartela la
Ariceștii Rahtivani!!!“. SDC

CĂTĂLIN PAVEL
CÂTEVA PÂNZE SUS

Doar o carte ne desparte



S�a comentat mult inițiativa Mi�
nisterului Culturii de a iniția un
parteneriat cu eMAG pentru
promovarea literaturii române
prin intermediul rețelei online 
a popularului magazin de
mașinării și obiecte de toate fe�
lurile, de la roboți de bucătărie
până la absorbante Always. 

Multora li s�a părut că ideea a fost
nepotrivită, pripită sau de�a drep�
tul proastă. Mulți au pus la îndo�
ială competența funcționarilor
din minister – ceea ce e totuși ne�
drept, chiar dacă despre eficiența
inițiativei se poate discuta. Poate
sunt și eu părtinitor, dar puținele
mele interacțiuni cu Ministerul
Culturii n�au fost tocmai proaste.
La câteva târguri internaționale
de carte la care am participat, oa�
menii din minister prezenți la
standul României m�au pus în le�
gătură cu editori și traducători

străini, m�au dus la standurile
altor țări, unde m�au prezentat
unor funcționari culturali intere �
sați de literatura română, au fost
agenți literari informali pentru
scriitorii români.

Spun asta doar ca să nu se
creadă că toate lucrurile la Minis�
terul Culturii sunt doar albe sau
negre: sunt amestecate, cum e
totul la noi. Și cred cu adevărat că
intențiile din spatele proiectului
comun cu eMAG au fost dintre

cele mai bune, iar faptul că nu im�
punea mari cheltuieli – doar efort
și organizare – a fost determinant.
La urma urmei, cărțile se pot cum�
păra de oriunde, numai să le gă �
sești. Se pot cumpăra laolaltă cu
oalele de email, nu�i asta o pro�
blemă. Eu însumi am făcut așa ceva.
E drept că nu online, fiindcă pe
atunci nu exista încă online�ul, dar
am făcut�o. Undeva la țară, foarte
departe în timp și spațiu de eMAG.

Era pe la sfârșitul anilor 1970
și în satul unde mergeam eu la
gimnaziu abia așteptam pauza
mare ca să pot fugi la magazinul
comunal. Casa unde funcționa
magazinul fusese, probabil, con�
fiscată de la unul din chiaburii sa�
tului, poate chiar fostul băcan, iar
acolo erau de fapt două magazine,
două încăperi lungi și înalte, se�
parate printr�un antreu mare: la
stânga era alimentara, unde se gă�
seau ulei, zahăr, pâine, conserve –

atunci când se găseau –, iar în
dreapta, un fel de Fero�Metal, de
unde sătenii cumpărau greble,
sape, saci de plastic, sfoară, cuie –
tot așa, când se găseau. Mărfurile
erau aranjate pe niște rafturi ma�
sive, ce se înălțau până la tavan,
iar sus de tot, pe ultimul raft, la
vreo trei metri înălțime, zăceau
mărfurile care n�aveau căutare.
Chiar în colț, sus de tot, erau sti�
vuite în echilibru precar sute și
sute de cărți, rămase din campa�
niile de culturalizare din lumea
rurală – și acolo mă duceam eu în
pauzele mari de la școală. Vânză�
torul știa deja ce vreau: îmi punea
scara, eu mă cocoțam pe ea, mă în�
tindeam pe vârfuri și începeam să
scotocesc prin volumele prăfuite,
pe care nu mai pusese nimeni mâ �
na din vremea lui Dej. Căutam în
special volume de SF, una din pa�
siunile mele de lectură, și găseam
destule din cele apărute în anii
1950�1960, acel SF realist�socia�
list care avea și el farmecul lui.
(Cred că acolo am dat pentru pri �
ma dată de un roman al fraților
Strugațki.) 

Altfel, literatură de calitate,
clasică sau nu, nu se prea găsea:
erau multe scrieri propagandistice,
o grămadă de texte de popularizare

a științei și cam atât. Dar eu eram
mulțumit: cumpăram aproape zil�
nic o carte sau două.

Vizavi de magazin se aflau
primăria și căminul cultural. Iar
într�una din sălile căminului exis�
tau vreo trei încăperi ce dădeau
dintr�una în alta și care erau pline
de cărți. Aia era biblioteca să�
tească, destul de bine dotată,
numai că mereu închisă. Din feri�
cire, bibliotecara – un post mai
degrabă onorific, ca să umple o
schemă oficială – era diriginta
mea, prin urmare măcar o dată pe
săptămână o convingeam să îmi
descuie biblioteca și împrumu�
tam o plasă de cărți. Așa am des�
coperit și cărțile clasice pentru
adolescenți, și multă literatură
română, și autorii străini despre
care auzisem că ar fi buni sau
interesanți.

De asta mi�a amintit, într�un
fel întortocheat, campania „Citeș �
te românește“ făcută prin eMAG.
Fiindcă m�a încântat și raftul cu
cărți de la Fero�Metalul sătesc,
dar biblioteca sătească mi�a folo�
sit mult. Mă întreb dacă biblio�
teca aia mai există. Sau alte bi� 
blioteci asemenea ei. Fiindcă de
acolo am citit eu cu adevărat
românește. SDC
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Jurnal de coronavirus:
bibliotecă și Fero-Metal





E vară, e cald, uneori
prea cald, alteori plo -
uă sau bate vântul în
rafale, dar chiar cu
asemenea riscuri
meteo, plus cele sa -
nitare determinate de
pandemie, un spec -
tacol ori un concert
în aer liber sunt mai
aproape de ideea de
vacanță decât cele
dintr-o incintă. Au…
un alt aer, sunt mai
speciale. Pe mapa -
mond, există o suită
de locuri și eveni -
men te spectaculoa-
se, cu istorie înde -
lungată ori mai
recentă care ono -
rează în mod original
ideea de manifestare
culturală outdoor.

PE COASTA STÂNCOASĂ 
A ATLANTICULUI

Spectacolul în aer liber are tra �
diții frumoase în Regatul Unit al
Marii Britanii și Irlandei de Nord.
Unul dintre inedite este în Corn �
wall, pe coastă, în satul Por�
thcurno. Povestea începe în 1920,
când Rowena Cade a cumpărat o
proprietate cu 100 de lire sterline,
cu intenția de a construi acolo o
casă în care să locuiască. A și
făcut�o, e Minack House. Niște ani
mai târziu, Cade și�a oferit gră�
dina pentru susținerea unor re �
prezentații cu o producție shakes� 
peariană, Visul unei nopți de vară
(1930), apoi, vara următoare, pen�
tru Furtuna. Interesul publicului
a împins lucrurile mai departe.
Prezentarea spectacolelor nece�
sita o minimă amenajare, pe care
Rowena și ajutoarele ei au făcut�o
cu uneltele obișnuite dintr�o gos�
podărie. A fost începutul unei
activități extinse pe mai mulți ani,
în care Rowena Cade a crezut în�
treaga viață. Ceea ce azi e conside�
rat unul dintre cele mai uimitoare
teatre în aer liber, tăiate în piatră,
e rezultatul pasiunii și al unei
munci făcute cu mâinile și cu mij�
loace ce țin de meșteșugărie. Fire
de artist, Cade s�a implicat cu pa�
siune în acest proiect realizat cu
puterile ei și cu sprijinul localni�
cilor. Creativitatea s�a manifestat
din plin nu doar în pregătirea am�
fiteatrului, ci și în multe alte de�
talii: pe scaunele din piatră sunt
scrise titlurile unor spectacole
prezentate aici; modele nonfigu�
rative realizate cu o șurubelniță
au devenit ornamente ce pot fi 

văzute și azi. Spațiul a căpătat
forma apropiată de cea prezentă
în anii ’30, iar eforturile și moda�
litatea de amenajare sunt neobiș �
nuite și admirabile. Câteva tone
bune de piatră au fost decupate
manual pentru a transforma un
pisc într�un fabulos spațiu teatral.
În fiecare vară, din iunie până în
septembrie, se desfășoară o sta�
giune teatrală, dar teatrul e vizi�
tabil în cursul întregului an. Din
amfiteatrul modelat în piatră se
poate admira marea și asculta
muzica talazurilor.   

Probabil vremea sumbră și
capricioasă din insulă îi face pe
englezi să aprecieze atât de mult
reprezentațiile open air. În Re�
gent Park, la Londra, funcțio �
nează, din 1932, Open Air Theatre.
Are 1.250 de locuri, e complet în�
conjurat de natură, de verdeață și
rulează, din mai până în septem�
brie, producții concepute special.
Administrarea lui este privată, iar
actrița Dame Judy Dench este pa�
troana board�ului. 

20.000 DE LOCURI IES 
DIN PĂMÂNT ÎN TAIWAN

În Taiwan funcționează la cote înal �
te Centrul Național pentru Artă
Kaohsiung. Proiectul arhitectu�
ral, câștigat prin licitație interna�
țională de firma olandeză Meca�
noo, s�a dezvoltat imaginativ pe o
suprafață amplă, de 10 hectare, cu
o amprentă la sol de 3 hectare. Pe
bună dreptate, locul e considerat
cel mai mare așezământ de gen.
Imaginați�vă! Înfățișarea e foarte
potrivită destinației artistice, mi�
xând inspirat forme curbe, drepte

și în unghiuri, materiale moderne
și soluții care îngăduie luminii
naturale să scalde interiorul. 

Să vedem ce oferă incinta. O
sală de operă cu 2.260 de locuri. O
sală de concerte cu o scenă din
stejar încercuită la propriu de fo�
toliile pentru spectatori, în număr
de 2.000, asigurând o vizibilitate
și o acustică de invidiat. O carcasă
acustică coboară de la plafon și
nu e doar spectaculoasă, ci oferă
și un supliment de calitate sonoră
pentru fanii genului. O orgă cu
9.085 de piese aranjate asimetric,
foarte neobișnuit, completează
peisajul indoor! Playhouse e un
alt perimetru și găzduiește spec�
tacole de teatru și de dans. Pentru
adepții intimismului, Recital Hall
le oferă varianta unor reprezen �
tații pentru doar 434 de locuri. Și
pentru acesta, acusticienii s�au

întrecut pe ei înșiși, imaginând
variante de absorbție a sunetului
în funcție de tipul de muzică. Pen�
tru noi poate părea un SF, dar
așezământul există din octombrie
2018. Și acum ajung la partea care
se potrivește subiectului articolu�
lui de azi: amfiteatrul în aer liber. 

