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Pandemia și teatrul. Cum se
organizează un festival internațional
de teatru (FITPTI) în situație de avarie
Anul 2020 este unul dificil pentru noi toți: angajați, angaja-

toate s-au mutat la noi în sufragerie, iar noile tehnologii

tori, operatori economici sau culturali, organizatori de eveni-

ne-au demonstrat încă o dată că nu mai putem să trăim

mente, părinți și copii, artiști și spectatori. Nimic nu mai

fără ele în secolul XXI, că ne pot salva în situații care la

este așa cum știam. Sala de clasă, sala de spectacol, biroul,

o primă vedere nu au rezolvare.

RAMONA IACOBUȚE

În acest an de pandemie de
COVID19, sectorul cultural este
printre cele mai afectate. Multe
teatre șiau mutat spectacolele
online, iar actorii și regizorii au
încercat să își mențină spectatorii
aproape, fiind foarte activi pe
rețelele de socializare. Nu este su
ficient, interacțiunea fizică este
până la urmă esențială în artele
spectacolului, dar adaptabilitatea
duce la continuitate.
Adaptabilitate și continuitate
sunt și cuvintele cheie ale ediției
din acest an a Festivalului Inter
național de Teatru pentru Publi
cul Tânăr (FITPTI) de la Iași, or
ganizat de treisprezece ani de
către Teatrul „Luceafărul“. Chiar și

TOTUL VA FI BINE
DACĂ NU RENUNȚI
Doamnă Oltița Cîntec, părțile negative ale organizării unui festival
în plină pandemie le știm deja. Așa
că v-aș întreba mai degrabă
ce ați luat pozitiv din această
ediție aflată sub semnul avariei
pandemice?

în „avarie pandemică“, mottoul
acestei ediții, organizatorii au ofe
rit publicului fidel diversitate:
spectacole online, teatru radiofo
nic, spectacole lectură, online sau
fizic, cu respectarea tuturor măsu
rilor sanitare impuse de o epidemie,

dezbateri despre viitorul teatru
lui, tipărirea unui nou volum care
are în primplan teatrul, chiar și o
premieră în sala de spectacol,
Frumoasa din pădurea adormită.
Pentru actorii care au jucat anul
acesta live în festival, vizierele au
fost noile piese de rezistență ale
costumațiilor scenice. Selecțione
rul FITPTI, criticul de teatru Ol
tița Cîntec, șia asumat riscul de a
nu renunța, cum au făcut, din ne
fericire, mulți organizatori de
evenimente și a reușit chiar să
aducă la Iași o trupă din Germa
nia, în anul în care o călătorie cu
avionul a devenit aproape o
ciudățenie.
Ca mulți spectatori fideli ai
festivalului, anul acesta mam

Au plecat în carantina de acasă
mulţumiţi că și-au
împlinit misiunea
de artiști
Compania PasParTout, Germania

bucurat și eu mai mult de eveni
mentele online din cadrul FITPTI.
Tocmai de aceea, deși obișnuiam
să fac o cronică a festivalului în
fiecare an, în 2020 am ales să pri
vesc totul prin prisma curatorului
evenimentului. Așadar, am activat
jurnalistul din mine și acesta a
lăsat criticul de teatru să se odih
nească pe o canapea, în timp ce el
îi adresa câteva întrebări Oltiței
Cîntec, cu acea curiozitate pe care
o au mulți în condițiile date. Din
tre highlighturile din acest an
din festival nu pot să nu mențio
nez: prezența fizică a unei trupe
venite tocmai din Germania pen
tru a juca în fața ieșenilor, Com
pania PasParTout, lectura perfor
mativă a cărții Silvestru și marele
dictator de Lucian Dan Teodoro
vici, recent apărut la Polirom,
apariția cărții Un virus pe scena
lumii. Teatru și pandemie 2.0,
premiera spectacolului Frumoasa
din pădurea apărută, o poveste
pentru toate vârstele, spusă întro
manieră modernă, dezbaterea on
line Teatru și pandemie 2.0, tea
tru în cas(c)ă (teatru radiofonic în
parteneriat cu Radio România
Teatrul Național Radiofonic).

Pozitivă e continuitatea. E important
ca evenimentele să meargă mai de
parte, în formule adaptate la con
textul actual. Așa arătăm publicului
că nu ne abandonăm menirea, că nu
capitulăm în fața dificultăților. Eve
nimentul nostru e organizat pentru
public, în primul rând, de fiecare
dată mă așez în papucii lui și mă în
treb ce miar plăcea să văd, ce miar
face bine. Cel mai simplu e să
renunți, dar pentru mine e obliga
toriu să încerci, să oferi fanilor
FITPTI momente de încântare. În
prezent, cuvântul de ordine e adap
tare. Ține de creativitate să gă
sești soluții, să imaginezi variante
potrivite, să amorsezi energii. Am
lucrat în paralel pentru mai
multe scenarii alternative, acti
vam ceea ce se potrivea momen
tului. A fost o dinamică infernală,
dar uite că am trecut foarte bine
peste această ediție a XIIIa. Nu
sunt superstițioasă, e pură coin
cidență că sa suprapus pe pande
mie, dar voiam să dăm fila asta, să
mergem mai departe. Pozitivă a
fost solidaritatea partenerilor
noștri instituționali și personali,
da!, care sau implicat cu și mai
mult suflet. Miau fost de mare
ajutor. Cu unii dintre partenerii
oficiali am imaginat deja posibi
lități pentru ediția 2021. Pozitive
au fost și reacțiile de răspuns ale
publicului, interesul lui. Miau
depășit așteptările, sincer.
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AM AVUT ÎNDOIELI, TEMERI,
DAR MI-AU DAT SIGURANȚĂ
VARIANTELE ALTERNATIVE PE
CARE LE-AM CONCEPUT

Online-ul a spart
barierele limitative
numeric ale incintelor teatrale,
FITPTI a fost văzut
din Austria, Germania, Italia, Japonia,
Marea Britanie,
Georgia, Islanda,
Franţa, Rusia

Cum de nu ați ales, ca mulți
alți organizatori de festival,
să puneți pe pauză festivalul
anul acesta?

Pentru că sunt încăpăținată, par
don, tenace! Toată lumea mă în
treabă cum de am avut curajul.
Mie mi se pare firesc ceea ce am
făcut. Eram hotărâtă să aibă loc
încă din luna martie. Când pro
gramul „pe vechi“ era gata pe trei
sferturi, mai ales pentru invitații
străini. Personal, cred în perspec
tiva/ abordarea constructivă, nu
în smulsul părului din cap ori in
terminabile lamentări. Orice si
tuație are măcar o rezolvare, dacă
nu chiar mai multe. Trebuie doar
să le găsești. Nu vreau să bravez,
sunt critic de teatru, însă sunt și
eu om. Am avut îndoieli, temeri,
dar miau dat siguranță varian
tele alternative pe care leam con
ceput. Ele nu vin scoase dintrun
joben, presupun analiză, gândire,
capacitate de anticipare, cam
acesta e parcursul imaginativ.
SUSPENDAREA ACTIVITĂȚII
CU PUBLICUL PENTRU
TEATRE ȘI FILARMONICI,
OPERE NU VA DIMINUA
NUMĂRUL DE CONTAMINĂRI
Este important, într-adevăr,
să găsim soluții alternative în
astfel de momente. Credeți că
autoritățile au exagerat cu măsurile care vizează cultura și
evenimentele culturale? Ce ați fi
făcut diferit, dacă s-ar fi putut?

Autoritățile locale au aplicat le
gea, care spune că după depășirea
indicelui de 1,5 la mia de locuitori
se suspendă activitățile în ordi
nea în care sau făcut relaxările.
Deocamdată la Iași, București,
Vâlcea și Galați sau restricționat
activitățile cu publicul. Numai că,
din păcate, suspendarea activită
ții cu publicul pentru teatre și fi
larmonici, opere nu va diminua
numărul de contaminări.
Problema e că multă lume nu
respectă regulile în piețele agro
alimentare, în mijloacele de trans
port în comun și ceea ce nu pricep
e de ce nu se aplică legea, adică să
fie consecințe. Sunt deja opt luni
de pandemie, deci reflexele ar tre
bui să fie formate. E nevoie de mai
multă rigoare în implementarea
regulilor și ar trebui să reacțio
năm fiecare dintre noi, politicos,
dar ferm. Nu e ușor, nu e plăcut,
dar e obligatoriu, întrucât e vorba
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de sănătatea noastră a tuturor. Nu
poți să nu observi că unele dome
nii sunt tratate preferențial, că se
mai închid ochii.
Mă îngrijorează pentru viitor
o societate în care cultura nu este
la nivel de egalitate cu cultele, de
pildă, constatăm standardele dife
rite. Nu e firesc, nu e bine. Suntem
în secolul XXI, timpuriu, dar XXI.
În privința teatrelor, se puteau
nuanța măsurile și să fie voie să
jucăm în aer liber, încă vreo săptă
mână sau două, cât ar mai îngădui
vremea. Sau cu o capacitate a sălii
diminuată de la 50 la sută la, nu știu,
30 la sută, de pildă. Cultura for
mează, teatrul modelează, nu poate
fi tratat ca opțiune secundară.
Cum ați făcut în acest an
selecția spectacolelor, difuzate
online în mare parte?

Ca de fiecare dată, pe baza valorii
lor estetice, în primul rând. Apoi,
pentru fiecare categorie de vârstă,
de la cei foarte mici până la tineri
adulți, maturi și seniori. Mam în
grijit să avem măcar câte o formulă
din cele dezvoltate de artiști în
pandemie (live streaming, payper
view, streaming). Onlineul a spart
barierele limitative numeric ale in
cintelor teatrale, FITPTI a fost
văzut din Austria, Germania, Italia,
Japonia, Marea Britanie, Georgia,
Islanda, Franța, Rusia, ceea ce nu e
deloc puțin lucru. Iar numărul de
vizualizări și impactul au fost foar
te mari, neașteptat de mari după
saturația general de online.
CONTINUITATE ȘI
ADAPTABILITATE: LIVE
STREAMING ȘI PAY-PER-VIEW
Știu că este o trupă din Germania, Compania PasParTout, care
a ales să riște și a venit la festival,

Toate evenimentele online au avut
trafic bun, feedbackul e excelent
jucând în aer liber. Cum a
primit publicul aceste reprezentații și care sunt impresiile
artiștilor din trupă?

Oh, au fost savuroși! Voiau să vi
nă, erau dornici să joace. Știau că
la întoarcere acasă intră în caran
tină, zău, cine ar fi riscat? Specta
colul lor e de tip walking act,
stradal, dar am strămutat repre
zentațiile din aer liber în foaier
tocmai pentru a avea control asu
pra numărului de spectatori, în
condiții de maximă securitate. Pu
blicul a intrat în jocul lor, ia
aplaudat, a strigat bravo. Sunt
demni de toată admirația! Ei au
fost surprinși în primul rând de
faptul că facem festivalul. Lea
plăcut clădirea Teatrului „Lucea
fărul“, orașul, oamenii. Au plecat
în carantina de acasă mulțumiți că
șiau împlinit misiunea de artiști.
Ca în fiecare an, ați scos și o carte
în festival. Anul acesta este vorba
despre Un virus pe scena lumii.
Teatru și pandemie 2.0. Ce v-ați
propus cu acest volum și ce
transmiteți posibililor săi cititori?