Arhitecții l�au conceput într�o
secțiune a acoperișului, în partea
care coboară până la nivelul so�
lului. Orientat spre Vest, el ofe ră
o perspectivă foarte frumoasă
asupra apusului, în serile când
nu sunt programate re pre zen �
tații. Felul în care a fost proiectat
a avut în vedere toate con dițiile
ce țin de meteo, inclusiv vântul.
Pe care ca privitor nu�l simți
deloc. Amfiteatrul e foarte gene�
ros: poate primi până la 20.000
de iubitori ai artelor spectacolu�
lui. SDC
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Arta teatrului și spațiile în aer liber

ION BARBU
PINACOTECA DIN PETRILA
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INTERVIU CU ARTISTUL VALERIU PANTILIMON

„Cuvântul este mult
peste imagine“

ELI BĂDICĂ

I-am cunoscut o parte dintre
lucrări la standul României de
la Livre Paris, în martie 2019,
conceput de Institutul Cultural
Român – spaţiul standului era
marcat de prezenţa unor
totemuri cu panouri iluminate,
care puneau în valoare lucrări
de-ale sale, reunite cu această
ocazie în expoziţia Voi fi mâna
gândului tău; în interiorul
elementelor au fost sus pen -
date citate din autori români,
un soi de expoziţie de poezie
caligrafică. Tot în cadrul Livre
Paris, pe parcursul celor cinci
zile de târg, l-am și văzut pe

Valeriu Pantilimon lucrând
propriu-zis, în timpul unor
performace-uri – desene live,
caligrafii unice în faţa pu -
blicului și a invitaţilor. 
Ne-am întâlnit mai târziu la
București, la o terasă din Titan,
și am stat mult timp de vorbă –
culmea, nu numai despre artă,
sau despre vizual, ci mult mai
mult despre cărţi, literatură,
cuvinte și litere. În urma
dialogului nostru amplu și cald,
am rămas cu senzaţia preg -
nantă că Valeriu Pantilimon
este unul dintre cei mai
discreţi, erudiţi și pasionali
artiști români contemporani.
Senzaţie cu care sper să vă
molipsiţi și dumneavoastră,
după această lectură.  

Care credeți că este rolul artei
astăzi, în contextul acesta, în se-
colul „dataist“, așa cum spunea
Harari?

Am și eu dubii uneori. Cred că arta
trebuie să aibă o componentă etică
și să spună o poveste frumoasă.
Arta nu e bună pentru ceva, nu
poți bate cuie cu ea, de exemplu,
dar îți dă niște repere care, într�o
situație de criză, te temperează, te
ajută cumva. Per manența artei
este foarte importantă. Nu totul
supra viețuiește, însă. 

În lucrările dumneavoastră,
acordați o mare atenție literelor.
Cum vă raportați la ele?

Personal, cred că cel mai abstract
lucru din lume este litera, pentru
că este ceva ce se aude, iar eu tre�
buie să fac să se vadă. Să vezi ceea
ce auzi e ca și când ai spune „pipăi
ceea ce miros“. E un fel de tradu�
cere absolut minunată, dar lucru�
rile trebuie sedimentate, ca să le
spui limpede, clar. Totul este gest.
O literă poate să cuprindă în ea
frumusețea unui gest. Și mai cred
că orice desen, inclusiv cel al unei
litere, trebuie să aibă și să spună
o poveste. Dacă nu, este o lucrare
care plictisește. 

Care a fost drumul pe care l-ați
parcurs pentru a ajunge la arta
caligrafiei? Și de unde vine pa-
siunea aceasta pentru litere,
care se observă în toate lucrările
dumneavoastră?

După ce am terminat școala, ne�
având spațiul pe care mi l�aș fi
dorit să�l am, cu suprafețe mari,
m�am orientat spre caligrafie.
Este o cale care îmi place, iar

spațiul pe care îl am – atelierul
meu este sufrageria apartamen�
tului în care locuiesc, care m�a
constrâns la dimensiuni și la teh�
nici mai drastice, mai simple –
este suficient pentru ceea ce pre�
supune chestiunea aceasta. 

Pasiunea cred că vine de la
plăcerea de a povesti prin desen.
Formele care sunt în jurul nostru
poartă mesaje, sunt narative, mai
puțin literele și numerele, care
sunt altceva, sunt niște porți
convenționale, abstracte – eu văd
cinci degete, dar cinci, fără degete,
nu știu ce este; în schimb, pot să
văd un pătrat, un ochi sau o pa�
săre, ele te trimit cu gândul la
ceva. Litera a plecat de la o picto�
gramă care, prin simplificări suc�
cesive, a ajuns ceea ce este astăzi,
litera fonetică pe care o vedem
acum. O poveste minunată – pa�
rabola faraonului – spusă așa,
foarte succint. 

Ce instrumente folosiți, de ce
aveți nevoie pentru lucrările
dumneavoastră?

Când am început, mi�am propus
niște instrumente, pentru sensi�
bilitatea lor. O pensulă își poate
schimba volumul, poți trage o
linie subțire sau o linie groasă; al�
ternând gros�subțire, vertical�ori�
zontal, tremurat�drept, linia poate
fi ca un fel de electrocardiogramă,
dar nu e niciodată plicticoasă și
asta e important. Tipul ăsta de in�
strument are o flexibilitate. Hâr�
tia răspunde imediat, materia
este ingrată, te faultează imediat.
Nu poți să corectezi. Da că energia
gestului nu se vede printr�o urmă
clară, atunci litera pare greoaie și

neinteresantă. Când treci de acest
exercițiu repetitiv, smerit, de a
face bețișoare și cercuri, desco�
peri că ai energie, ai urmă, desco�
peri eleganța literei. Sunt litere
care presupun rigoare, de exem�
plu – litera „I“, banală aparent,
dar care îmi place să cred că tre�
buie să fie ca o coloană de lumină;
sau litera „O“, care poate fi teribil
de ingrată, pentru că e sinectică, e
ca zero, nimic, ai fi tentat să faci
un cerc perfect, dar ar fi plicticos,
așa că trebuie să�i gă sești ceva
nou, iar asta depinde de contextul
în care apare ea, căci nu e singură,
e un sunet între sunete, o țesătură
între țesături. Poate deveni perso�
naj. Trebuie să�ți gă sești calea, să
spui povestea ta prin literele pe
care le desenezi, iar asta nu se
poate fără exercițiu. Dacă te
împotmolești, și instrumentul, și
hârtia sunt dușmanii tăi, te acapa�
rează. Cunosc persoane care iu�
besc caligrafia și fac litere foarte
frumoase, dar foarte greu le iese
să pună literele astea împreună,
ele sunt ca o defilare, dar împre �
ună sunt mai mult ca niște străini.
Îmi place să cred că eu am făcut
un pas mai departe.  

Dacă te lași sedus de instru�
ment, el devine elementul princi�
pal. În textele pe care le�am făcut,
mi�am dat seama că, la suprafața
pe care trebuie s�o compun acolo,
nu ar fi necesară grosimea instru�
mentului pe care îl am. De aceea
de obicei îmi fac singur instru�
mentele. Îți trebuie o formă care
se înscrie în întreg. Artizanal, așa.
Cu cât instrumentul este mai sim�
plu, cu atât ai o mai mare libertate
de lucru. Pensula ar fi ideală, dacă

Valeriu Pantilimon a studiat arta la maturitate, iar în prezent predă
educație plastică liceenilor. De-a lungul timpului, a făcut cărți de mână
și a contribuit cu desene, ilustrații și reprezentări grafice la diverse
volume. În restul timpului, lucrează în micul său atelier din
apartamentul bucureștean în care locuiește. 
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ar avea rigoare, rigoarea pe care o
presupune litera. Și atunci schimb
instrumentul. Eu lucrez cu tot
felul de bețișoare, în funcție de
înălțimea literei – înălțimea lite�
rei trebuie să fie un multiplu de
lățimea ei, un raport absolut fi�
resc. Și asta vezi exersând, făcând
și văzând ce funcționează și ce nu.

Din cum vorbiți, pare să aveți o
relație apropiată cu literele...

Sună stupid să spun asta, dar eu
vorbesc cu literele, iar ele mă mai
și ajută din când în când. 

E vreo literă care vă place 
mai mult?

Sunt absolut convins că fiecare
dintre noi avem o literă preferată,
fie că o conștientizăm sau nu. Mie
îmi place litera „R“, pentru că este
și acoladă, și verticală, și are și
reverența aceasta a piciorului. 

Prima mea întâlnire cu lucrările
dumneavoastră a fost la standul
României de la Livre Paris, în
martie 2019, unde ați avut o
expoziție superbissimă, Voi fi
mâna gândului tău, de care îmi
amintesc că a fost în centrul
atenției. Cum a ajuns expoziția
aceea să capete contur? Care e
povestea ei?

Toate lucrările s�au așezat în timp,
într�un rastel, nu am simțit că le
fac cu vreun efort, au fost firești.
Sentimentul era că cineva mi�a
dictat ceva, niște texte, iar eu am
executat. Și încă�mi place ce a
ieșit, atunci când le frunzăresc,
mă bucur de ele, nu mă plictisesc,
încă sunt proaspete. 

Cât timp a durat să adunați toa-
te lucrările acelea? Și cum și-au
primit numele?

Nu știu, mi�e greu să estimez, mult
timp. Practic, de când am termi�
nat școala. Și le�am grupat de la
început pe teme literare: citeam o
carte care îmi plăcea – să zicem
Maestrul și Margareta, o recitesc
periodic (în paranteză fie spus, e
interesant să ai un grup de prieteni

cu care să reciți fragmente din
cărțile care�ți plac) – și extrăgeam
un subiect din ea, pe care îl de �
senam. Apoi, am luat punctual ce
înseamnă morfosintaxa unui text:
un text este un dreptunghi; și de �
senam un dreptunghi și încercam
tot felul de texturi, cu tot soiul de li�
tere, făceam o compoziție, exact
cum ai face o casă, cuvintele au o
structură dintr�aceasta și, luate îm�
preună, se așază ca și cum ai pune
o pânză din text, o pânză de citit. Iar
lucrul ăsta pleca tot de la teme pe
care mi le dădeam singur. Ăsta a
fost primul pas, cel în care căutam
texturi. Iar după aceea litera, prin
asumare, devenea un personaj. 

Când am vrut să arăt lucră�
rile astea, m�am gândit că numele
lor ar putea fi „mâna gândului
meu“, căci gândul nu poate să
apară așa, pur și simplu, din mine,
trebuie să fie un vehicul care să�l
ducă pe suport. De aici „Voi fi mâ �
na gândului tău“.

Lucrările acelea conțineau cita-
te din Cioran, Gherasim Luca,
Mircea Eliade, Tristan Tzara, Eu-
gen Ionescu, dar și din operele
unor scriitoare contemporane
precum Gabriela Adameșteanu
și Ioana Pârvulescu. Sunt foarte
curioasă, cum ați selectat auto-
rii și citatele? Mi se pare foarte
spinos să alegi ceva... reprezen-
tativ, să spunem. 

De�a lungul timpului, îmi nota�
sem citatele care�mi plăceau mie,
am făcut multe lucrări și așa am
ajuns să trimit mai multe propu�
neri din ceea ce deja aveam – de
exemplu, mie îmi place foarte mult
Ion Barbu, aveam ceva ce mie mi
se pare printre cele mai bune lu�
crări de�ale mele cu poezia lui.
Selecția a fost făcută de George
Banu și de Matei Vișniec, de la
Paris, în funcție de numele de au�
tori care sunt cunoscute și acolo
și, da, trebuia să fie și ceva repre�
zentativ pentru România. Apoi,
doamna Simona Brânzaru a făcut
traducerea citatelor în limba
franceză. 

Suplimentar, trebuia să scriu
și niște coloane de text, pentru de �
signul gândit de arhitecta Andreea
Macău, niște panouri luminoase în
stand, care era un soi de coroană a
României. S�a ales ce era compati�
bil cu spațiul și cu viziunea, eu am
făcut mult mai multe. 

Atunci mi�am pus problema
asta: cum trebuie să fie un corp de
literă pentru un autor care este
foarte plastic și te trimite uneori
la lucruri care poate să fie expri�
mate prin morfosintaxa despre
care vorbeam puțin mai devreme,
dar în același timp, trebuia să fie
vizibil, să atragă atenția asupra
standului respectiv. Ca să faci o li�
teră caligrafică, trebuie doar să ai
răbdare și bunăvoință. Și copiii
scriu frumos, de exemplu. Din pă�
cate, scrierea frumoasă a fost mult
prea mult folosită în scopuri pu�
blicitare, în cele mai multe cazuri
a devenit kitsch. Așa că m�am
gândit că nu litera e foarte impor�
tantă, ci faptul că acolo este o co�
loană de text, ca și când ai vorbi

despre cupola unei construcții, și
nu am vrut să fac o literă caligra�
fiată, ci pur și simplu o structură
verticală, colonară, care să se
poată citi. 

Celelalte desene expuse mi le
propusesem de mai demult. Le�am
tot reluat și re�reluat. Forma cu
mâna care salută, de exemplu, cu�
prindea texte de Ion Barbu și de
Nichita Stănescu. Dacă ar fi să
spui că poezia aceea are o formă,
eu o simt așa, poți să pui mâna pe
ea, să o pipăi. I�am salutat pe au�
tori, într�un fel. Iar filacterele au
o chestie foarte frumoasă: din
gura personajului, iese o panglică
care spune ce zice personajul. Îmi
place să cred că lucrul acesta s�ar
putea dezvolta: eu simt portretele
acestea de mari dimensiuni, ca
niște uriași, și mâinile la fel. 

Expoziția de la Livre Paris nu
este prima dumneavoastră
„oprire“ în teritoriul literelor, al
cărților. Ați făcut și cărți-obiect,
cărți de mână, ați contribuit și
cu desene, ilustrații și reprezen-
tări grafice la volume precum
Împărțit la doi, de Simona Tache
(Crater, 1999), Poeme, de Con-
stantin Călin (Monitorul Oficial,
2017) sau TU și alte întâmplări
gata de a fi trăite, de Alexandru
Pleșcan (Cartea Românească,
2017). Ce au în comun, pentru
dumneavoastră, arta vizuală și
literatura?

Plăcerea de a face o traducere de
la cuvânt la imagine. Cuvântul
este mult peste imagine, cred asta
sincer, pentru că este mult mai

bogat, are mult mai multe sensuri,
are volum, are spațiu, pe când o
imagine te limitează inevitabil la
un contur, la o suprafață. Prima
plăcere pe care o ai ca ilustrator
este că fiecare cuvânt îți dă ime�
diat o poveste. Sunt cuvinte care
sunt ghidușe, altele sunt picante,
unele sunt leneșe, fiecare are o
formă senzorială, dincolo de sem�
nul ei punctual. 

Ce anume vă apropie 
de cărți?

Cred că poveștile. Desenându�le,
îmi place să cred că le continui. 

Aveți o carte sau vreun autor –
în afară de deja menționatul
Bulgakov – la care vă
reîntoarceți periodic?

Recitesc cu plăcere un autor sârb
pe care l�am descoperit relativ de
curând, Milorad Pavić, care mi se
pare absolut extraordinar. Fie�
care proză, fiecare capitol are un
anumit parfum – și sunt convins
că asta a vrut să facă. 

Și�mi place și Ovidiu Verdeș. 
Am vrut la un moment dat să

fac ilustrația Levantului lui Mir�
cea Cărtărescu, versiunea în ver�
suri, aveam și un caiet cu exerciții
de caligrafie – care a rămas așa, în
lucru, poate reiau odată. 

Care citat folosit în expoziția de
la Livre Paris credeți că vă des-
crie cel mai bine ca artist?

Cel al lui Tristan Tzara, un text
foarte poetic, profund, sensibil, în
care e vorba despre cum ne repre�
zentăm pe noi. SDC

Valeriu Pantilimon desenând live la Livre Paris (dreapta)
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E LA NAVE VA – TIFF ȚINE CÂRMA ȘI ÎNFRUNTĂ PANDEMIA

Mihai Chirilov: „Provocarea acestei ediții ține
exclusiv de mutarea ei totală în aer liber“
Echipa Festivalului Interna -
ţional de Film Transilvania
(TIFF) a respins varianta online
și a ales să ţină festivalul mai
târziu de data anunţată anul
trecut. Cinefilii sunt așteptaţi la
Cluj-Napoca între 31 iulie și 9
august pentru o ediţie ieșită
din tipare, cu proiecţii numai în
aer liber întinse până târziu în
noapte și cu același – sau
poate mai mult – dolce far
niente. Mihai Chirilov, direc-
torul artistic al festivalului, 
ne spune mai multe.

IULIA BLAGA

Pandemia v-a afectat destul de
tare, dar ați găsit o soluție. Cum
a decurs odiseea?

Selecția festivalului a început să
prindă contur încă din toamna tre�
cută, imediat după festivalurile de
la Veneția și San Sebastian. Struc�
tura pe secțiuni a fost stabilită cam
tot atunci – am știut de la bun în�
ceput că 2020 va fi anul Italiei și al
Centenarului Fellini, ba chiar am
știut că ne dorim ca unul dintre
cineaștii omagiați în secțiunea 3×3
să fie Abel Ferrara, care e stabilit
de ceva vreme în Italia și cu care
eram deja în legătură pentru o po�
sibilă vizită în Transilvania.

Ceilalți doi regizori din sec �
țiunea 3×3 erau și ei deja aleși:
Costa�Gavras (al cărui nou film,
Adults in the Room, îl prinsesem
la Veneția) și croatul Vinko Bre�
san, a cărui excelentă comedie ne�
agră What a Country! o văzusem
la Salonic în noiembrie. Mai știam
că vrem să facem un focus pe tine�
rii cineaști sârbi și doream să ne
aventurăm pe teritoriul seriale�
lor, din ce în ce mai privilegiate în
programele festivalurilor de film. 

Am rebotezat secțiunea tra �
dițională dedicată filmelor de
groază și fantastice din Umbre în
Lună Plină, ca un soi de aperitiv la
Festivalul Lună Plină de la Bier�
tan, și eram deja în tratative pen�
tru mult�prizatele cine�concerte,
ba chiar am inițiat o producție
proprie în tandem cu festivalul�
partener din La Rochelle. 

La sfârșitul lui 2019, echipa
mea de preselecție (Anca Grădi�
nariu, Ștefan Bradea, Cristi Măr�
culescu, Crăița Nanu și Octavian
Dăncilă) va fi văzut deja jumătate
din filmele înscrise, iar progra�
mul TIFF�ului, cel puțin pe hârtie,
era întocmit în proporție de 50%.
Berlinala acestui an, ultimul mare
stop înainte de finalizarea pro�
gramului, a mai contribuit cu câ�
teva filme în selecție, pentru ca
declanșarea pandemiei să ne prin �
dă cu line�up�ul configurat aproa �
pe în totalitate. După care, poto� 
pul, incertitudinile, angoasa… 

ÎN ACEST AN „LA VITA“ 
NU E AȘA DE „DOLCE“ 

Am continuat să vedem restul fil�
melor înscrise, dar am sistat orice
invitație. Oricum, lumea parcă
înghețase și din ce în ce mai multe
festivaluri (printre care Salonicul
documentar și Sofia, pe care ar fi
trebuit să le vizitez) și�au anulat
edițiile. Odată cu trecerea timpu�
lui și cu restricțiile venite progre�
siv la pachet, ne�a fost din ce în ce
mai clar că vom fi în imposibilita�
tea de a deschide festivalul pe 29
mai, așa cum era inițial anunțat.
Am eliminat din fașă mutarea ex�
clusiv în online, preferând să
așteptăm vremuri mai bune, re�
deschiderea cinematografelor, fie
și la o capacitate redusă și, după

multe discuții interne, am decis
repoziționarea festivalului pen�
tru perioada 31 iulie – 9 august. 