Am vrut să fie un selfie al artei
scenice încercate de o nouă pan
demie. Cele două istorii, cea tea
trală și cea sanitară, sau inter
sectat frecvent dea lungul vremii,
pandemiile au trecut, teatrul a re
zistat. În sumarul cărții sunt stu
dii, articole, interviuri scrie de
critici de teatru, de teatrologi și
practicieni. Structura e inten
ționat compozită, secvențială, la
fel ca noile conținuturi pe care le
producem acum pentru mediul

online. E vital să documentăm
prin scris situația actuală. Ea va
trece, mai repede sau mai târziu,
noi vom uita multe detalii, așa că
arhivarea e binevenită. E prima
lucrare de genul acesta de la noi,
e realizată la cald, e mai mult
decât necesară. Au contribuit la
ea Maria Ristani (Grecia), Mirella
Patureau (Franța), Irina Wolf
(Austria), Iulia Popovici, Daniela
Șilindean, Cristina Rusiecki, Sil
via Dumitrache, Oana Stoica,
Oana Cristea Grigorescu, Radu
Nica, Luana Pleșea, Mihaela Mi
chailov, le mulțumesc, au făcuto
pro bono, și subsemnata.
Cum ați descrie pe scurt ediția
din 2020 a FITPTI? Care credeți
că au fost highlight-urile?

O ediție de care sunt mulțumită, a
ieșit așa cum miam dorit, cum
am gândito și cum mam străduit
să fie. Mulțumiri partenerilor,
echipei de la „Luceafărul“, care e
profesionistă, dedicată, reverență

publicului, am reușit împreună.
Highlighturile? Contorizările on
line arată un top trei de felul aces
ta: Nai tu treabă (Teatrul Act,
regia Al Dabija, text Cătălin Ște
fănescu, cu Marcel Iureș în rolul
principal), Cenușăreasa (regia
Silviu Purcărete, Tearul Țăndă
rică București), Frați (Teatrul Na
țional din Timișoara, regia Florin
Piersic jr.). Toate evenimentele
online au avut trafic bun, feed
backul e excelent.
Și dezbaterea Teatru și pan
demie 2.0, din ultima seară a
FITPTI, care se adresa mai mult
specialiștilor, a avut audiență bu
nă, sporită și de varianta ei înre
gistrată. E un prețios material
video, cu multe idei lansate de Ra
du Nica, Andreea și Andrei Grosu,
Călin Ciobotari și de mine, ca mo
derator, care poate fi utilizat de
studenți, de pildă.
Satisfacții au fost foooaaarte
multe, nu ne ajunge spațiul edi
torial să le înșir. Enumăr câteva:
că am ajuns cu bine la final; că
formatul nu a avut de suferit în
ciuda înrăutățirii (din păcate) a
situației sanitare; că am putut
oferi iubitorilor de teatru clipe de
încântare. Nimic nu se compară
cu ultima. SDC

Imagine din spectacolul Frumoasa din pădurea adormită
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Scrisoare către Nikos Kazantzakis
Cartea Jurnal de călătorie. Rusia,
de Nikos Kazantzakis (traducere
din limba greacă și note de Ion Diaconescu, prefaţă de Vladimir
Tismăneanu) a fost publicată la
editura Humanitas în anul 2015.

Dragă domnule Kazantzakis, vă
scriu din mileniul al IIIlea, din
Portugalia, de unde se termină
Europa și începe Oceanul Atlan
tic. Acolo unde, așa cum știu toți
școlarii în compunerile lor pline
de expresii și cuvinte frumoase,
cerul se unește cu apa pentru a ne
da infinitul.
Merg la Lisabona, caut ceva
ce nu poate fi găsit. Citesc jurna
lul dumneavoastră rusesc, îmi
place, surâd, mă indignez, mă în
crunt și aș vrea să mai trăiți, pen
tru a urca pe o corabie din care să
cobor întro zi în Creta să vă păl
muiesc și să vă privesc cu ură.
Prima dată când vam citit
aveam șaptesprezece ani, în vara
aceea terminasem liceul, trăiam

întrun oraș din munți, unde plo
ua în fiecare zi, toată ziua.
Așa vam citit, privind când
paginile din Zorba, când ploaia,
când paginile din Hristos răstignit
a doua oară, când ploaia, când Ra
port către El Greco, când ploaia.
Au trecut douăzeci de ani de
atunci, douăzeci de ani în care nu
vam citit decât scrisorile către
Panait Istrati. Ah, Panait!
Aici voiam să vă aduc, la ceea
ce ne unește: dragostea pentru
Panaitaki, pentru flacăra priete
nei sale care a încălzit pământul
și, uneori, chiar și acum, încă îl
încălzește.
Vam citit jurnalul rusesc
căutând rândurile despre Istrati
al nostru, știam la ce să mă aștept
și cu toate acestea toate aștep
tările miau fost depășite.
Acestea sunt cele mai fru
moase rânduri din jurnalul dum
neavoastră rusesc, care e tot o
carte foarte frumoasă, deși plină
de greșeli. În ele nici măcar nu
visați, în ele spuneți adevărul, tot

adevărul și numai adevărul.
Adevărată întâlnirea aceea
ratată cu Gorki, cu Panaitaki și
sticlele de vin rămase stinghere,
cu gâtul lung și dopurile nedesfă
cute, cu tristețea așezată pentru
totdeauna pe buzele închise ale
lui Gorki, cu Panaitaki aprin
zânduse când își aducea aminte
încă un cuvânt din limba tatălui
său și striga în greacă: Bineai
venit! Bineai venit!
Nimeni, niciodată, na mai pri
mit așa cuvintele, poate primul om,
dar asta – cum știu toți poeții –
sa întâmplat mai demult.
Domnule Kazantzakis, țiam
iertat în numele lui Zorba toate
rătăcirile din această carte, toată
orbirea, tot Leninul, tot delirul
metacomunist.
Ai sperat și ai îndrăznit să crezi
și toată speranța și toată îndrăz
neala sau sfârșit în lagăre, abatoare
și oceane de sânge. Erai gata să justi
fici orice crimă pentru un viitor care
nu sa mai născut. Forța religioasă a
acestui cuvânt – revoluție! – făcea

necesare toate ororile. Ați greșit,
domnule Kazantzakis.
Panaitaki a știut că nu era
așa, că dumneata greșeai și el avea
dreptate să urle – nu există nici o
revoluție, totul e o farsă!
Țiau trebuit ani de zile să
deschizi, fie și puțin, ochii și să
vezi omul, domnule Kazantzakis,
dar încă nu era prea târziu. Nicio
dată nu e prea târziu?
Iar acum citesc jurnalul du
mitale rusesc și înțeleg cum au
fost posibile toate: și Lenin, și
Troțki, și Stalin, și – mult mai târ
ziu – Soljenițîn.
Jurnalul dumitale rusesc e o
carte scrisă cu risipă de iluzii și de
mare frumusețe, cartea unui inte
lectual onest care zboară pe un
drum greșit, tot căutând, zadar
nic, lumina.
E trist, dar omul na putut ni
ciodată să fie mai mult de ce a fost
întotdeauna, dar poate că e de
ajuns, domnule Kazantzakis, poate
că e de ajuns și atât: un animal su
blim care poate să ajungă la spirit,

ANDREI CRĂCIUN
CULEGĂTORUL DE HARFE

alegând neîncetat fie lanțurile, fie
libertatea. Singură, suferința nu
nea părăsit niciodată.
Și dumneata, și Panaitaki ați
fost binecuvântați: ați fost născuți
pentru libertate.
Literatura a fost numai o în
tâmplare, mai exact o întâmplare
fericită, dar căutarea, căutarea
disperată a libertății, va salvat,
atât cât pot fi oamenii salvați.
E noapte și pe zidurile din Li
sabona o mână, probabil mâna lui
Dumnezeu, a scris aceste cuvinte
care se înțeleg în orice limbă de
pe pământ: pura poesia.
Vă închid jurnalul rusesc și
vă iert și vă iubesc mai departe, ca
la șaptesprezece ani, pentru tot
deauna. SDC

Cine urăște viciile, urăște oamenii
Am găsit copiate la sfârșitul unui
jurnal de după terminarea liceului
câteva citate care fac lumină în
problema viciului. Pe aceeași
pagină se vede că am continuat o
vreme să adaug și alte citate de
care dădeam te miri pe unde, dar
de data asta pur și simplu din
obligaţia faţă de colecţie. Cred că
între timp interesul meu pentru
vicii scăzuse sau nu mă mai
puteam ridica la înălţimea lor.

Când recitesc aceste cugetări, e
încă vizibilă satisfacția pe care tre
buie so fi avut aflând din cărți că
e, de fapt, foarte complicat – viciul
nu e neapărat rău, și virtutea
poate fi rea, lucruri deastea. Bă
nuiesc că o satisfacție similară tre
buie să fi avut, scriindule, înșiși
autorii respectivi. Tonul îl dă acest
pasaj din Rozanov: „talentele noas
tre sunt legate de vicii, iar virtuțile
de lipsa strălucirii“. Grea alegere
ni se lasă: să fim de partea talen
tului sau a platitudinii?
Viciul e discutat în contrast cu
virtutea – așa cum compari oferte –
și de alții. Rougemont zice că vi
ciul e „o virtute rău orientată“. La

CĂTĂLIN PAVEL
CÂTEVA PÂNZE SUS

Camus, „problema e că nu avem
nici suficient viciu, nici destulă
virtute“. Cam bănuiesc din care
cărți anume ale lor sunt citatele,
dar atunci am făcut greșeala im
pardonabilă să numi notez titlul,
anul, pagina. Acum recunosc că
îmi pasă infinit mai mult de titlu,
an și pagină decât de substanța
dezbaterii. Dar presupun că e
normal să te miști dinspre idei în
spre birocrația ideilor.
Jurnalul meu, văd, apără cu
cerbicie valoarea bietului viciu de
zi cu zi. Malraux: „mulți nuși gă
sesc viciul care lear salva viața“. Și
cum să nu solidarizezi, chiar dacă
din motive greșite, cu înțelepciunea

umanistă a lui Thomas Mann (vi
ciul este „un omagiu adus vieții“)
și a lui însuși Pliniu cel Bătrân
(„cine urăște viciile, urăște oame
nii“). Nu știu dacă vreun mare
scriitor a scris pe undeva „hai să
fim mai virtuoși, că așa e frumos
și bine“, dar ceva îmi spune că nu
miaș fi notat asta atunci în
agenda mea de tinerețe. Ar fi fost
o infracțiune la adresa libertății
de gândire. Una din caracteristi
cile uceniciei întrale cărților este
de altfel plăcerea de a te juca cu
focul prin hubloul gros al culturii.
Să tot trăiești la căldurică războ
iul prin memorii impecabil scrise
și să soliciți imperios, alături de
alți revoltați, bunăoară un incen
diu universal care să ne purifice.
Măcar la 20 de ani să fii poet dam
nat prin procură. Mai târziu, par
tea cu poezia și damnarea se duc
pe apa sâmbetei, rămâne numai
procura (și alte acte).
Ultimele două butade trans
crise sunt de prin 2000. Ele arată,
alături de observația lui Pliniu de
mai sus, că, în ansamblu, antichi
tatea face față destul de bine în