Am finalizat programul, într�o
variantă ușor redusă, date fiind
scăderea bugetului și micșorarea
numărului de proiecții (motivată
de implementarea măsurilor de
siguranță), sperând că�l vom pu �
tea acomoda în spațiile de pro �
iecție existente – după care a ve nit
lovitura. Cinematografele rămâ�
nând închise, a trebuit să ne reo�
rientăm definitiv spre o ediție
exclusiv în aer liber, nocturnă –
lucru care a presupus o reducere
drastică a programului de filme. 

Care sunt punctele forte 
ale selecției? 

Punctele forte rămân în conti�
nuare Competiția, filmele cu pe�
digree din secțiunea Supernova,
titlurile pe muchie de cuțit din No
Limit, documentarele și, evident,
retrospectiva Fellini și posibilita�
tea de a vedea La dolce vita pe cel
mai mare ecran pe care se poate
vedea un film în România – chit
că „la vita“ în acest an nu este așa
de „dolce“ pe cât ne�am fi dorit. La
toate acestea se adaugă o expan�
siune generoasă a Zilelor filmului
românesc, cu nu mai puțin de 21
de lungmetraje și 16 scurtmetraje,
și prezența la Cluj, în număr cât
mai mare sper, a cineaștilor au�
tohtoni. 

Care a fost pentru voi cea mai
mare provocare?

Provocarea acestei ediții ține ex�
clusiv de mutarea ei totală în aer
liber, de programarea suprapusă,
de filmele proiectate târziu în
noapte – dar asta e o provocare și
pentru public. Sperăm doar că in �
tenția noastră de a aduce o boare
de normalitate în straniul peisaj
actual să fie dublată și de o dispo�
nibilitate a publicului de a ieși
din zona de confort a sălilor de ci�
nema și a orelor standard de
proiecție și de a se antrena, ală�
turi de noi, într�o aventură cu un
bioritm complet diferit.

Cum a influențat munca ta cura-
torială faptul că proiecțiile au
loc în aer liber? Ai ales filme mai
„de largă respirație“?

Tocmai pentru că a fost realizată
în avans, selecția nu a ținut ne�
apărat cont de o anumită stare
existentă. Am păstrat majoritatea
secțiunilor, micșorând conținutul
lor (cu excepția Competiției, în
care se află în continuare 12 titluri
ale unor regizori aflați la primul
sau al doilea film), am renunțat
totuși la câteva secțiuni, pe care
le�am reportat pentru 2021 – și
am încercat să menținem acel
echilibru între filmele feel�good
de public, „de largă respirație“
cum le numești tu, și cele edgy,
care fac deliciul tiffarilor dedicați. 

De pildă, majoritatea filmelor
din secțiunile No Limit și Lună
plină vor fi programate în decorul
spooky al pădurii Hoia. Dar am
extins programul din Piața Unirii,
punctul nodal al TIFF�ului, unde
vom avea multe seri cu două pro �
iecții, nu doar una, ca până acum,
cu filme gen Pinocchio, Delete
History (ambele de la Berlinală),
dar și Ursul de Aur de la Berlin,
There is No Evil; dar și comediile
Belle Epoque, Military Wives (al
regizorului care a făcut The Full
Monty, Peter Cattaneo) și Heroic
Losers. Și, desigur, ținem cont și
de potențialul de public al filme�
lor, având spații de proiecție care
pot acomoda fie maximum 500 de
spectatori, fie 150�200.

La ce titluri îți pare rău ca 
a trebuit să renunți?

Îmi pare rău că a trebuit să renunț
la secțiunea de seriale și la focu�
sul dedicat tinerilor cineaști sârbi,
dar le vom păstra pentru ediția
viitoare. Compensăm însă cu pre�
zentarea mini�retrospectivei ci�
neastului sârb Dusan Makavejev,
care îl înlocuiește pe Abel Ferrara
(pe care sperăm să îl avem la anul
în Cluj). Și îmi mai pare rău de
toate acele cine�concerte, inclusiv
de cele programate în biserici,
multe din ele fiind logistic dificile
acum, în special datorită restric �
țiilor de călătorie.

Deci nu vor fi invitați străini?

E un peisaj în continuă schim�
bare, unele țări intră sau ies din
zona de risc, situație care face ca
orice rezervare de bilet pentru un
potențial invitat să fie incertă.
Există numeroși cineaști care își
doresc să�și prezinte filmele în
per soană la TIFF, iar asta nu poate
decât să ne bucure. Există cu
siguranță o poftă de călătorie și
de a�ți acompania propriul film în
fața publicului, după o atât de
lungă și frustrantă perioadă de
repaos. Suntem în legătură con�
stantă cu ei, dar totul va fi, cel mai
probabil, o decizie de ultimă oră.

Ce nume celebru ai vrea să inviți

la TIFF și n-ai reușit până acum?

Mi�am dorit dintotdeauna să îl
aduc la TIFF pe Michel Gondry și,
grație colegei mele Claudia Droc,
acest lucru a fost posibil la ediția
anterioară. Mi�aș dori ca Helen
Mirren să vină la Cluj, dar până
acum nu am avut noroc.

Care e top 3-ul tău cu filme 
din actuala ediție?

Inclasabilul Crash al lui David
Cronenberg, în versiunea proas�
păt restaurată, prezentată anul
trecut la Veneția. Madre al cineas�
tului descoperit la TIFF cu Stock �
holm, Rodrigo Sorogoyen – unul
dintre favoritele mele de anul tre�
cut (tot de la Veneția), reminiscent
unui alt film favorit de�al meu,
Birth, al lui Spike Jonze (alt ci�
neast pe care mi l�aș dori la TIFF).
Nu în ultimul rând, Balanța lui Lu�
cian Pintilie, recent restaurat digi�
tal și el – un film de care, pur și
simplu, nu mă pot sătura. SDC
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INTERVIU CU LUIZA BORAC

„Muzica lui Silvestri 
mă urmărea și în vis“

Integrala pentru pian 
Constantin Silvestri, o înregis�
trare eveniment. 

Cea mai recentă înregistrare a
pianistei Luiza Borac este inte�
grala creației pentru pian solo de
Constantin Silvestri, o premieră
mondială într�un dublu CD docu�
ment apărut pe 19 iunie la Günter
Hassler Profil, Germania. Silvestri
a fost unul dintre cei mai mari di�
rijori ai secolului 20 și poate cel
mai important compozitor român
după George Enescu, creația pen�
tru pian fiind un argument optim.
Înregistrarea eveniment realizată
de Luiza Borac are verva virtuoză
și sensibilitatea tandră a celui care
se apropie cu iubire de o moș te �
nire inestimabilă pentru ea, enig�
matică pentru noi. Tehnica ire� 
proșabilă a pianistei românce nu
impietează tandrețea apropierii de
tărâmul familiar, aproape intim
pentru ea, al pianisticii lui Sil�
vestri, o muzică originală și proas�
pătă, în paliere stilistice fluctu�
ante, cu amplă paletă expresivă, de
la ludic la interiorizat, de la tragic
la improvizatoric și nostalgie.

Felicitări, Luiza Borac, integrala
pentru pian Constantin Silvestri

este una care s-a lăsat destul
așteptată în muzica româneas-
că. Silvestri este, fără îndoială,
unul dintre cei mai importanți
compozitori români ai secolului
20 și, în același timp, poate cel
mai nedreptățit muzician ro-
mân. Cum ați descrie personali-
tatea lui ?

Constantin Silvestri a fost un mu�
zician de geniu, înzestrat cu multe
talente ieșite din comun. Cum bine
ați spus, unul dintre cei mai mari
dirijori ai secolului 20, Silvestri a
fost de asemenea un fabulos pia�
nist, un improvizator ce își uluia
ascultătorii și un compozitor de
geniu. În fiecare din aceste dome�
nii de creație a atins cote unice ale
performanței, ale profesionalis�
mului și ale genialității. Așa cum
menționează doamna Lavinia Co �
man în biografia ei despre Con�
stantin Silvestri – carte premiată
de UCMR –, este de neînțeles feno�
menul Silvestri de uitare colectivă.
Am simțit că este nevoie să fac ca
aceasta muzică să fie auzită și
apreciată la adevărata ei valoare. 

Compozitorul Silvestri e din pă-
cate puțin cunoscut în România.
În cuprinsul celor doar 28 de
opusuri păstrate, dintre care nu
toate cunoscute sau tipărite,
creația lui pentru pian care son-
dează teritorii diverse, de la ro-
mantic-impresionist la modern
expresionist, ocupă un loc im-
portant. Cum i-ați descrie muzi-
ca pentru pian?  

În muzica sa se răsfrâng multe
influențe ale compozitorilor care
l�au preocupat ca dirijor și muzi�
cian – Bach, Beethoven, Mozart,
Brahms, Dvořák, Ceaikovski, Enes �
cu, Stravinski, Șostakovici, Proko�
fiev –, dar toate aceste influențe au
fost doar puncte de plecare în
creația sa, ce a avut de la început o
voce originală și individuală. Toate
aceste influențe i�au trezit perso�
nalitatea creatoare, care era în�
tr�adevăr unică. 

Sunteți una dintre pianistele
ambasador pentru muzica lui
Enescu și Lipatti, iar povestea
Luizei Borac cu Constantin 

Silvestri e mai veche. În 2014 ați
înregistrat în premieră cele trei
interiorizate și profunde „cânte-
ce de pustiu“ scrise de Silvestri
în 1944, care au dat atunci și ti -
tlul albumului, Chant nostalgi-
ques, înregistrat la Avie. De când
ați visat la integrala Silvestri?

În anii de studiu la Liceul de artă
„George Enescu“ din București am
cântat câteva dintre lucrările sale,
de exemplu, celebra Bacchanale
sau ultimul episod al Rapsodiei.
Da, în anul 2014 am înregistrat al�
bumul Chants nostalgiques, cu
Cântece de pustiu. Repertoriul
acestui album era foarte divers,
cu lucrări ce traversau întreaga li�
teratură romantică. Dar în timp
ce am înregistrat Cântecele de pu�
stiu a fost o atmosferă deosebită,
cumva magică, ceva ce ne�a im�
presionat, pe echipa de sunet și pe
mine. Acest moment m�a urmărit
mult timp și am început să explo�
rez restul lucrărilor, realizând că de
fapt nu știu nimic despre această
mare muzică. Totuși abia anul
trecut am avut timp să aprofun�
dez această idee. Îmi amintesc că
am venit în vacanță vara în Româ�
nia și, după câteva zile, am mers la
bibliotecă să văd dacă pot găsi
partituri de Silvestri. Fiind vacan �
ță, nu luasem partiturile cu mine,
dar, deși nu mă despărțisem decât
de câteva zile de ele, muzica lui Sil�
vestri mă urmarea și în vis. Atunci
am realizat că mă aflu deja în tra�
iectorie dreaptă și că trebuie să în�
registrez. A venit cumva de la sine.

Și pe acest disc ați înregistrat
două premiere absolute, fru-
moasele Dansurile populare
românești din Transilvania op.
4, în chiar aranjamentul dum-
neavoastră din versiunea la pa-
tru mâini, și Sonata pentru pian
în două părți op. 19 nr. 2 (1940) 

Dansurile populare românești
sunt adevărate bijuterii muzicale.
Extrase din culegerea de teme po�
pulare din Bihor culese de Béla
Bartók, sunt piese în care folclo�
rul românesc este redat în mod
foarte direct, dar cu un deosebit
farmec. Sunt piese scurte, pentru
mine fiecare cu o enormă putere

de sugestie, o lume sonoră de
basm, parcă din poveștile lui Ion
Creangă. Sonata este o lucrare ha�
lucinantă, în care imaginația com�
pozitorului pare inepuizabilă. Deși
nu durează decât 20 minute, mu�
zica creează iluzia unei coloane so�
nore a infinitului. Precum ultima
sonată a lui Beethoven, Sonata
quasi una fantasia este concepută
în două părți, partea a doua fiind
un impresionant vals plin de
weltschmerz, de dor universal.

În final, alte două înregistrări în
premieră: două piese pentru
pian de Kurtàg și prima parte a
concertului pentru pian neter-
minat de George Enescu (1897),
pe care ați cântat-o în premieră
anul trecut în mai la București
cu Orchestra Radio și Rossen

Gergov. De ce?

Maestrul Kurtàg mi�a făcut cadou
aceste două piese pe care le�am
cântat în primă audiție în Germa�
nia, iar acum le�am înregistrat tot
în primă audiție discografică. 
M�am gândit că atât miniaturile
lui Kurtàg Gyorgy, cât și Concer�
tul pentru pian și orchestră de
George Enescu se potrivesc în
contextul muzicii românești a se�
colului 20 și mai ales în lumea so�
noră a lui Constantin Silvestri.
Enescu a fost un mare admirator
și susținător al lui Silvestri. Cum
știm, atunci când a plecat la Paris
a spus „plec liniștit știind că viito�
rul muzicii românești este în
siguranță în mâinile lui Constan�
tin Silvestri“. Pentru Silvestri, ca
și pentru Lipatti, Enescu era un
mentor și un mare model de
inspirație. Visul său de a dirija
opera Oedip s�a împlinit în 1958,
când Silvestri a dirijat premiera
română a operei. Născut la Lugoj,
György Kurtàg este considerat cel
mai reprezentativ compozitor
ungar modern, alături de György
Ligeti. Una dintre piesele dum�
nealui este dedicată memoriei
profesorului Francisc László, unul

dintre marii noștri muzicologi și
exegeți ai muzicii lui Franz Liszt și
Béla Bartók. Manuscrisul Concer�
tului pentru pian de George Enescu
mi�a fost dăruit de dirijorul Peter
Ruzicka, o surpriză emoționantă.
Apoi, după revizuirea de către ma�
rele nostru compozitor și specia�
list Enescu Cornel Țăranu, l�am
abordat în primăvara anului 2019.
A fost o experiență de neuitat in�
terpretarea acestui concert ală�
turi de Orchestra Radio și dirijorul
Russen Gergov. Prima repe tiție a
avut loc de ziua mea de naștere…
o coincidență frumoasă! 

O recomandare pentru cititorii
SdC și melomanii români. De ce
să ascultăm dublul dumnea-

voastră album Silvestri?

Ca să înțelegem mai mult muzica
românească, care are mult mai
multă valoare decât i se acordă în
general. Ca să cunoaștem creația
unei personalități, cu care ne
putem mândri în întreaga lume și
istorie muzicală. Pentru că este
un proiect de suflet dedicat unuia
dintre cei mai mari muzicieni ro�
mâni care, deși internațional con�
sacrat și adorat de cele mai mari
orchestre ale lumii, nu a încetat să
îi fie dor de țara lui dragă în care,
la fel ca Enescu și Lipatti, nu a mai
apucat să se întoarcă. SDC

Albumul Luiza Borac – Constantin
Silvestri Complete Piano Works

(2020) poate fi ascultat pe Spotify
și comandat pe Amazon.

CĂTĂLIN SAVA
RUBATO. 
RUBRICA DE CLASICĂ
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„Suplimentul de cultură“ publică în
avanpremieră un fragment din
volumul Cum să fii dictator. Cultul
personalităţii în secolul XX, de
Frank Dikötter, care va apărea în
curând la Editura Polirom.

– FRAGMENT –

Pe 15 aprilie 1972 Kim Ir Sen îm�
plinea șaizeci de ani. Pregătirile
pentru eveniment au început cu
luni înainte. În octombrie 1971,

aparatul de propagandă a anun �
țat că în întreaga țară urmau să se
construiască monumente închi�
nate Marelui Conducător. S�au
amenajat altare care comemorau
câmpurile luptei revoluționare,
iar poeme au fost săpate în piatră
pentru a marca pământul pe care
acesta a pășit. S�au construit dru�
muri, poduri și diguri noi. În
semn de mulțumire pentru îndru�
marea oferită la fața locului, s�au
dezvelit monumente în fiecare
provincie și în fiecare oraș impor�
tant, fabrică, mină și cooperativă
agricolă. Cum nimeni nu voia să
rămână în urmă, oamenii se ofe�
reau să lucreze tot timpul, adesea
la lumină artificială în timpul
nopții. Prin sacrificiul personal,
voiau să�și dovedească adevărata
dragoste pentru Marele Conducă�
tor, un omagiu adus celui care
oferea atât de mult poporului său. 

Locul nașterii lui Kim de la
Mangyongdae, deja vizitat de 1,3
milioane de elevi și muncitori în
pelerinaje anuale, a fost recon�
struit, amplasându�se plăci come�
morative care evocau momente
semnificative din viața lui: locul
unde a stat împreună cu tatăl său,
dealul pe care se dădea cu sania,
locurile unde se lua la trântă cu

băieții, locul preferat de pescuit,
leagănul, chiar și un copac sub
care a stat la un moment dat. Erau
expuse plugul de lemn și grebla
folosite de familia sa, dar și vasul
galben din care obișnuia să mă�
nânce orez. S�au ridicat douăzeci
și trei de monumente istorice și
mai spre nord, la Pochonbo și
Musan, două așezări istorice unde
Marele Conducător îi înfruntase
pe japonezi. 

Toate lucrările publice aveau
dimensiuni faraonice. Resurse
considerabile au fost direcționate
către proiectele dedicate aniver�
sării, care aveau nevoie de atât de
mult ciment, încât au fost oprite
toate livrările către Uniunea So�
vietică, în ciuda obligațiilor con�
tractuale existente. Au fost anga� 
jați mineri pentru a se putea face
totul în timp util, orașe întregi
fiind lăsate în întuneric din cauza
lipsei cărbunelui necesar alimen�
tării centralelor electrice. 

Phenianul căpăta o nouă față.
Capitala ajunsese o ruină în urma
Războiului din Coreea, iar arhi �
tecții s�au folosit de această șansă
pentru a transforma orașul într�un
monument dedicat Marelui Con�
ducător. În câțiva ani au apărut
bulevarde largi mărginite de ar�
bori, alternând cu parcuri, fântâni
și spații cu flori. În 1954 au înce�
put lucrările pentru o nouă piață
Kim Ir Sen, care a fost terminată
la timp pentru aniversarea zilei
sale de naștere. În mijlocul aces�
tui spațiu vast pavat cu granit
domnea statuia de bronz a lui
Kim Ir Sen. 

Dar cel mai impunător oma�
giu avea să apară pe colina Man�
sudae, ce veghea asupra orașului.
Muzeul revoluției, care cu cincispre�
zece ani în urmă avea doar 5.000 de
metri pătrați, a fost complet restau�
rat și transformat într�un imens
monument întins pe o suprafață
de 50.000 de metri pătrați, având
mai mult de nouăzeci de încăperi
expoziționale. În fața muzeului se

înălța o statuie a Marelui Condu�
cător, cu o mână în șold și cu cea�
laltă întinsă cu degetele răsfirate,
ca și cum ar fi arătat spre viitor.
Avea impresionanta înălțime de
douăzeci de metri, devenind ast�
fel cea mai mare statuie con�
struită vreodată în țară, luminată
pe timpul nopții cu proiectoare și
vizibilă de la mulți kilometri în
afara orașului. 

Pe 15 august, muzeul a fost
inaugurat cu mare pompă și apro�
ximativ 300.000 de vizitatori s�au
perindat prin numeroasele încă�
peri într�o tăcere plină de respect.
În șapte secții puteau urmări po�
vestea Marelui Conducător, de la
lupta împotriva japonezilor la rea�
lizările pe plan internațional. Erau
expuse mii de articole care îi apar �
ținuseră lui Kim:mănuși, pantofi,
curele, șepci, pulovere și stilouri,
hărți și broșuri, diorame ale unor
bătălii faimoase, modele în mă�
rime naturală ale unor întâlniri
celebre, picturi ale unor scene
bine�cunoscute. Peste tot erau sta�
tui, fiecare fiind expusă cu apro�
barea lui Kim Ir Sen însuși. 

Au început să fie folosite in�
signele. Apăruseră cu doi ani îna �
inte, dar acum erau răspândite pe

scară largă. Primul lot de 20.000 a
ajuns din China la timp pentru
aniversare și îl prezentau pe Ma�
rele Conducător pe un fundal
roșu, afișând o mină severă. Zâm�
betul binevoitor avea să apa ră
mult mai târziu. Inițial, acestea
erau cunoscute ca „insigne de
partid”, afișate de oficialii de rang
înalt, dar în scurt timp le�au fost
impuse tuturor, pentru a fi pur�
tate mereu pe buzunarul stâng de
la piept. 