Robert Doisneau, D’eau majeure (1957)

turnirul înțelepților, în ciuda, sau
datorită, unei atitudini mai puțin
valorizante față de viciu. Bunul
meu Aulus Gellius, care a văzut
(sau doar a citit) multe, spune așa:
„viciul e destul ca să te nenoro
cească, dar numai virtutea nu
ajunge pentru fericire“. Și închei
cu Titus Livius, care nu era un
gânditor care să te șocheze, dar
care avea o oarecare familiaritate
cu istoria, iar familiaritatea cu

istoria exclude frivolitatea. Un
deva în dramatica lui introducere,
el spune: „nu putem suporta nici
viciile noastre, nici leacurile lor“.
Nu e vorba acolo, cei drept, de vi
ciile unui individ, ci ale unei so
cietăți, dar observația nu e deloc
lipsită de interes. Ba chiar abia
deaici încolo era interesant dacă
lista de citate ar fi continuat. Dar,
din păcate, aici e notată o rețetă
de papanași. SDC
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Un neamț care conduce Timișoara
A stârnit un pic de vâlvă alegerea
lui Dominic Fritz în funcția de
primar al Timișoarei, cu peste
douăzeci de procente avans față
de primarul în funcție și cu peste
50% din voturi. A uimit opțiunea
copleșitor majoritară a timișo
renilor pentru un candidat venit
nu doar din afara țării, ci și din
afara României, un neamț cu
nume tipic de neamț, fără rădă
cini sau rude în România. Dar ui
mirea sa manifestat mai degrabă
în afara orașului (și în interiorul
României): timișorenilor nu li sa
părut nimic nefiresc.
Fostul primar al Timișoarei, Nico
lae Robu, a fost – întrun sens –
primul edil pesedist al unui oraș
poziționat tradițional împotriva
PSD: a fost ales acum opt ani ca re
prezentant al alianței USL, cu votu
rile simpatizanților PSD. În cele
două mandate ale sale, a reușit să
intre în jurnalele de știri naționale
la secțiunea de „diverse și ridicole“,
ca atunci când a umplut centrul

RADU PAVEL GHEO
ROMÂNII E DEŞTEPŢI

orașului de palmieri în ghivece
(palmieri care ulterior sau uscat)
sau când șia cântat baladele la chi
tară live. Ca o consolare, amintesc
că toate orașele mari au avut câte
un primar de care românii au râs
copios: clujenii se rușinează și azi
de epoca Gheorghe Funar, iar
ieșenii zâmbesc strâmb când li se
pomenește de – altfel simpaticul –
Constantin Simirad.
Pe de altă parte, viziunea
domnului Robu asupra dezvoltării
Timișoarei ajunsese să nemulțu
mească tot mai multă lume. Solu
ția lui pentru fluidizarea traficului

întrun oraș tot mai aglomerat a
fost una de anii 1960: lărgirea șo
selelor și multiplicarea benzilor de
circulație, în dauna trotuarelor și
a spațiilor verzi. Bulevarde de pro
menadă, cu copaci mari și um
broși, sau transformat în șosele cu
patrușase benzi, cu trotuare în
guste, de unde copacii au dispărut.
Iar alegerile au venit după o vară
călduroasă, unde orice plimbare
se transforma întro tortură sub
soarele arzător.
Nici numeroșii șoferi nau fost
întru totul mulțumiți, căci Timi
șoara e azi orașul cu cea mai mare
densitate de semafoare pe metru
pătrat. Există intersecții unde se
mafoarele nu își aveau rostul și
nici nau fost folosite vreodată: cli
pesc permanent pe galben inter
mitent. Tot aici poți vedea sema
foare instalate la capătul unor
străzi înfundate sau semafoare
pentru biciclete în locuri unde nu
există piste de biciclete. Gurile rele
au vorbit de afaceri de partid, iar
locuitorii au găsit rapid o poreclă

Cine va străluci la balul
electoral de Moș Nicolae
Alegerile locale au readus PSDul
în joc. Că socialdemocrații au
pierdut fiefuri importante precum
Bucureștiul sau Constanța e ade
vărat, dar pe scorul politic PSD a
înregistrat 31 la sută. Ceea ce, să
recunoaștem, e un rezultat peste
așteptările multora. Iar dacă unii
primari roșii nu ar fi sărit pârlea
zul, probabil că am fi avut egali
tate perfectă între PNL și PSD.
Ghinionul liberalilor în 2020 a
fost pandemia. Dacă în acest an
nu am fi avut COVID, în proporție
de 90 la sută neam fi dus la anti
cipate până în luna mai. Iar loca
lele ar fi fost la termen, adică
undeva la începutul lunii iunie.
Cu alte cuvinte, la ora asta aveam
deja un nou Parlament. Plus un
guvern legitim, cu vreo jumătate
de an de activitate deja. Iar PNL
nu ar fi luat doar 34 la locale, ci
probabil spre 40.
Norocul PSD că alegerile nu
sau desfășurat mai repede. Pentru

că socialdemocrații nu ar fi avut
în mai sau în iunie nici 25 la sută.
Între timp în societate proble
mele sau acutizat, cele mai multe
nemulțumiri fiind generate de
pandemie. Iar creșterea număru
lui de cazuri din ultimele săptă
mâni continuă să joace un rol
nefast pentru scorul liberalilor.
Pentru PSD amânarea alege
rilor parlamentare pentru primă
vara anului 2021 ar fi mană ce
rească. Tehnic nu prea e posibil,
întrucât timpul e scurt pentru
procedura din Parlament, însă
există scenariul înrăutățirii situa
ției sanitare. Care ar da peste cap
toate socotelile. Și implicit ar duce
la amânarea scrutinului. Imagi
națivă cum ar arăta România dacă
la jumătatea lunii noiembrie am
înregistra mii de cazuri în fiecare
zi, iar secțiile de terapie intensivă
ar fi sufocate de pacienți. Ar fi o
presiune infernală dinspre socie
tate către partidele politice să re
nunțe la alegeri.

Românii sunt emotivi, iar acu
tizarea temei COVID ar schimba
radical percepția publicului. Chiar
dacă neam obișnuit cu pande
mia, se simte cum crește îngrijo
rarea din societate, în condițiile în
care am trecut deja și de borna de
3.000 de cazuri. Nu mai există ze
flemeaua din maiiunie, când oa
menii îți râdeau în nas dacă în
cercai să le spui că pericolul na
trecut încă. Fiecare dintre noi
avem rude, prieteni sau colegi de
muncă și simțim boala tot mai
aproape. Am aflat totodată des
tule povești triste din spitale.
Greu de spus dacă există o
barieră dincolo de care alegerile
din 6 decembrie ar fi imposibil de
organizat. Dar nimeni nu are
dreptul să pună în pericol sănăta
tea românilor doar pentru a ține
cu tot dinadinsul alegeri generale
până la finele anului.
O amânare a scrutinului con
vine de minune celor de la PSD.
Pentru că sar acumula un an și

pentru orașul lor plin de lămpi
roșgalbenverzi: Semaforișoara.
Dar asta nu explică de ce pri
marul în funcție, un român „deal
nostru“, a fost învins atât de clar de
un Fritz venit aici acum șaptespre
zece ani. Explicația ține de „spiritul
Timișoarei“, care, în ciuda numeroa
selor transformări demografice, sa
menținut de (zic eu) vreo două se
cole, așa cum se întâmplă în toate
marile orașe europene. Aici etnia
sau naționalitatea nau contat ni
ciodată foarte mult, căci Timișoara
a fost dintotdeauna un oraș ameste
cat etnic și obișnuit cu „străinii“ – de
fapt, un oraș în care e foarte greu să
spui cine e străin. Dau doar un
exemplu: unul dintre cei mai res
pectați primari ai orașului din pe
rioada austroungară, Carol Telbisz,
a fost etnic bulgar (dintro comuni
tate de bulgari catolici din Banat). A
condus orașul (la acea vreme cu o
populație majoritară germanoma
ghiară) vreme de treizeci de ani, din
1885 până la moarte, în 1914, și le
genda spune că, dacă nar fi murit,

jumătate de guvernare liberală.
Oamenii sar sătura de figura lui
Orban, dar și de fețele multor
miniștrilor liberali. O parte dintre
români încep deja să uite și de
epoca Dragnea. Până și Dăncilă
pare dintro altă lume, atât de
multe sau petrecut în politica ro
mânească de la retragerea la vatră
a celei care a ocupat fotoliul de
premier.
Deși sună ciudat, împingerea
parlamentarelor cu 78 luni con
vine întro oarecare măsură și
celor de la USRPLUS. Alianța este
zguduită de scandaluri în terito
riu cu întocmirea listelor și pare a
nu avea suficientă muniție în bă
tălia subterană cu liberalii pentru
electoratul antiPSD. Câteva luni
suplimentare ar conveni de mi
nune celor de la USR și PLUS.
Revenind la PSD, partidul lui
Marcel Ciolacu nu e nici pe de
parte în moarte clinică, așa cum
clamau mulți, ba dimpotrivă, a
câștigat vreo 8 procente după ca
tastrofa de la europarlamentarele
din mai 2019.
Liderii PSD au însă o altă pro
blemă și anume ținerea în priză a
electoratului propriu. Dar mai
ales motivarea primarilor parti
dului. Scorul PSD de la locale
poate fi unul mincinos, pentru că

lar fi condus încă treizeci de ani.
Așadar, faptul că un german (din
Germania) conduce azi un oraș care
a fost și austriac, și maghiar, și sâr
besc, și românesc ține mai degrabă
de spiritul locului, pe care timișo
renii se străduiesc săl perpetueze,
uneori chiar ostentativ – dar nici
asta nui rău.
Și ar mai fi ceva, poate lucrul cel
mai important: campania pe care
șia făcuto Dominic Fritz, una cu
adevărat „la firul ierbii“. Candidatul
USRPLUS a circulat prin toate car
tierele orașului, a vorbit cu oamenii
natural, omenește, a convins și a cu
cerit. Puțini politicieni de azi se de
ranjează să bată zi de zi, cu piciorul,
cele mai mărginașe și mai defavori
zate cartiere ale urbei unde candi
dează. Fritz a făcuto. Fiindcă așa se
face. Și, iată, așa se câștigă încrede
rea unor oameni care de mult nu
mai au încredere în politicieni.
Campania lui Dominic Fritz și
rezultatul ei constituie o lecție bună
pentru lumea politică de la noi. Dacă
ar avea cineva chef să învețe... SDC

FLORIN GHEŢĂU
VAGONUL CU VORBE
partidul a avut peste jumătate
din primari, care au tras din răs
puteri în primul rând pentru ei,
apoi pentru partidul din care
fac parte. Posibil să nu mai ve
dem aceeași mobilizare a edili
lor PSD la parlamentare, mai
ales că în proporție de peste 80
la sută viitorul guvern va fi for
mat în jurul PNL.
Urmează săptămâni intere
sante în politica românească. Li
beralii vor căuta să nu dezamă
gească la guvernare și să profite
de conjunctură, USRPLUS are de
demonstrat că localele au fost doar
un accident și că altul e potențialul
alianței, în timp ce PSD încearcă
să arate că revirimentul din 27
septembrie na fost o întâmplare.
Să vedem însă dacă nu cumva
virusul va avea chef de distracție
taman în ziua balului electoral de
Moș Nicolae. SDC
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Stare de grație euristică
Nu mi-e jenă să recunosc: pe albumul Live in Texas, recent difuzat
online, i-am remarcat întâi fotografia. Și mi-au plăcut picioarele.
Poate oricine să considere asta
drept măgărie tipic masculină, atitudine indecentă, lascivă, bolnavă,
incorectă politic ș.a.m.d.

Dar când o femeie poartă minijup
și etalează frumusețe de coloane
sculpturale ce lar fi făcut invidios
chiar și pe Praxiteles, cum să rămâi
indiferent? Jackie Venson știe că e
talentată și frumoasă, apetisantă și
dorită. De ce ar deranjao că este
admirată în primul rând fizic, apoi
muzical?
Sigur, eu fac supoziții din
punctul meu de vedere, fără să știu
ce gândește artista, ale cărei merite
se revelează lent de câțiva ani, până
la explozia menită să o propulseze
în inima showbizului, pe scena
mondială. Iar calitățile ei fizice nu

DUMITRU UNGUREANU
ROCKIN’ BY MYSELF
miar fi aduso în atenție cât săi
dedic aceste rânduri, dacă prospe
țimea din ceea ce izbutește muzi
cal, cu mâinile și cu vocea, nu se
lipea de mine precum mierea pe
degete și leucoplastul pe rană. Am
deschis întâmplător primul ei disc,
un EP din 2013, Rollin’ On. Și de la
incipientul atac de chitară din
piesa Sins of Our Fathers, am fost
pus în situația să mă întreb pros
tește dacă Jackie este bărbat sau
femeie, mintea mea neavând atâta
deschidere să creadă ceea ce urechile

aud: un sunet grav, tulburător și
profund, obținut cu mijloace teh
nice adecvate, de o simplitate și
acuratețe proprii marilor chitariști.
Bărbați, desigur; doar am recu
noscut că sunt victima șabloanelor
de logică și gândire machiste!
A venit apoi piesa a doua, care
dă și titlul EPului. E o probă de
virtuozitate și, în egală măsură, de
sensibilitate, ce instigă la previziunea
că Jackie Venson poate urca foarte
sus în ierarhia showbiz, dacă re
ușește săși controleze bine viața
extraprofesională. Scriu asta cu
strângere de inimă, pentru că disting
în ochii șin felul de a reacționa al
fetei ceva cemi amintește că excesele
și nesăbuința au distrus atâtea
destine artistice promițătoare, de la
Janis Joplin la Amy Winehouse (cu
care Jackie este comparată ca voce).
Câteva amănunte din biografia de
numai 30 de ani a texancei mă ajută
să cred că, totuși, va rezista.

Este cea mai mică din nouă frați,
copiii muzicianului profesionist
Andrew Venson, din Austin, Texas.
Sa lăsat greu convinsă de mama ei
să învețe la pian și a intrat la
Berklee College of Music, unde nu
ia plăcut cea găsit printre colegii
de studiu, toți cu aere de vedetă tip
„American Idol“. Sa apucat de chi
tară abia la 21 de ani. Rapiditatea
cu care a reușit să performeze
trădează înzestrarea nativă, dar și
rezultatul studiilor muzicale pre
cedente. Concerte și participări la
diferite concursuri de bluessoul
au scoso din anonimat. Trei EPuri

și două LPuri îi probează consistența
șii extind audiența. Prezența pe
YouTube (unde răspunde la co
mentarii personal!) certifică inte
ligența managerială, a ei sau a
echipei din jur. Lipsesc milioanele
de vizionări; însă cine cunoaște
apreciază și nu caută confirmări
suplimentare. Iar Jackie are ce
arăta din plin. Și trupul, și abi
litățile instrumentale. În piesa
Back to Earth, lansată pe 16 iulie
2019, Jackie folosește un procesor
loop de chitară și un minisin
tetizator, cu ajutorul cărora obține
o minunăție de sunet, cu multiple
straturi, puternice și gingașe, pe
netrante și învăluitoare, deasupra
cărora vocea se așterne ca un oboi
în concertele lui Mozart.
Inclusă mai degrabă în genul
bluessoul (și invitată astă vară la
Brezoi, unde na ajuns), Jackie
Venson depășește limitele impuse
de industrie și comerț.
Două albume distribuite tot
online (bandcamp.com), Jackie
The Robot 1 & 2, demonstrează mai
abitir decât pot eu să explic. Sau să
conving, metaforic. SDC
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Jurnal de insider FITPTI 2020 (V)
OLTIȚA CÎNTEC
DATUL ÎN SPECTACOL

De pe surse, știam că
autoritățile locale
discutau despre o serie
de restricții pentru oraș.
Ședința era programată
pentru luni, 5 octombrie,
și, privind la numărul de
îmbolnăviri din ultimele
zile, era limpede că ceva
trebuie făcut. Se depășise
indicele de 1,5 la mia de
locuitori, era 1,61 (în oraș,
și chiar mai mare în
anumite localități din
zona metropolitană).
Stăteam deci cu ochii pe comuni
catele oficiale, să văd care tipuri
de activități se restrâng. Imediat,
de a doua zi. Aici cred că se putea
proceda mai predictibil, ședința ar
fi putut avea loc vineri, de pildă,
iar decizia să intre în vigoare luni,
pentru a avea câteva zile (fie ele și
de weekend) pentru reorganizare.
Adică mai pe așezate. Anunțul sa
diseminat pe la ora 18, referirile
lui vizând restaurantele și sălile
de spectacole/ concerte. Numi
venea să cred că limitările vizează
doar aceste activități.
O să spuneți că sunt subiec
tivă, da, îmi asum, sunt. Dar am și
capacitatea de distanțare critică
ca să argumentez că nu cele câ
teva instituții de cultură vizate
(cu câteva sute de oameni cu
educație cel puțin peste medie,
care poartă mască, sunt distan
țați stând pe scaune la 2 m între
ele) conduc la creșterea număru
lui de bolnavi COVID19. Și mai
vin cu un argument ca să previn
suspiciunile de subiectivism. În
Festivalul Internațional de Tea
tru pentru Publicul Tânăr, pen
tru fiecare eveniment aveam so
luții de backup.

ACTIVITATEA CULTURALĂ
ESTE APRECIATĂ CA
PERICULOASĂ

tu ești produsul!“. Am comunicat
cu ceilalți în toate manierele posi
bile: email, Mess, Insta, WhatsApp.

Marți, 6 octombrie, și miercuri, 7
octombrie, ar mai fi fost patru
evenimente cu public. Leam mu
tat online, deci decizia nu nea
afectat major. Dar mă întreb dacă
decidenții au privit atenți spre ce
se întâmplă în piețele agroali
mentare, în mijloacele de trans
port în comun, în zonele de la
intrarea/ ieșirea din școli, în poli
clinicile unde e aglomerația de pe
lume, iar masca e purtată de fiecare
cum crede (sub nas, sub bărbie, în
geantă, la oglinda retrovizoare).
Setul de măsuri, luat ulterior și la
București pe raza metropolei care
se află în topul molipsirilor mai tot
timpul, nu va avea efecte, întrucât
sursa nu se află în sălile de specta
cole și concerte.
Cum ziceam, nu cred că sus
pendarea activităților culturale,
inclusiv cele în aer liber!, va avea
efect asupra numărului de cazuri
COVID19. FITPTI nu a suferit din
cauza recentelor decizii, sa adap
tat. Cei care au pierdut în plan
afectiv sunt spectatorii, privați de
legătura emoțională directă cu
artiștii. Ceea ce mă îngrijorează
(și, da, mă și irită) este realitatea
că activitatea culturală este apre
ciată ca periculoasă și, în con
secință, printre primele restric
ționate. Infinit mai riscantă este
nerespectarea regulilor sanitare la
nivelul comunității și trecerea ei cu
vederea. O regulă este o regulă, e
unanim obligatorie, iar încălcarea
ar trebui urmată de consecințele
prevăzute legal. Și, dincolo de pan
demie, cultura trebuie așezată pe
primele poziții de importanță so
cială, ea modelează oamenii.
Dincolo de toate acestea, edi
ția a XIIIa a fost una reușită. Neam
adaptat la imprevizibil, eram pre
gătiți să o facem. Am fost, de câ
teva luni, cu degetelen priză, iar
secvența de predictibilitate de 14
zile sa comprimat în a doua parte
a evenimentului la cea trepidantă
„de azi pe mâine“. Am deslușit mai
în profunzime tainele onlineului,
descoperind din mers, ghidată de
mai pricepuți decât de mine, algo
ritmii Facebook, Instagram, You
Tube, o lume în care eram fami
liarizată ca utilizator, dar am deve
nit și autor de content. Știu: „Dacă
primești ceva gratis, înseamnă că

BIROCRAȚIA NOASTRĂ
E INFERNALĂ,
DESCURAJANTĂ
ȘI ENERGOFAGĂ
Participarea publicului nea de
pășit așteptările. La evenimentele
live a fost plin, atât de plin cât e
îngăduit de normele sanitare în
vigoare. La cele online, în ciuda
saturației de realitate virtuală din
perioada pandemică (școală, cursuri,
telemuncă), numărul de vizuali
zări și impactul contorizate arată
foarte bine. În top sau plasat
spectacolul Teatrului Act, Nai tu
treabă (regia Alexandru Dabija,
cu Marcel Iureș în rolul princi
pal), o recitire în cheia actualității
și a ironiei caracteristice stilului
lui Dabija, pe un text de scenă im
aginat de Cătălin Ștefănescu.
Flancat de aproape de Cenu
șăreasa lui Silviu Purcărete. Nu
cred să știe prea multă lume că re
gizorul român cunoscut în întreg
mapamondul a lucrat un spectacol
cu păpuși, la Teatrul „Țăndarică“
din București. Deși momente care
amintesc de arta animației revin în
multe dintre creațiile realizate.
Întrunul din rarele interviuri pe
care lea dat spunea că, pe fond, a
face teatru cu Victor Rebengiuc
sau cu o păpușa e, în esență, același
lucru. A imaginat Cenușăreasa în
stilul lui: adaptând, rescriind, pe
muzica lui Rossini.
Despre avatarurile financiar
contabile aș putea scrie un volum
întreg. Birocrația noastră e infer
nală, descurajantă și energofagă.
Hârtii care să justifice alte hârtii,
care se referă la alte hârtii: cereri,
referate, note justificative, rapoarte
de predareprimire, rapoarte de
activitate, note explicative, de nu le
mai știi numărul și care se bat cap
în cap în privința utilității. Sufo
cante, efectiv!
O aventură de dată mai veche
e cea a codurilor IBAN. Partici
panții din străinătate, cei din zo
nele nonUE, nu au coduri IBAN,
iar viramente bancare internațio
nale nu pot fi operate fără acest in
dicativ. Nu vreți să știți câte
complicații trebui descâlcite de
departamentul de specialitate.
Of, și aș mai avea ceva de scris
în jurnalul meu, dar nu pot. E o

serie de întâmplări savuroase, in
progress încă, dar despre care nu ar
fi deontologic să relatez acum. O voi
face, prompt, când filele acestui jur
nal și ale celor din anii precedenți

ION BARBU
PINACOTECA DIN PETRILA

vor deveni o carte. Ca să cresc ten
siunea, vă zic că e ca la Intelligence
Services. Deocamdată le secretizez,
dar le scot la iveală odată și odată.
Toate le vremea lor! SDC
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INTERVIU LA PATRU MÂINI

Debut discograﬁc: Rahmaninov,
transcripții pentru pian – Ivan
Shemchuk și Alina Andriuțî-Shemchuk
Pianistica legendară a lui Rahmaninov trăiește prin compozițiile
sale, transcripțiile marelui compozitor ﬁind un vârf al
complexității muzicale, iubite de melomani, dar accesibile doar
interpreților cu viziune și tehnică soﬁsticată. Extrem de rar

cântate, mai ales ca bisuri în recitaluri sau concerte, și rarisim
înregistrate, aceste re-scrieri ale unor partituri celebre în care
auzim clar semnătura armonică și cromatică a lui Rahmaninov
au o frumusețe aparte, pe măsura diﬁcultății.