Șase luni mai târziu, în de�
cembrie 1972, a intrat în vigoare o
nouă constituție. Aceasta consfin �
țea Doctrina Juche, înlocuind de
fapt marxism�leninismul cu gân�
direa Marelui Conducător. S�a
creat o nouă poziție de conducere.
Astfel, în afară de președinte al
partidului, Kim a fost învestit și în
funcția de președinte al republi�
cii. Ca președinte, era în același
timp șef al statului și comandant
al forțelor armate, având puterea
de a promulga decrete, de a grația
și de a încheia sau abroga tratate.
Constituția nu numai că i�a per�
mis lui Kim să se infiltreze la toate
nivelurile guvernării, dar a mar�
cat și o trecere discretă a puterii
de la partid către stat. SDC

Frank Dikötter – 
Cum să fii dictator.
Cultul personalității 
în secolul XX

CARTEA

De-a lungul întregului secol XX, sute de milioane de oameni au
fost nevoiţi să-și ovaţioneze dictatorii, ajunși de multe ori la con-
ducere prin strategii axate în mare măsură pe manipulări și
epurări sângeroase. Dar, pentru a se menţine la putere, aceștia 
s-au bazat de obicei pe teroare și cultul personalităţii, un fenomen
aberant ce-și are locul în însăși inima tiraniei. Cum să fii dictator
face o analiză detaliată a cultului personalităţii și propagandei din
jurul unora dintre cei mai mari dictatori ai secolului trecut, de la
Hitler și Stalin la Mao Zedong și Kim Ir Sen sau Ceaușescu și Haile
Mariam Mengistu. Pe baza unei ample cercetări arhivistice și a
unui studiu aprofundat, Frank Dikötter schiţează un uimitor
portret al dictaturii, evidenţiind modul în care acești oameni de
stat au reușit să-și construiască și să-și menţină regimurile,
creând impresia că se bucură de sprijinul maselor. SDC
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Vă amintiți reclama aia cu
„viitorul sună bine“? Nu mai știu
ce produs (de unică folosință)
promova cu blajina duritate a
medicului de pandemie, spurcat
la spectacolul televizual, dar sigur
și�a făcut efectul în creierul meu,
de vreme ce am reținut expresia. 

Și mă întreb uneori, când obosesc
să nu mă întreb nimic, dacă nu
cumva acel viitor, enunțat cu en �
tuziasm macabru de adepții con� 
spirațiilor oculte și profesioniștii
ficțiunilor tehniciste, sună deja de
ceva timp... Bine sau rău, chiar că
nu mai contează, dacă nu i�am
per ceput pulsațiile, nu i�am re �
cepționat impactul în preapli nul
comodităților de zi și noapte, nu
i�am acordat crezare nici cât unui
film SF. Până și clasicele filme SF
sunt azi depășite de enter tain �
ment�ul care utilizează agresiv
realitatea virtuală, potențată de�o

tehnologie din ce în ce mai pu �
ternică și mai diversă. Cine se
gândea acum o jumătate de secol
că, de exemplu, comunicarea video
va fi posibilă la nivel individual,
mobil, nelimitat și aproape gra �
tuit? Există o scenă în Odiseea
spațială 2001, în care prota go nis �
tul vorbește cu fetița sa folosind un
soi de ecran televizual montat într�o
cabină anume, după ce plătește
convorbirea cu un card. Azi, ase �
menea performanță e un fleac, iar
omenirea pare să fi uitat visele de

odinioară, ocupată cu... Dar cu ce
dracu’ nu!

Filmul la care Stanley Kubrick
și echipa au lucrat prin 1966�1967,
lansat în 1968, cu un an înaintea
aselenizării lui Apollo 11, domină
imaginarul ficționarilor cu pre ten �
ții estetice, dar și pe al confecțio �
nerilor de blockbusters, a căror
unică grijă e să facă bani, cât mai
mulți și cu cheltuieli cât mai mici.
Am regăsit o trimitere în cel mai
recent videoclip al DJ�ului englez
Tom Mundell, cunoscut în univer �
sul muzicii drum’n’bass ca Metrik.
Dying Light este piesa cu numărul
zece pe albumul Ex Machina (2020).
Subiectul aduce a SF anost: un tip
ajunge pe o planetă în ruine, de �
șertificată probabil de războiul
nuclear. Acolo găsește un cub
format din patru obiecte parale �
lipipedice de felul celui consacrat
în Odiseea spațială 2001. Astro �
nautul activează cubul, care se

pune în mișcare, înlătură praful și
pulberea, face din lava încinsă apă,
revigorează vegetația etc. Vytaliy
Havrylyuk, graficianul care tran �
spune în imagini ideile lui Mun� 
dell, nu ne arată cine�i omul care
apasă butonul cubului, dar bă nuim
că are vreo legătură cu divinitatea.
Însă în piesa�titlu a discului se
spune așa: „In the begining there
was man/ Then man made ma �
chine/ .../ Then machine became
god“. Sună răsuflat, nu? Totuși, nu
avem decât să privim la realitatea
accesibilă din jur și să tragem
concluziile la care ne duce capul.
Dacă ne duce. Sau dacă ne ține,
dacă rezistă la stimuli necunoscuți
și agresiuni cantitative.

Ex Machina este al treilea disc
oficial, de studio, pe care Metrik în
editează la Hospital Records în
vreo zece ani de carieră desfă șu �
rată prin cluburi londoneze, la
festivaluri, dar și la BBC Radio 1,
unde nu sunt invitați tipi care se
pricep doar să miște butoanele
unei console computerizate. Iar
Tom Mundell nu numai că știe
chestiunile tehnice, dar simte

instalația așa cum un chitarist
simte griful și tabulatura, făcând�o
să cânte ca orice alt instrument.
Pentru că asta și este tot acel con �
glomerat de pupitre, butoane, tas�
 taturi, platane, cabluri, poten țio�
metre etc. Și când un om scoate din
„mașină“ ritmuri, armonii, so louri –
orchestrate în așa fel încât să sune
plăcut oricărei urechi destu pate –
nu poți contesta că produsul final
este muzică. Mai mult, muzica res �
pectivă îi face pe oameni să se miște,
să danseze, să țopăie, să se simtă bine.
Ce să ceri în plus?

...Am transcris reveria unei
ore dansante, n�am cedat vreunei
mode. SDC

Muzica miliMetrikă

Tunsori în oglindă, țevi reparate
cu scotch, măști confecționate din
tricouri sau mobilă făcută după
instrucțiuni de pe YouTube: pro�
iectele de meșteșug individual 
au revenit în viețile noastre.

După ce nu am reușit să ajung pe
scaunul unui coafor timp de trei
luni, am decis să iau lucrurile, mai
precis șuvițele, în propriile mâini
și să le atac cu un foarfece. Rezul�
tatul a fost faptul că în continuare
am păr, de o lungime acceptabilă,
într�o formă nu chiar perfectă,
dar nici neregulată, ceea ce m�a
făcut să pun sub semnul întrebă�
rii utilitatea sutelor de lei lăsate
la stiliști. A fost pentru prima dată
în ultimii 20 și ceva de ani când
m�am tuns singură. Am mai făcut
asta în clasa a noua, când am vrut
să am breton ca al unei prezenta�
toare de pe VH1 și am rămas cu un
ciuf de păr ciunt pe frunte. 

Tunsorile „de casă“ au fost
una dintre multele probleme pe
care oamenii au fost nevoiți să le
rezolve de unii singuri, în lipsa
posibilității de a apela la un pro�
fesionist. Aproape toată lumea și�a
confecționat măști prin mijloace

proprii, și�a făcut provizii de făină
și a renunțat la restaurant și a
făcut mici lucrări de amenajare în
casă pentru care altă dată ar fi
chemat un specialist. Exemple
mai extreme includ situații în
care electricieni profesioniști au
oferit consiliere prin telefon de �
spre cum trebuie lipite firele sau
dentiști care și�au ghidat pacien �
ții pas cu pas, în teleconferință, în

mici proceduri stomatologice.
Pe măsură ce oamenii au re�

descoperit plăcerea de a vedea lu�
cruri ieșite din mâinile lor, maga�
zinele s�au adaptat rapid. În ciuda
restricțiilor de circulație și a ma�
gazinelor închise, vânzările de
unelte, de articole de mercerie și
de grădinărit au crescut cu 10�
15% în comparație cu aceeași pe�
rioadă de anul trecut. 

În Australia au scăzut solici�
tările pentru profesioniști, în spe�
cial în domeniul treburilor cas� 
nice — curățenie, tunsul ierbii din
grădină sau lucrări de amenajare. 

Magazinele s�au adaptat tren�
dului și au început să vândă, în
loc de produse finite, pachete cu
instrucțiuni de asamblare. Au fost
la modă kituri de pizza – cu aluat
gata făcut, ingredientele măsu�
rate, sosul separat –, pachete de
făcut hamburgeri acasă sau pa�
chete pentru prăjituri. 

Dar lucrurile nu s�au limitat
la mâncare. Saloanele de unghii 
s�au reprofilat și au trimis clien�
telor cutii de auto�îngrijire, maga� 
zinele de flori au trimis buchete
„dezasamblate“ cu instrucțiuni
despre cum se face un aranjament
floral, iar pentru hobby�uri au
apărut kituri de realizat lumânări
sau săpunuri în casă.

Internetul s�a umplut de fo�
tografii ale „proiectelor de caran�
tină“, de la mici reamenajări în
casă la mobilă de grădină reali�
zată manual. 

Însă, pentru că Internetul e
mare, un colț special le�a aparți nut
eșecurilor fotografiate cu mare

haz. Oamenii și�au împărtășit cu
mândrie frizurile complet ratate,
fie că erau ale lor, ale unui alt
membru al familiei sau ale câi�
nelui, experimentele culinare
neizbutite sau proiectele aban�
donate la jumătate exasperare și
nepricepere.