CĂTĂLIN SAVA

A fost și motivul pentru care Ivan
Shemchuk, un pianist tânăr și în
zestrat născut la Cernăuți, format
în Ucraina și Polonia, lea ales
pentru debutul său discografic la
casa poloneză Dux, în august 2020.
Am descoperit virtuozitatea și
finețea interpretărilor sale în re
adaptările pe care Rahmaninov le
considera, pe bună dreptate, com
poziții în sine, de la Bach și Schu
bert la Mendelssohn și Ceaikovski,
Bizet, Mussorgski, RimskiKorsa
kov și Kreisler, până la aranja
mentele a două superbe romanțe
proprii. Ivan Shemchuk are vi
goare, strălucire și sensibilitate,
dar mai ales dăruirea unui îndră
gostit de muzica lui Rahmaninov,
reușind să surprindă în această
înregistrare spiritul lucrărilor
originale prelucrate de compozi
tor, întro atmosferă de evocare
dramatică impregnată de nostalgia
Rahmaninov și stilul recognosci
bil marii școli ruse de interpreta
re pianistică. Albumul înregistrat la
Dux ca urmare a câștigării prestigio
sului „Mera Pnefal Awards“ la fes
tivalul Bieszczady bez granic (Bie
szczady fără frontiere) se încheie cu
6 Morceaux op. 11 pentru patru
mâini, o sinteză a stilului pianistic
Rahmaninov, pe care Ivan o inter
pretează alături de soția sa, Alina
Andriuțî, o talentată basarabeancă
pe care a cunoscuto în Polonia în
timpul studiilor la Academia de
Muzică din Bydgoszcz.
Formată la Iași și Chișinău,
Alina este absolventă a unui mas
ter la aceeași academie poloneză
și laureată a unor importante
competiții. Ivan a câștigat cam tot
ce se putea câștiga în materie de
concurs pianistic în Danemarca,

Într-un duet,
unde două persoane trebuie să
alcătuiască un organism unic, critica
nu poate fi decât
constructivă.
scrisă de compozitorul rus în
1894, anii tinereții, pe care ai înregistrat-o alături de soția ta,
Alina. De ce ai vrut să incluzi pe
disc aceste 6 Morceaux op. 11?

Lituania, Cehia, Rusia și Polonia,
cei doi muzicieni sunt căsătoriți
din 2018 și au o activitate bogată
și în formula de duo. Sau stabilit
la Iași, unde sunt pianiști la Opera
Națională Română. Am stat de
vorbă cu Alina și Ivan despre
album, Rahmaninov și viața de
foarte tânăr muzician, întrun in
terviu la patru mâini în exclusivi
tate pentru SdC.
Ivan Shemchuk, de ce
transcripțiile pentru pian de
Serghei Rahmaninov pentru debutul tău discografic?

Din fericire, în anii petrecuți în
Polonia nu am avut niciodată
obligația să cânt, nici măcar la
examene, un repertoriu standard.
Academia tratează studenții ca pe
niște artiști, drept pentru care re
pertoriul era mereu la liberă ale
gere, atâta timp cât dura minimum
o oră. Inițial, în anul III, învățasem
cinci transcripții, apoi în patru
ani leam inclus pe toate în reper
toriu. Întradevăr, este un pro
gram foarte rar cântat, acesta fiind
și unul dintre motivele alegerii

acestui repertoriu pentru debutul
meu discografic și, tocmai pentru
că sunt extrem de rare înregistră
rile cu toate transcripțiile lui Rah
maninov, mam gândit că acest
album va contribui și la promova
rea lucrărilor mai puțin cunos
cute ale compozitorului rus.

„a transcrie“ înseamnă practic o
re-scriere a partiturii, pentru
propria folosință. Ce înseamnă
pentru tine aceste transcripții, o
muzică superbă, dar extrem de
dificilă?

Pentru mine, toată muzica instru
mentală a lui Rahmaninov este
întro strânsă legătură cu vocea.
Deși pianul este un instrument cu
coarde lovite de ciocănele, care
nu ne permit să vibrăm sunetul,
sarcina școlii rusești de interpre
tare tinde a învăța cântul la pian
„cu vocea“. Creația lui Rahmani
nov ar putea fi cea mai reprezen
tativă din acest punct de vedere.
Datorită frazelor ce te lasă fără
suflare, alături de factura speci
fică sieși, Rahmaninov te învață să
cânți la pian ca și cum ai cânta o
partitură vocală.

Pentru mine, și cu siguranță pen
tru majoritatea pianiștilor, Rah
maninov este mereu dificil la
început. Transcripțiile sunt un
foarte bun exemplu din acest punct
de vedere. Deși în anii studenției
am cântat lucrări precum Pe
trușka de Stravinski sau Islamei
de Balakiriev, transcripțiile au
fost cele mai copleșitoare în etapa
de învățare. De exemplu, în
Wohin? de Schubert melodia atât
de clară, simplă și transparentă
ascunde un acompaniament de o
factură complexă și complicată.
În schimb, în momentul în care
piesele se așază, atunci ne convin
gem din nou că Rahmaninov a
fost un compozitor pianist genial
și a scris totul întro manieră
foarte pianistică.

În tradiția transcripțiilor pianistice pe linia Liszt, la Rahmaninov

Finalul înregistrării conține o
capodoperă pentru patru mâini

Ce înseamnă creația lui Rahmaninov pentru tine?

Acest ciclu pentru patru mâini
poate fi descris ca o sinteză a sti
lului lui Rahmaninov. Noi îl aso
ciem cu o excursie prin pămân
turile rusești: de la plimbarea pe
barcă pe râul Volga până la o săr
bătoare luminoasă, o duminică în
care clopotele bisericii răsună
peste tot. De asemenea, foarte
bine prezentate în această lucrare
sunt simbolurile lui Rahmaninov,
liliacul și clopotele. Am conside
rat că acest ciclu, un adevărat por
tret al culturii și tradiției rusești,
se va îmbina foarte armonios cu
cele 11 transcripții.
Alina Andriuțî, ce e pentru tine
acest op. 11 de Rahmaninov,
muzică „în familie“, sau o poveste de dragoste?

Cred că acest ciclu este potrivit atât
ideii de muzică de familie, cât și
pentru o poveste de dragoste. De
exemplu Barcarola, Tema Rusă și
Slava prezintă frumusețea pitores
cului alături de măreția bisericii
ortodoxe rusești; în schimb
Scherzo, Valsul sau Romanța sunt
despre pasiunea umană, câteodată
chiar și flirtul glumeț ce stârnește
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fiorul dragostei. Pentru mine, Slava
este atât de complexă, încât de fie
care dată mă gândesc la ea când
sunt în căutare de idei pentru a
reda cât mai clar posibil splendoa
rea culturii rusești, ce se regăsește
atât de bine în această lucrare.
Tu și Ivan sunteți căsătoriți din
2018, dar sunteți un duo mai
vechi, atât în viață, cât și în plan
competițional, cu participări în
festivaluri și premii la concursuri internaționale. Cum e să
cânți la patru mâini alături de
soțul tău?

La început a fost dificil, dar cu
timpul am învățat să separăm
viața personală de cea profesio
nală. Întrun duet, unde două per
soane trebuie să alcătuiască un
organism unic, critica nu poate fi
decât constructivă.
Alina, tu ești din Basarabia, Ivan
din Ucraina. De ce ați ales să vă
stabiliți în România, la Iași, unde
sunteți amândoi pianiști
angajați ai Operei Naționale Române? Ce înseamnă să fii pianist
într-o operă?

Pentru a face o carieră atât pianis
tică, cât și camerală, ai nevoie de
o situație financiară stabilă. Con
cursurile sunt foarte costisitoare,
de aceea lucram deja în Polonia
din anul III ca acompaniatori în
clasa de vioară și violoncel. Acolo
în schimb, pentru a avea o situație
financiară satisfăcătoare, trebuia
să lucrăm pe lângă Conservator,
dar și la alte școli muzicale. Dacă
alegeam această cale, din păcate
nu mai aveam timp pentru ceea ce
râvneam atât de mult să facem.
Pentru că eu am terminat anterior
școala la Iași, am zis să încercăm
să ne mutăm aici, pentru a putea
avea acasă un loc stabil de muncă
și în același timp să putem să ne
pregătim pentru concerte și con
cursuri. Din fericire amândoi
neam angajat la Opera Națională
Română din Iași, unde neam aco
modat întrun timp foarte scurt.
Faptul că zi de zi facem cunoștință
cu literatura superbă a compozi
torilor Verdi, Puccini, Rossini, Do
nizetti, compozitori ce nu au scris
pentru pian, e minunat și ne ex
tinde orizonturile muzicale.
Cum e pentru tine România,
Ivan? Cum te simți la Iași?

Îmi place foarte mult aici, e o țară
foarte frumoasă, iar orașul Iași
este splendid. Poate și din cauză
că am doar 200 de km până acasă,
asta mă face să mă simt foarte
liniștit aici.

Ne dorim foarte
tare să facem o
carieră aici în România, atât în duet,
cât și solo.

Să ne întoarcem la discul tău de
debut. Cum ai ajuns să înregistrezi pentru Dux, o casă poloneză foarte cunoscută în lumea
muzicii clasice europene?

Auzeam des de această casă de
discuri pe când locuiam în Polo
nia și miam dorit foarte tare să
pot și eu colabora cândva cu ei.
Din fericire, am primit acest pre
miu – Mera Pnefal Awards – care
mia oferit sponsorizarea pentru
a înregistra discul de debut.
Transcripțiile, să le luăm pe
rând: Bach, ce e mai important
aici, limbajul armonic, contrapunctul rafinat, sau stilistica
„atât de Bach“ și în același timp
proaspătă. Cum ai descrie aceste trei piese numite în glumă în
lumea muzicală Bachmaninoff?

Datorită faptului că pianul are
posibilitatea de a conduce mai
multe voci în același timp, această
transcripție devine foarte dezvol
tată polifonic, armonic și dinamic.
Planurile suprapuse și factura
complexă omogenizează această
lucrare, întradevăr creând o sti
listică de tip Bachmaninoff.
Menuetul de Bizet pe care îl
cânți cu o lejeritate specială. E o
partitură ușoară față de celelalte transcripții?

Deloc, este una din cele mai dificile
partituri aș putea spune, chiar dacă
e printre primele transcripții ale lui
Rahmaninov, datată 1900. Ca și în
cazul liedului Wohin? de Schubert,
linia melodică ascunde un acompa
niament extrem de complex.
Kreisler, transcrierea transcriptorului: e muzica unui îndrăgostit sau a unui îndrăgostit de polifonia labirintică?

Cu siguranță muzica unui îndrăgos
tit din punct de vedere al expre
sivității, dar și polifonia abundentă
este foarte prezentă aici. Puțină lu
me știe astăzi, dar transcripțiile pen
tru pian ale lui Rahmaninov la
miniaturile lui Kreisler au contat
enorm în popularizarea acestor mu
zici la începutul secolului trecut.

Muzica lui Rahmaninov este copleșitoare.
Ea te învaţă să cânţi la pian ca și cum ai
cânta o partitură vocală.
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Scherzo din Visul unei nopți de
vară de Mendelssohn – o interpretare luminoasă unei
transcripții geniale. De ce ai optat pentru acest tempo?

Pentru a accentua bogăția texturii
orchestrale și pentru a cuprinde
fiecare detaliu, am ales un tempo
mai liniștit, ce îmi oferă posibili
tatea să surprind ușurința și tran
sparența acestei lucrări.
Da, chiar marele pianist Beno
Moiseiwitch, și el de origine
ucraineană, recomanda tinerilor
pianiști să studieze și să cânte
această transcripție într-un
tempo destul de rar. La polul
opus, Zborul cărăbușului de
Rimski-Korsakov, cea mai cunoscută transcripție, în care
dincolo de viteza și virtuozitatea evidentă tu surprinzi foarte
bine transparența texturii orchestrale. În Gopak de Mussorgski, din contra, bogăția sunetului orchestral, cu schimbări
rapide de registru și dinamică.
Îți sună ucrainean acest dans?