Meștereala a mai avut și un
efect nedorit: spitalul oftalmolo�
gic din Oxford a anunțat că a în�
registrat o creștere neobișnuită a
cazurilor de „traumă oculară“,
consecință a gafelor de bricolaj. A
fost un semn că mulți s�au crezut
meseriași, dar și�au adus repede
aminte de ce și�au ales cu totul
altă profesie. SDC

MĂDĂLINA COCEA
DE VEGHE-N LANUL 
DE CULTURĂ

Cum am redevenit meșterii casei

DUMITRU UNGUREANU
ROCKIN’ BY MYSELF



La aproape patru decenii de 
la dispariția sa, Louis de Funès
este în continuare o marcă de
succes, în Franța natală și în 
întreaga lume.

Pe perioada recentă a izolării, co�
mediile lui Funès, difuzate la te�
leviziune, au înregistrat recorduri
de audiență în Franța:Marea hoi�
năreală a fost vizionat de 5 mi�
lioane de telespectatori, Aripioară
sau picior de 4 milioane și tot așa.
Nebunia grandorilor, în schimb,
cu Funès și Yves Montand, a fost
vizionat de 5,3 milioane de fran�
cezi pe 12 aprilie după care, din
nou, o lună mai târziu, de 2,2 mi�
lioane. „Este o valoare sigură, are
în continuare un mare succes“,
spune Juliette Hochard care ge�
stionează drepturile filmelor pen�
tru Studiocanal, ce deține 19 co�
medii din filmografia lui Funès.

Pe piața video aflată în mare
scădere, Funès este din nou cam�
pion, colecțiile cu filmele lui se
vând extrem de bine mai ales de
sărbători, cam 20.000 de exem�
plare în fiecare an de Crăciun.
Straniu, Funès atrage și astăzi oa�
meni în sălile de cinema. Restau�
rat în 2016, cu ocazia a 50 de ani
de la premieră, Marea hoinăreală
a fost difuzat limitat în cinemato�
grafe și a atras 50.000 de specta�
tori. „Este un număr excepțional

pentru un film de patrimoniu“, de�
clară Juliette Hochard în „Le Fi�
garo“.

Filmele lui Funès par a vorbi pe
limba mai multor generații, deși
există diferențe între succesul fil�
melor sale alb�negru și a celor co�
lor. Jérôme Soulet, directorul ca�
talogului de filme Gaumont, spu� 
ne că producțiile color, care sunt
și mult mai „ritmate“, sunt foarte
apreciate de copii, tinerii preferă
filme din perioada în care a fost
turnat Oscar, mai „pop“.

De asemenea, Funès rămâne o
mare vedetă în țările din estul Eu�
ropei, unde, scrie „Le Figaro“, s�a
ajuns la a cincea generație de „fu�
nesieni“. 

„În România, în Cehia, Louis de
Funès este un star imens, la fel ca
Fernandel. La sfârșitul anilor ’60,
în plin Război Rece, filmele lui
fără sex și violență și fără politică
puteau pătrunde în Est fără pro�
bleme, fără a fi cenzurate. Asta fi�
indcă Funès era un catolic practi�
cant și își alegea rolurile în funcție
de aceste valori“, explică Jérôme
Soulet.

Succesul lui ar fi fost și mai mare
dar, spune Soulet, „singurii care
nu râd la Funès sunt anglo�saxo�
nii“. Chiar și așa, filmele celebrul
actor aduc averi. „Vorbim de
500.000 de euro anual numai pen�
tru Gaumont“, spune Soulet. Dacă

se ada ugă și filmele aflate în pro�
prietatea altor studiouri, Louis de
Funès generează, la 40 de ani de la
dispa riție, venituri de 1,5 milioane
de euro, rivalizând în Franța cu cele
mai de succes filme ale unor vedete
de la Hollywood precum Arnold
Schwarzenegger sau Sylvester 
Stallone.

Cu toate acestea, familia acto�
rului nu beneficiază de partea leu�
lui din aceste venituri uriașe. Moș �
tenitorii lui – văduva fiului lui
mai mare, Daniel, și ceilalți doi fii,
Olivier și Patrick – dețin doar o
parte din drepturile asupra filme�
lor Supa de varză, Avarul, Hiber�
natus, Marele restaurant și Oscar.
Nimic însă din veniturile celor�
lalte filme. Care este explicația? 

Alain Kruger, organizatorul
unei expoziții dedicate lui Funès
la Cinemateca franceză, explică:
„Când Louis de Funès a cunoscut
în sfârșit succesul, după împlini�
rea vârstei de 50 de ani, a preferat
să primească bani gheață în locul
unui procent din încasări“. „Lu�
mea îi spunea că face o greșeală,
că ar trebui să devină coproducă�
tor al propriilor filme, precum
Alain Delon sau Jean�Paul Bel�
mondo, dar nu voia să asculte, iar
soția lui, Jeanne, care era o femeie
foarte dură, era de aceeași părere“,
își amintește și actrița Mylène De�
mongeot. 

Unul dintre biografii lui Funès,
Bertrand Dicale, povestește că ac�
torul, odată ajuns vedetă, a re �
nunțat la agent și se baza doar pe
părerea avocatului și a soției. Mai
ales de la începutul anilor ’60 a
devenit un actor foarte scump, cu
un salariu enorm. „În anii ’70 era
actorul cel mai bine plătit din Eu�
ropa, mult peste staruri precum
Romy Schneider, Alain Delon sau
Jean�Paul Belmondo“, spune Ber�
trand Dicale. Se pare că numai sa�
lariul pentru filmul Marea hoină�
reală a fost suficient ca Funès să
cumpere castelul Clermont de
lângă Nantes.

Funès avea două motive pentru
a se comporta așa. Primul era
acela că se temea să nu fie furat și
era terorizat de ideea de a fi silit
să țină contabilitatea tuturor ve�
niturilor din încasări. „Pe de altă
parte, ca toți cei care cunoscuseră
sărăcia, avea grijă să fie bine plă�
tit. Dar trebuie precizat: Louis de
Funès era foarte atent să pri�
mească cecul la ora stabilită. Dar,
odată rezolvat acest aspect, se de�
dica complet filmului pentru
care fusese plătit. Dacă regizorul
avea nevoie de zile suplimentare
de filmare, de Funès răspundea
«Prezent!».“ SDC
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Cine scoate bani
de pe urma lui
Louis de Funès?



de confidențial, dar, după ce
anunțul a explodat pe rețelele so�
ciale, 200 de „amatori de artă“ au
dat buzna în galeria pe care au de�
valizat�o în 10 minute (organiza�
torii sperau să o țină deschisă 10
zile). S�au înregistrat și încăierări,
ceea ce a atras imediat atenția
poliției. La doar câteva ore de la
„jaf“, multe dintre lucruri ajunse�
seră deja pe site�uri de licitații,
puse la vânzare cu sume de câteva
sute de euro.

UN HOLLYWOOD 
PREA FRAGIL

Pentru regizorul Oliver Stone, lu�
crurile s�au schimbat la Holly�
wood: „Totul a devenit prea fragil,
prea sensibil. Azi, nu mai poți face
un film fără un consilier COVID.

Nu poți să mai faci film fără un
«sensitivity counselor» (o tendință
în creștere în lumea culturală an�
glo�saxonă – n.r.). E ridicol. Am
citit că filmele devin din ce în ce
mai greu de produs pentru că tre�
buie să îți iei tot felul de pre �
cauții... Academia își schimbă pă�
rerea la cinci luni. Este neno ro cirea
corectitudinii politice, abia aștept
să termin cu această lume. N�am
văzut niciodată o nebunie mai
mare ca acum, e ca dejunul din
Alice în Țara Minunilor“. În același
interviu, acordat lui „New York Ti�
mes“, Stone spune că nu mai simte
nevoia să mai facă un film la Hol�
lywood. „Am făcut 20, iar asta m�a
stors de puteri“, afirmă regizorul.

IDRIS ȘI CENZURA

Celebrul actor de culoare a decla�
rat că nu este de acord cu retra�
gerea vechilor filme și seriale TV
care sunt considerate astăzi „ofen�
satoare“ sau „rasiste“. „Eu cred în
libertatea de expresie, dar liberta�
tea de expresie nu este pentru
toată lumea. De aceea avem un sis�
tem de clasare a filmelor. (...) Nu
cred în cenzură. Cred că trebuie
să avem voie să spunem ce vrem
să spunem. La urma urmei, cu toții
suntem creatori de po vești“, a spus
Idris Elba în cadrul unui interviu
pentru Radio Times. SDC
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POLEMICĂ PENTRU O MUMIE

Spiritele sunt agitate în Belgia
unde se poartă discuții aprinse
despre mumia peruviană numită
Rascar Capac, eroina albumului
Les 7 boules de cristal din seria de
benzi desenate cu Tintin. Autorul
lui Tintin, Hergé, obișnuia să se
documenteze temeinic înainte de
fiecare album, de multe ori la Mu�
sée Art et Histoire (MAH) din Bru�
xelles, instituție care a pretins tot�
deauna că deține mumia de
ori gine peruviană care apare în
albumul BD. Numai că săptămâna
trecută parcul zoologic Pairi Daiza
din Valonia, un important punct
de atracție în industria turistică
belgiană, a anunțat că deține „mu�
mia autentică poreclită Rascar Ca�
pac“, postând și poze pe Facebook.
MAH a reacționat imediat, suge�
rând că Pairi Daza se face vinovat
pe „publicitate mincinoasă“. În
cele din urmă, în această polemică
a intervenit un expert recunoscut
în opera lui Hergé, Philippe God�
din, care a declarat pentru AFP:
„Cele două instituții trebuie să în�
ceteze disputa. Hergé a studiat
multe mumii incașe, dar repre�
zentarea lui Rascar Capac în al�
bum se bazează pe imaginile re�
produse în dicționarul Larousse!“.

ÎNAINTE DE GATSBY, 
ÎN FUNCȚIE DE COPYRIGHT

Un prequel al romanului Marele
Gatsby al lui F. Scott Fitzgerald
este pregătit să apară în SUA și
Marea Britanie. Romanul se nu �
mește Nick și este scris de autorul
american Michael Farris Smith
(care a mai semnat romanele
Blackwood, The Fighter și Despe�
ration Road). Nick îl va prezenta

pe personajul Nick Carraway în�
ainte de întâlnirea lui cu enigma�
ticul milionar Jay Gatsby, în ro�
manul lui Fitzgerald. Copyrightul
pentru Marele Gatsby, considerat
a fi unul dintre cele mai mari ro�
mane scrise vreodată, va expira în
Statele Unite pe 1 ianuarie 2021,
moment în care ope ra va intra în
domeniul public și va putea fi
adaptată liber. Romanul Nick va fi
publicat imediat, la cinci zile de

la expirarea copyrightului în SUA
și pe 25 februarie în Marea Britanie. 