Cu siguranță, ritmica și expresivi
tatea acestei lucrări este tipic
ucraineană.
Wohin? de Schubert e o transcripție a unui lied. Cât de importantă e sublinierea liniei vocale;
care e diferența între transcripțiile după lucrări de orchestră și
cele vocale, cum e cazul și în
Cântecul de leagăn de Ceaikovski, ultima transcripție din
1941 a compozitorului, unde
Rahmaninov suprapune inocența
temei cromatismului și polifoniei,
în care tu evidențiezi mult și contrapunctul mâinii stângi ?

În transcripțiile după lucrări pen
tru orchestră, Rahmaninov folo
sește foarte des schimbări de
registru și dinamică, precum și di
ferite metode de articulație pen
tru a imita instrumentele din
versiunea originală, iar, pentru o
sonoritate cât mai orchestrală,

compozitorularanjor folosește o
manieră acordică foarte abun
dentă. În transcripțiile după lu
crările vocale însă, linia melodică
este cu mult deasupra acompa
niamentului. De fapt, compozito
rul încearcă și reușește cu cea mai
mare măiestrie să transpună cât
mai clar aceste transcripții, lă
sânduși desigur și amprenta sa.
În Margaritki și Liliac,
transcripții după propriile
romanțe, interpretarea ta sună
nostalgic, acea nostalgie tipic
Rahmaninov.

Da, consider că aceste două ro
manțe sunt foarte intime, atât va
rianta originală, cât și cea tran
scrisă de compozitor. Fiind și pri
mele transcripții pe care leam
învățat, întradevăr au un loc de
osebit în repertoriul meu.
Alina & Ivan, cum a fost atmosfera la înregistrări?

Inginerii de sunet și doamna di
rector al casei Dux au întradevăr
o experiență de foarte mulți ani în
acest domeniu. Din ce neau po
vestit la finalul înregistrărilor, ei
au colaborat cu sute de interpreți
diferiți și cu fiecare au avut o
abordare diferită. Având emoții
foarte mari în legătură cu această
înregistrare, doamna Polanska a
știut cum să îndepărteze atmos
fera de tensiune și să ne ajute să
ne simțim foarte bine. Înregistra
rea în sine a durat circa 6 zile, fie
care câte aproximativ 7 ore.
Ați terminat de înregistrat chiar
înainte de a izbucni pandemia
COVID-19. Cum a fost această
perioadă pentru voi, cum ați
trăit și simțit pandemia, din
martie 2020 pînă azi?

Am avut nevoie de această pe
rioadă să ne odihnim. Cred că o
lună și jumătate nu am cântat ab
solut deloc și acest lucru a fost
foarte binevenit. Din luna mai am
început din nou să studiem și

lucrurile au revenit la normal
pentru noi. Încercăm acum să pro
fităm cât mai mult de timpul liber
pentru a putea pregăti următoa
rele evenimente, concerte, recita
luri. Sperăm că această perioadă
va trece cât mai repede, pentru a
ne putea desfășura activitatea și
pentru a ne dărui publicului.
Ce urmează pentru duo
Andriuțî-Shemchuk în viața
personală și în plan muzical?

Ca duet pregătim momentan inte
grala lucrărilor pentru două piane
de Rahmaninov și ne pregătim de
asemenea și pentru Concursul de
duete de pian din Białystok.
Care este partitura voastră
favorită din repertoriul pentru
patru mâini?

Cred că aș alege ciclul de Serghei
Rahmaninov pe care lam înregis
trat cu Ivan (6 Morceaux op. 11),
fiind poate cel mai proaspăt pre
gătit, însă sunt și lucrări de Ravel,
Moszkovski, SaintSaens, Schu
bert ș.a.m.d. pe care le ador.
Cui trebui să mulțumiți pentru
acest disc?

În primul rând profesorului nostru
Jarosław Drzewiecki, care nea în
drumat din toate punctele de ve
dere; domnilor Marek Gorski și
Robert Zurawski, care au sponsori
zat acest premiu, și întregii echipe de
la casa de discuri DUX. Mulțumim!
La ce visați voi, Alina și Ivan,
ca duo în viață și pe scenă?

În momentul de față ne dorim
foarte tare să facem o carieră aici
în România, atât în duet, cât și solo.
Cum ați recomanda discul iubitorilor de muzică clasică din România?

Ivan: O ocazie foarte bună
pentru a asculta lucrări atât de
cunoscute și frumoase, însă atât
de rar cântate.
Alina: Aceste bijuterii de
transcripții alături de piesele pen
tru patru mâini vorbesc despre
geniul creator al unui mare com
pozitor, Serghei Rahmaninov.
Ascultațile! SDC
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Paul Celan și nemurirea prin poezie
Aspectul cel mai
intrigant al acestui
volum este probabil
faptul că, dincolo de
titlul care anunță
proze și scrieri
eterogene, aﬂi o
dată în plus că
poezia este „un fel
de întoarcere acasă“.
Este aﬁrmația unuia
dintre cei mai
fascinanți și profunzi
poeți ai secolului XX,
care n-a parcurs
decât acest drum
spre „acasă“: cel al
poeziei.

CĂTĂLIN CONSTANTINESCU

Ediția nouă și revizuită a Meridia
nului și alte proze apărută în anul
Centenarului Paul Celan comple
tează integrala poetului, proiect
imaginat încă din 2009, potrivit
unei mai vechi mărturisiri a lui
BogdanAlexandru Stănescu, pe
atunci director editorial al Editu
rii Polirom. Nimic mai firesc în
anul centenarului, ai putea spu
ne. Doar că avem dea face cu o
reeditare foarte puțin îmbogățită
a unui volum apărut, în aceeași
traducere, la Samuel Tastet Édi
teur, în 2009.
Traducerea se bazează pe tex
tul german din volumul al treilea –
capitolele Prosa și Reden – și vo
lumul al cincilea al ediției Paul
Celan, Gesammelte Werke scos la
Suhrkamp în 1983 sub îngrijirea
lui Beda Allemann și Stefan Rei
chert, cu colaborarea lui Rolf Bü
cher. În ceea ce privește organi
zarea scrierilor (proze scurte, dis
cursuri, notițe), editorul român a
adoptat modelul oferit de ediția
bilingvă în franceză și germană de
la Seuil, îngrijită de Bertrand Ba
diou, cu traducerea de Jean Lau
nay și apărută în 2002, sub titlul
Le Méridien & autres proses. Față

de ediția germană, volumul de
față conține o proză antumă a lui
Celan: Adevărul, brotăceii, scrii
torii și berzele.
CE NU E VERS E PROZĂ
Câteva dintre scrierile așazis
circumstanțiale, dar nu mai puțin
relevante, au în centrul lor preo
cuparea lui Celan pentru a evi
denția – întro manieră circula
torie și considerată de multe voci
critice redundantă – poezia ca cel
mai special tip de discurs posibil.
Astfel, poezia este „unicitate a
propriului destin tradusă în lim
baj“ (Răspuns la o anchetă a Li
brăriei Flinker, Paris, 1961), iar
limbajul poeziei de limbă ger
mană este „mai lucid, mai factual“,
încercând să fie adevărat, să nu
transfigureze, ci să numească și să
măsoare „domeniul a ceea ce este
dat și a ceea ce este posibil“ (Răs
puns la o anchetă a Librăriei Flin
ker, Paris, 1958).
Meridianul este cea mai con
sistentă dintre scrierile reunite în
acest volum, care trebuie înțelese
în sensul cel mai larg al termenu
lui prose – așa cum îl vedeau au
torii de limbă engleză, la care este
atestat încă din secolul al XIVlea.
Mai târziu, în secolul XX de exem
plu, T.S. Eliot susținea că distinc
ția între „prose and poetry is
obscure“. Simplificând, vorbim aici
despre un discurs opus poeziei,
care se sustrage formulei metrice
a poeziei, având o formă laxă și
poliformă. De aceea, termenul
acoperă povestiri, nuvele, roma
ne, dar și discursuri „factuale“,
texte hibride, reflexive, polifonice
ș.a.m.d. De altfel, prin vocea lui
Monsieur Jourdain din Burghezul
gentilom, Molière ne ajută și el în
acest caz: tot ce nu e vers e proză.
Este mai puțin ușor de înțeles,
întro astfel de ecuație, de ce re
ceptarea unui astfel de volum
poate atrage reacții critice de res
pingere sintetizate perfect de un
verdict care sună astfel: prea
puțină proză în acest volum. Me
ridianul a fost conceput și chiar
este un discurs ocazionat de de
cernarea Premiului „Georg Büch
ner“ în 1960 și apărut cu un an
mai târziu, în 1961, sub forma
unui volum de sine stătător. Con
trariant, din acest text reiese o
dată în plus și cu preaplină lim
pezime viziunea lui Celan asupra

poeziei. Dedicat înțelegerii lui
Büchner, prin interogarea și prin
relectura Morții lui Danton, apoi
Leonce și Lena și a lui Woyzeck,
Meridianul ne arată cum înțele
gea Celan natura poeziei.
ÎNTÂLNIREA CU ALTERITATEA
A considera arta drept „un lucru
dat și prezumat în mod necon
diționat și foarte concret“ este un
bun punct de plecare pentru el.
Multe dintre afirmațiile formu
late aici sunt de importanță ma
joră în înțelegerea poeticii lui
Celan. De pildă, „arta depărtează
Eul“ consună admirabil cu „teoria
impersonalității poeziei“. Poezia
se îndreaptă, potrivit lui Celan, cu
„un Eu uitând de sine spre acel
tărâm straniu și străin, pentru a
se desprinde apoi – dar unde? În
ce loc? cu ce? Sub ce înfățișare? –
din nou? Atunci arta ar fi real
mente calea pe care poezia ar
avea a o parcurge – nici mai mult,
nici mai puțin“. Nu este stranieta
tea care funcționează ca criteriu,
așa cum o întâlnim la Harold
Bloom, ci stranietatea teritoriului
poetic, unde se întâlnesc forma,
direcția și... „respirația“. Celan o
afirmă dubitativ, dar implicațiile
sunt evidente: „Poate că aici, o
dată cu Eul – cu Eul înstrăinat
desprins aici și în acest chip, –
poate că aici se desprinde și un
Altul?“ Alteritatea este una dintre
rațiunile de a fi ale poeziei, iar în
tâlnirea cu Altul e ca o taină. Fie
care un Altul este un lucru sau un
om și este de fiecare dată o figură
a alterității. Poemul devine poem
al cuiva care poate percepe feno
menalul, „pe care îl interoghează
și căruia i se adresează“.
Să citești poeme ar putea în
semna să faci doar ocoluri „dinspre
tine către tine“. Poemele sunt căi
între alte căi, către un Tu care simte
o proiecție a Sinelui, dar sunt căi în
care „limbajul își află vocea“.
FĂRĂ PARADOX
NU EXISTĂ LITERATURĂ
Parcurgând un spectru bogat de
formulări poți atinge frontiera ul
timă a poemului: pentru a se per
manentiza, „el se recheamă și se
reîntoarce, necontenit, dintral
său dejanumai întrun al său și
totușiîncă“. Termenul ultim „și
totușiîncă“ înseamnă, pentru

Celan, spunere, limbaj actualizat
mai exact.
Celan vede poezia în strânsă
legătură cu speranța: poezia nu
este numai un spațiu al speranței,
a întruchipării ei, ci și al delimită
rii de prezent. Are un efect struc
turant chiar la nivel de discurs.
Firește, o astfel de poziționare –
înțeleasă superficial – este su
pusă interogațiilor și deschisă
contraargumentelor, de vreme ce
Jacques Derrida a mers până la a
alege poezia acestuia ca exemplu
de deconstrucție, în volumul Schib
boleth pour Paul Celan (1986),
preluând titlul unui poem de Paul
Celan. Pentru Derrida, paradoxul
este cel care definește literatura și
îi dă sens; poezia lui Celan susține
exemplar o astfel de idee, fiind ex
presie a unicității, dar deopotrivă
și a moștenirii „întrepătrunderi
lor“ culturale și lingvistice. În actul
scrierii literare, șiboletul (care în
seamnă semn distinctiv și poate
funcționa ca „parolă“) este esențial,
deoarece limba poeziei nu e altceva

decât șibolet. Paul Celan nu a fost
interesat numai de schimbarea de
suflu, de ruptura de tradiție sau de
simpla inovație: „Poezia, Doam
nelor și Domnilor – această nemu
rire a ceea ce este muritor și
zadarnic!“...
Este sigur mai productivă refe
rirea la viziunea poetică a lui Celan,
lăsând pentru alte prilejuri, invo
carea evreității, a adoptării „limbii
ucigașilor“ sau a sinuciderii poetu
lui. Chiar dacă George State, tradu
cătorul Operei poetice, ar privi
legia o abordare care favorizează
dimensiunea istoricbiografică în
înțelegerea poeziei lui Celan, con
sider – adoptând poziția lui Gada
mer cu privire la sensurile pe care
le desprindem tocmai din ambi
guitatea și combinatorica polise
mică a unui text – că cea mai
importantă contribuție a poetului
rămâne însăși poezia. SDC
Paul Celan, Meridianul și alte proze,
traducere și note de Andrei Corbea, ediţie revizuită, Polirom, 2020
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Lansare LIVE: Cristian Preda în dialog cu
Bogdan Murgescu și Cosmin Ciotloș despre
Tiranul cu nas mare și cu suﬂet foarte mic
Joi, 15 octombrie, la ora 19.30,
Editura Polirom lansează LIVE, pe
pagina de Facebook Cărturești
(facebook.com/Carturesti), volumul Tiranul cu nas mare și cu suflet
foarte mic. Lirică politică, sloganuri
electorale și versificaţii satirice de
campanie de la 1834 până în zilele
noastre, recent publicat în colecţia
Opus. Știinţe politice.

Invitați, alături de autor: Bog
dan Murgescu și Cosmin Ciotloș
Exemplare cu autograf, dis
ponibile la librăria Cărturești
Verona, după lansare.
O istorie inedită a politicii
românești pornind de la versurile

închinate domnitorilor și preșe
dinților, șefilor de partide și ce
tățenilor, miniștrilor corupți și
deputaților somnoroși din regi
murile care sau succedat de la
Regulamentele Organice până
astăzi. O istorie extrasă din ziare,
epigrame și broșuri electorale,
recuperată din foile volante dis
tribuite la mari evenimente, din
„Moftul Român“ al lui Caragiale și
din postările de pe Facebook din
zilele noastre. Veți descoperi cum
au fost contestate cu virulență
mari personalități ale istoriei
noastre, dar și laudele deșănțate
la adresa unor politicieni ridicoli,
veți citi extrase din articole de
spre dueluri sau din poezii despre

bătăuși electorali de profesie.
Cartea înfățișează o lume româ
nească plină de viață, grăbită me
reu săi denigreze pe politicieni,
dar și să le ridice statui după
trecerea lor în neființă.
Cristian Preda este profesor
de științe politice la Universitatea
din București, unde predă din
1992. A publicat mai multe vo
lume despre evoluția gândirii po
litice românești, istoria libera
lismului, sisteme electorale și po
litica postcomunistă. A tradus, de
asemenea, în română autori pre
cum Benjamin Constant, François
Guizot, Alexis de Tocqueville, Ray
mond Aron sau Pierre Manent.

La Polirom iau apărut trei
cărți: Introducere în știința poli
tică (ed. I, 2010; ed. a IIa, 2013; ed.
a IIIa, 2019), Rumânii fericiți. Vot

și putere de la 1831 până în pre
zent (2011) și Însemnări din vre
muri tulburi și ținuturi exotice
(2018). SDC

Mihai Zamﬁr în dialog cu Ioan Stanomir și
Cosmin Ciotloș despre În așteptare, lansare LIVE
Vineri, 16 septembrie, la ora 19:00,
Editura Polirom lansează LIVE, pe
pagina de Facebook a Librăriei Humanitas de la Cișmigiu
(facebook.com/LibrariaHumanitasDeLaCismigiu), romanul În
așteptare de Mihai Zamfir, recent
apărut în colecţia Fiction Ltd.

Invitați, alături de autor: Ioan
Stanomir și Cosmin Ciotloș
Exemplare cu autograf, dis
ponibile în librărie, după lansare.
O stare de așteptare caracte
rizează în întregime acest roman,
unul aproape istoric, căci acțiu
nea lui se petrece cu peste trei

decenii în urmă, în ultimii ani ai
regimului comunist. Exasperarea
difuză combinată cu speranța că
poate totuși ceva se va întâmpla
pun stăpânire pe locuitorii vilei
cu numărul șase din Intrarea Ver
gului, la fel ca pe mai toți locuito
rii României. Explozia se produce

în cele din urmă în decembrie ’89.
Euforia miraculoasă ce cuprinde
lumea durează doar câteva zile, ca
orice miracol, lăsând însă loc al
tor așteptări. Dar acestea nu se
vor îndeplini probabil niciodată,
pentru că, aparent, trăim întro
perpetuă așteptare.
Mihai Zamfir este profesor la
Facultatea de Litere a Universi
tății din București, specialist în
stilistică, istorie literară și litera
tură comparată. A debutat în
1962, la 21 de ani. În perioada
19661967 urmează un stagiu de
specializare în Franța, la Univer
sitatea din Nisa, sub îndrumarea
profesorului Pierre Guiraud. În
1970 devine doctor în Litere cu
teza Proza poetică românească în
secolul al XIXlea (coordonată de
Șerban Cioculescu). Între 1972 și
1975 este profesor la Universita
tea din Lisabona. În 1975 înfiin
țează Secția de limba și literatura
portugheză de la Universitatea din
București. Între 1970 și 1972 este con
silier în Ministerul Învățământului.

Între 1990 și 1993 deține funcția
de Subsecretar de stat în Ministe
rul Educației și Cercetării. A fost
Ambasadorul României în Portu
galia (noiembrie 1997 – mai 2001)
și Ambasadorul României în Bra
zilia (20072012). A publicat nu
meroase sinteze de specialitate:
Proza poetică românească în se
colul XIX (1971), Introducere în
opera lui Al. Macedonski (1972),
Imaginea ascunsă. Structura na
rativă a romanului proustian (1976),
Poemul românesc în proză (1981),
Formele liricii portugheze (1985),
Cealaltă față a prozei (1988), Din
secolul romantic (1989), Discur
sul anilor ’90 (1997), Jurnal indi
rect I (2002), Scurtă istorie. Pano
rama alternativă a literaturii ro
mâne (vol. I, 2011, 2012; vol. II,
2017). A mai publicat romanele
Poveste de iarnă (1987), Acasă
(1992), Educație târzie (două vo
lume, 19981999), Fetița (2003),
Se înnoptează. Se lasă ceață (2006)
și o selecție a articolelor sale apă
rute după 1990: Jurnal indirect
(19902015) (2015). SDC
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Nadav Eyal – Revolta.
În tranșeele luptei
împotriva globalizării
„Suplimentul de
cultură“ publică în
avanpremieră un
fragment din volumul
Revolta. În tranșeele
luptei împotriva
globalizării, de Nadav
Eyal, traducere de
Miruna Andriescu,
care va apărea în
curând la Editura
Polirom.
– FRAGMENT –

Konstantinos Plevris este unul
dintre cei mai prolifici polemiști
rasiști. Lam intervievat în 2014,
când străzile Atenei erau pline de
protestatari furioși, cum se în
tâmpla adesea în timpul marii
crize din Grecia. Lucram la un do
cumentar despre intensificarea

urii rasiale în Europa. Sosind la
întâlnire, la intrarea în clădirea
unde lucrează Plevris ma întâm
pinat un paznic bănuitor, care
mia verificat pașaportul și ma
însoțit în liftul aglomerat până la
biroul ideologului extremei drepte
din Grecia. Plevris, un negaționist
lipsit de scrupule al Holocaustului,
e generos cu timpul lui și îmi răs
punde politicos la întrebări. La în
ceput îi vine greu să creadă că
vorbește întradevăr cu un israe
lian. „Eu nu am fost niciodată în Is
rael“, spune. „Nici nu miam închi
puit“, iam răspuns prudent.
Plevris mia arătat mândru
cărțoiul lui, Evreii: întregul ade
văr. Fotografia de pe copertă
înfățișează un evreu pios îmbră
cat în negru, cu ochii sticlind ame
nințător. Plevris a început sămi
arate apoi imagini care, din punc
tul lui de vedere, dovedesc că Is
raelul e o țară violentă. Îl întreb
de ce mi le arată. „Fiindcă evreii
pretind că sunt nevinovați“, spu
ne. „Ei zic: «Noi nu ucidem nicio
dată pe nimeni». Dar până și
Dumnezeul vostru a trimis un înger
săi omoare pe copiii egiptenilor.

AUTORUL
Nadav Eyal este unul dintre cei mai cunoscuţi jurnaliști din Israel, câștigător
al premiului Sokolov (echivalentul premiului Pulitzer în Israel). Este corespondent de știri internaţionale al postului israelian de televiziune Reshet 13
și jurnalist de opinie pentru „Yediot Aharont“, cel mai difuzat ziar din Israel.
În 2016, cu câteva luni înainte de alegerile prezidenţiale din Statele Unite,
Eyal a difuzat Trumpland, o serie de documentare în care prezenta în detaliu
nemulţumirile poporului american. Nadav Eyal este licenţiat al Facultăţii de
Drept din cadrul Universităţii Ebraice din Ierusalim și a obţinut o diplomă de
masterat în politici globale la London School of Economics. SDC

CARTEA
„O relatare bine scrisă, care te pune pe gînduri, despre actuala criză a globalizării. Nu toată lumea va fi
de acord cu interpretarea lui Eyal, dar puţini vor
rămîne indiferenţi.“ (Yuval Noah Harari, autor al bestsellerului Sapiens)
Combinaţie de reportaj, viniete pătrunzătoare și analize originale, Revolta arată că stânga și dreapta au
multe în comun. Străbătând lumea de la un capăt la
celălalt, Eyal stă de vorbă cu mineri dezamăgiţi din

Evreii sunt primul popor din lume
care afirmă că Dumnezeu le po
runcește să omoare alți oameni.“
E clar că nul deranjează câ
tuși de puțin să fie etichetat drept
antisemit. Când îi spun că și Iisus
a fost evreu, Plevis replică: „Era
galileean, nu evreu“. Mai fac o în
cercare: „Scrieți despre controlul
evreilor asupra băncilor“. „E ade
vărat. Nimeni nu poate nega lu
crul ăsta.“ „Eu îl neg.“
„Numiți o bancă ce nu este
controlată de un evreu. Măcar
una!“ „Bine. Barclays Bank.“ „Pof
tim?“ „Barclays.“ „Uitați ce“, spune
el dintrodată. „Citibank. JPMor
gan. Alpha Bank – și pot continua.“
Plevris îmi mai aruncă o pri
vire când amintesc de Alpha
Bank, o bancă grecească. Clar, se
teme că aș putea zice că el a afir
mat că această instituție finan
ciară locală este deținută de evrei.
„Nu, nu, Alpha nu, cu siguranță“,
spune. „Despre celelalte nu știu,
dar asta nu!“
Conversația plutește undeva în
abisul dintre grotesc și amuzant.
Spre amărăciunea mea, Plevris
spune brusc că admiră Israelul.
„Cred că sunt o rasă inferioară.“
„Cine?“, întreb, încercând săi urmă
resc firul gândurilor pline de ură.
Întrebarea mea îl lasă cu gura
căscată. „Arabii, desigur.“ Apoi mă
întreabă el pe mine: „Credeți că
suntem toți egali?“. „Da, chiar cred
că suntem toți egali“, răspund.
„Deci credeți că mintea e minte?“
„Da.“ „Știți, în natură, e ca și cu câi
nii și caii. Sunt câini ciobănești,
câini de vânătoare, câini de apar
tament... În natură nu există