S-A GĂSIT UN PALAT

Mai precis a fost descoperit palatul
aztec care a fost reședința conchis�
tadorului spaniol Hernán Cortés
(foto jos), un palat care a fost com�
plet ascuns sub impozanta clădire
Nacional Monte de Piedad, în mij�
locul pieței centrale din Mexico
City. Înainte de a ajunge în stăpâ�
nirea lui Cortés, palatul i�a aparți �
nut lui Axayácatl, suveran al azte�
cilor între 1469 și 1481, tatăl
ultimului rege aztec, Moctezuma.

EXPOZIȚIA DE UNDE POȚI
FURA TABLOURILE

Un experiment artistic desfășurat
la Tokyo s�a sfârșit cu încăierări
și cu intervenția poliției. O galerie
de artă a propus vizitatorilor să
„fure“ operele expuse, experiment
având scopul de a „transforma
relația dintre artiști și public“. 
Evenimentul trebuia să fie destul



E greu să fii părinte bun. Ai pe
mâini o sculptură pe care trebuie
să o ajuți să iasă la lumină dintr�o
piatră care nu arată a nimic. 

Și marea provocare stă în faptul
că nu poți tu decide forma acestei
sculpturi. Ea preexistă și trebuie
să mânuiești cu mare finețe dalta,
uneori cu ochii închiși, ca nu cumva

să iasă cum ai crede tu că vrea. Să
fii instrumentul cu care copilul
tău se cioplește singur. 

Bine, v�ați prins că e o expri�
mare metaforică, dalta înseamnă
multe lucruri, dar niciodată vio �
lență. Înseamnă vorba bună, răb�
darea, managementul eșecu lui și,
nu în ultimul rând, impunerea
unor reguli pe care, odată ce i le
explici, să nu le poată negocia. Una
dintre provocări este să�l deter�
mini să păstreze ordinea și cură �
țenia în camera sa. Cu dalta. 

În preistorie, când am primit
eu educația, mi s�a explicat negru

pe fund cum că aceea era locuința
părinților mei și trebuia să fac tot
ce mi se cere până în ziua când mă
voi fi mutat la casa mea. Aveam
sincera impresie că dacă nu mă
conformam urma să fiu aruncat
în stradă. Și o făceam, iar asta în�
tărea convingerea alor mei că
educația lor funcționează. În zi�
lele noastre, din fericire, copilul
trebuie să simtă siguranța că, in�
diferent de trăsnaie, primește iu�
bire și spațiu personal în mod
ne condiționat. Despre acest spa țiu
i se spune, după caz: Ilinca/ Rareș,
ar trebui să�ți faci ordine în cameră.
Simțiți cât de discret este sculpto�
rul? În primul rând că folosește
condiționalul optativ al lui „a tre�
bui“, adică vrea să insufle copilului
nu o obligație, ci o recomandare.

Marea artă stă de fapt în inserarea
dativului posesiv. Când Ilinca/
Rareș își face ordine în încăpere,
simte mai mult posesie decât
obligație. E camera ei/ lui! Copi�
lului i se recomandă să se implice
pentru ceva ce îi aparține. Practic
îl prostești pe față, dar fără să îi
afectezi germenii personalității.

Riscurile pe care le comportă
acest tip de abordare sunt destul
de puține. Le putem numi costuri
de producție pentru spirite libere.
Cel mai des se întâmplă ca pe la
vârsta pubertății să te trezești cu
un abțibild care îți interzice, ca
părinte, accesul în cameră. O poți
face doar pentru a evalua, din felul
în care va începe să răcnească la
tine, modificările timbrului vocal.
Mult mai rare sunt cazurile în care,

pe fondul utilizării excesive a dati�
vului posesiv, copilului îi vine ideea
că are dreptul de a�și înstrăina,
contra unei jucării sau tablete, ca�
mera, în favoarea unui alt copil,
situație în care nu se poate spune că
nu a respectat regulile. Nu rămâne
decât să îți dai singur palme. SDC
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„Semnificația râului care curge
nu e că toate lucrurile se
schimbă astfel încât nu putem să
ne întâlnim cu ele de două ori, ci
că unele lucruri rămân la fel
doar schimbându�se.“ 

Mi�a atras atenția citatul din He�
raclit revăzând Call Me By Your
Name/ Strigă�mă pe numele tău
(2017), filmul lui Luca Guada �
gnino, care la prima vizionare îmi
plăcuse mult. Acum părinții lui
Elio m�au agasat cu aerul lor stri�
dent înțelegător, mai ales tatăl, un
intelectual înțelept care trage
concluzia la timp, ca să nu murim
proști odată cu eroul. În schimb,
relația dintre Elio și Oliver e la fel
de intensă și de emoționantă ca
prima dată, iar filmul în ansam�
blu la fel de senzual.

Citatul din Heraclit cred că
suna mult mai bine în cartea lui
André Aciman, pe care James
Ivory a adaptat�o pentru cinema.
(Oricum, stilul lui Aciman e mult
mai rafinat ca stilul lui Guada �
gnino.) Nu am citit cartea și n�o
am la îndemână – sau cred că am
avut�o și am dat�o când, certân �
du�mă cu ficțiunea, am păstrat
din Aciman doar eseurile. (Toc�
mai mi�am comandat Alibis: Es�
says on Elsewhere, împreună cu
Fragmentele lui Heraclit, și mă
bucur mult, mai ales că printre
textele din Alibis e și Lavender,
despre care Aciman, pe care așa
cum am mai povestit, l�am agățat
mai demult pe e�mail, mi�a spus

că e, poate, cel mai bun text al lui.)
De fapt, nu despre Call Me By

Your Name vreau să scriu, dar în�
cerc să folosesc citatul din Hera�
clit ca pe o hârtie de calc. Acum o
lună mi�a murit o foarte bună
prietenă. Era foarte bolnavă și,
când am știut că și ea, și mama
sunt pe finală, mă întrebam cine se
va duce prima, de parcă asta m�ar
fi ajutat să îmi reglez doliul în
avans. Cred că scriu acum despre
Dana Dobre și pentru că nu pot
realiza că nu mai e. În ultima vre �
me, pentru că respira foarte greu,
comunicam pe WhatsApp. Îi tri�
miteam poze cu pisicile care tran�
zitau curtea de la Sibiu, cu noua
mea bicicletă, cu straturile din
grădină. Îmi răspundea mereu cu
căldură și demnitate. Mă întreba
foarte des cum e mama, ca și cum
suferința ei nu era așa impor�
tantă. Ne împărtășeam nervii când,
în stare de urgență, numai pa �
cienții cu coronavirus contau, iar
alții, care aveau și ei nevoie ur�
gentă de ajutor – cum erau și ea, și
mama –, erau lăsați să se descurce
singuri. A luptat cu luciditate până

la capăt. Așa cum mi s�a mai în�
tâmplat cu o altă prietenă, unul
dintre ultimele lucruri pe care i
le�am spus a fost un banc prin
care încercam să o susțin așa cum
puteam. „O unguroaică avea un
amant și, de câte ori soțul era «la
servici», amantul venea acasă. Într�o
zi soțul s�a întors mai repede și a
găsit�o cu amantul în pat, iar ea 
i�a zis simplu:Asta e situația, Shoni
dragă!“ Dana s�a distrat foarte tare.
„Shoni dragă, să ne ținem tari“, 
mi�a răspuns. De multe ori în ul�
tima lună mi�a venit să�i scriu.

„Unele lucruri rămân la fel doar
schimbându�se.“ Dar rezis tența noas�
tră la înaintare e mare. Încerc acum
să îmi aduc aminte o întâmplare
memorabilă din cei 20 de ani de
prietenie, dar nu îmi vin chestii
punctuale, ci sentimentul pe care îl
aveam când vorbeam cu ea. Dana
dădea mereu impresia că are tot
timpul din lume să te asculte. 

Râdeam mult împreună, avea un râs
inconfundabil. Am petrecut ore�n
șir, puse cap la cap, pe terasa de la
etajul 4 de la Casa Presei, pe când lu�
cram amândouă la „România liberă“
și ne întâlneam după�amiezile, când
n�aveam de scris. Avea glezne foarte
frumoa se, o admiram că venea zi de
zi în pantofi cu toc prin mizeria din
București. I l�am lăsat pe Mior țăilă
în grijă ani la rând când plecam din
oraș. Se plăceau mult, știa cum să�l
ia (și el pe ea!).

„De când v�am citit cartea, ori
de câte ori călătoresc o port sub
piele, imperceptibilă, și tot ce întâl�
nesc știu că e conectat la ce am mai
văzut, la ce am acasă și la ce va
veni“, i�am scris în 2007 lui Aciman
legat de False Papers. La Aciman
nostalgia e pusă mereu în legătură
cu locurile prin care a trecut, dar
dacă e la fel și cu oame nii? Dacă
toți cei care ne sunt dragi într�o
viață comunică între ei la fel cum

Alexandria comunică cu Roma și
New Yorkul în viața lui Aciman?
Dacă, deși de neînlocuit, prietenii
noștri au toți legătură unul cu altul,
o legătură pe care o percepem ca
fiind în afara noastră deși nu e, iar
această legătură nu suntem noi,
totuși? „La fel ca marinarii care�și
pierd mințile, ne ghidăm după
stele care nu există decât în mințile
noastre. Vrem ca această forță să
rămână cu noi, chiar da că stă în
calea prezentului. Până la urmă,
de aceea spun că uneori această
forță iluzorie devine un acasă în
sine“, mi�a răspuns Aciman. 

Ce rămâne din relația pe care
ai avut�o cu cineva drag cu care ai
petrecut timp? Poți scrie sute de
pagini și tot ai avea impresia că
esențialul scapă. Rămâne dorința
de a continua să încerci și sur�
priza când, probabil, la un mo�
ment dat descoperi plasa subțire
care ne leagă pe toți. SDC
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