Pennsylvania, grupuri anarhiste de la periferia Atenei
și neonaziști germani și relatează despre un oraș
japonez unde ratele natalităţii se prăbușesc și despre
familii de refugiaţi sirieni pe care le-a însoţit de pe
ţărmurile Greciei până la destinaţia lor, în Germania. În
aceste relatări la timpul prezent, Eyal împletește lecţii
ale trecutului, de la Războaiele Opiului din China până
la colonialismul din Haiti și Planul Marshall. Prin aceste
legături istorice, el arată că rădăcinile revoltei au fost
mereu adânci și puternice și că, în loc să privim
răzvrătirile actuale ca făcând parte dintr-un fenomen
trecător, ar trebui să recunoaștem că revolta este noul
statu-quo al lumii globalizate în care trăim. SDC

lucruri egale. Nu există așa ceva.“
Îi urăște și pe homosexuali.
Când le arăt înregistrarea în
tâlnirii mele cu Plevris, oamenii
din Europa, America de Nord și
Israel izbucnesc în hohote de râs.
Extremistul grec a cărui carieră
politică sa încheiat de mult pare
ridicol. Trântește minciuni prea
multe și prea revoltătoare pentru
a fi luate în serios, pare un clovn.
Este însă autorul a zeci de cărți
care prezintă o filosofie ultra
naționalistă. Generalizările și ul
trasimplificările lui insipide sunt
folosite cu mult impact de disci
polii săi. Minciunile sfruntate,
rostite cu îndrăzneală, sunt de
osebit de puternice pe rețelele
sociale, iar aroganța liberală,
care nu vrea să acorde impor
tanță minciunilor, demontân
dule, nu face decât să le dea apă
la moară susținătorilor lui. Toți
cei din extrema dreaptă a Greciei
sunt discipolii lui. Cel mai im
portant dintre ei este Nikolaos
Michaloliakos, fondatorul parti
dului politic neonazist grec Zori
Aurii, care se trage din mișcarea
lui Plevris, fondată în anii 1960.
Dintre toate mișcările neona
ziste din Europa, până în 2019,
Zori Aurii era cea mai populară
în țara sa.

Fundamentalismul rasist com
binat cu ultranaționalismul sunt
ingredientele reapariției nazis
mului și a supremației albe. În
prezent, contribuția lor la violența
în masă este cea mai mare de când
sa încheiat al Doilea Război Mon
dial. Uciderea în masă comisă de
Anders Behring Breivik în Norve
gia, în 2011 – a omorât 77 de oa
meni –, a devenit un prototip
imitat și de alți teroriști de ex
tremă dreapta. Ei fac rost de arme
și de informații, se antrenează și
își fotografiază atacul sau îl trans
mit în direct pe internet. Lasă în
urmă testamente electronice me
nite săi mobilizeze și pe alți ata
catori, cum fac și teroriștii isla
mici. De exemplu, modelul a fost
urmat de Brenton Tarrant în ata
cul său asupra moscheilor din
Noua Zeelandă, în martie 2019,
când a omorât 51 de oameni, și de
John T. Earnest, care a avut o ten
tativă de ucidere în masă întro si
nagogă din San Diego, în aprilie
același an, ucigând o persoană.
Robert Bowers, care a comis cea
mai sângeroasă crimă motivată de
ura împotriva evreilor din istoria
Americii în 2018, când ia masa
crat pe credincioșii din sinagoga
Tree of Life din Pittsburgh, ia
urmat și el exemplul, în parte. SDC
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Carte-eveniment la Editura Polirom:
pictoromanul Mustața lui Dalí
și alte culori, de Felix Aftene
și Lucian Dan Teodorovici
„Mustața lui Dalí și
alte culori este o carte splendidă, un duet
cum nu avem altul,
despre puterea artei
de a inventa realitatea, de a-i da un
sens imaginând-o.“
(Bogdan Crețu)
Editura Polirom anunţă apariţia
unui volum cu inedit în cultura
autohtonă, pictoromanul
Mustaţa lui Dalí și alte culori,
de Felix Aftene și Lucian Dan
Teodorovici, cu o prefaţă
de Bogdan Creţu.

Un adevărat eveniment editorial,
pictoromanul dă naștere unei
lumi ficționale fabuloase, cele 16
picturi realizate de Felix Aftene ge
nerând 16 capitole ale unui roman
scris de Lucian Dan Teodorovici.
Pictura și literatura se po
tențează astfel reciproc în interio
rul cărții, își împrumută una
alteia idei, culori, personaje, iar
temele mari se construiesc, pen
dulând între comic și fantastic, în
jurul protagonistului.
În lumea acestuia, un pictor
pentru care nimic nui imposibil,
normalitatea funcționează doar
alături de canari vorbitori din In
sulele Canare, furnici creatoare de
artă, corbi atei, fluturi slab văză
tori, spiriduși cărora le plac zbo
rurile cu baloane de săpun, sticleți
matematicieni și atâtea alte crea
turi spectaculoase, ce pot fi văzute
doar de cei care au ochi să le vadă.
„Mustața lui Dalí și alte cu
lori este o carte splendidă, un
duet cum nu avem altul, despre
puterea artei de a inventa realita
tea, de ai da un sens imaginândo.

Chiar imaginândo după ce fap
tele sau derulat. Un experiment
de o frumusețe aparte, care caută
să reîntregească unitatea privirii
artistice asupra lumii noastre atât
de atomizate.“ (Bogdan Crețu)
Felix Aftene, artist vizual, tră
iește și lucrează în Iași, având o
activitate susținută pe scena na
țională și internațională a artei
contemporane. Practica sa artis
tică este extinsă pe varii medii –
pictură, sculptură, pictură murală,
noile media. În 1996 a absolvit ca
șef de promoție Academia de Arte
„George Enescu“ din Iași, secția
Pictură murală, la clasa profe
sorului Dimitrie Gavrilean. În 2016
a obținut doctoratul în domeniul
Arte vizuale la Universitatea Na
țională de Arte „George Enescu“
din Iași cu o lucrare dedicată
artelor vizuale contemporane. În
1997 a devenit membru al Uniunii
Artiștilor Plastici din România.
Din 2013 este președinte al Uniunii
Artiștilor Plastici din România,
filiala Iași. Din 1998 profesează ca
scenograf la TVR Iași. În perioada
19971998 a primit Bursa Uniunii
Artiștilor Plastici din România. În
1998 a câștigat concursul pentru
realizarea picturii murale din se
diul Direcției Generale a Finanțelor
Publice Iași, cu lucrarea intitulată

Babilon. În 2008 a realizat o altă
lucrare importantă pentru comu
nitate, Capsula timpului, un mo
nument din bronz, amplasat în
fața Primăriei Municipiului Iași, la
aniversarea a 600 de ani de la
atestarea documentară a orașului.
În 2016 i sa acordat Premiul Na
țional pentru Pictură al UAP din
România. În 2019 a revenit în
spațiul public cu un proiect in
titulat Masa amintirilor. Ampla
sată în preajma vechii bucătării de
vară de lângă bojdeuca lui Ion
Creangă, lucrarea marchează tre
cerea a 100 de ani de la înființarea
primului muzeu literar din Ro
mânia. În 2020 a expus în centrul
orașului natal, Vaslui, lucrarea
Cronos, realizată în bronz. A pri
mit peste 30 de premii și distincții
pentru activitatea artistică pe plan
național și internațional. Este
curator, coordonator și expozant
în numeroase proiecte artistice de
grup și personale în țară și în
străinătate. În domeniul picturii
este unul dintre cei mai importanți
artiști contemporani din România,
cu peste 30 de expoziții personale
în spații muzeale sau galerii de
artă internaționale. Lucrările sale
se găsesc în muzee și colecții pri
vate din țară și din străinătate
(Austria, SUA, Marea Britanie,

Grecia, Germania, Elveția, Franța,
Italia, Spania, Canada, Danemarca,
Ungaria, Israel, Moldova etc.).
Lucian Dan Teodorovici sa
născut pe 17 iunie 1975, la Ră
dăuți. Este scriitor, regizor de
teatru și scenarist. Absolvent al
Facultății de Teatru (Regie – Ar
tele spectacolului), din cadrul
Universității Naționale de Arte
„George Enescu“ din Iași, și al
programului masteral Teorii și
practici în artele vizuale al Facul
tății de Arte Vizuale și Design din
cadrul aceleiași universități. Din
2017 este director al Muzeului
Național al Literaturii Române
Iași și al Festivalului Interna
țional de Literatură și Traducere
Iași (FILIT). În perioada 2002
2006 a fost redactorșef al Editurii
Polirom, unde a inițiat, în 2004,
colecția „Ego. Proză“, pe care o
coordonează și în prezent. A pus în
scenă diverse spectacole de teatru,
a realizat câteva scenarii ale unor
filme de lungmetraj, scurtmetraj și
de show TV. A debutat editorial în
1999, cu romanul Cu puțin timp
înaintea coborârii extratereștrilor
printre noi, Editura OuTopos, Iași
(reeditat la Editura Polirom în
2005). La Polirom a mai publicat:
Circul nostru vă prezintă (roman,
2002, 2007); Atunci iam ars două

palme (povestiri, 2004); Celelalte
povești de dragoste (roman, 2009,
2014); Matei Brunul (roman, 2011,
2014); Unu + unu (+ unu…) (dra
maturgie, 2014); Cel care cheamă
câinii (roman, 2017); Silvestru și
Marele Dictator (carte pentru
copii, 2020). A obținut diverse
nominalizări și premii literare în
țară și în străinătate, printre care:
nominalizare pe lista lungă a
International Dublin Literary
Award, 2020; Premiul special al
cititorilor „Natalia Gorbaniewska“,
în cadrul Premiului Literar al
Europei Centrale ANGELUS, Polo
nia, 2015; Premiul pentru Proză al
revistei „Observator cultural“,
2012; Premiul Național de Proză
„Ziarul de Iași“, 2012; Premiul
special al publicului la Gala In
dustriei de Carte din România,
București, 2012; Premiul Cartea
anului 2011, oferit de revista
„Contrafort“; Premiul literar „Au
gustin Frățilă“, pentru cel mai
bun roman al anului 2011; Pre
miul pentru Dramaturgie pe anul
1999, acordat de Ministerul Cul
turii. Cărțile sale au fost traduse
și publicate de edituri importante
din diverse țări, precum SUA,
Anglia, Franța, Germania, Spania,
Italia, Polonia, Ungaria, Bulgaria
sau Macedonia. SDC
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Cum a „masacrat” Van Halen
piesa lui Michael Jackson

LUCIAN AMARII (JUP)
SUPLIMENTUL LUI JUP

Muzica regretatului
Eddie Van Halen, care
a încetat din viață
săptămâna aceasta,
s-a caracterizat
printre altele prin
calitatea de a ﬁ
accesibilă și
ascultătorilor altor
genuri muzicale, o
accesibilitate ce a
permis succesul uriaș
al faimosului
muzician și al trupei
care îi purta numele.
Un exemplu în acest sens îl con
stituie și faptul că Van Halen a fost
invitat să contribuie la legendarul
album din 1983 al lui Michael
Jackson, Thriller. O premieră la
vremea respectivă, care a deschis
drumul altor colaborări între rock
și alte genuri muzicale, precum
celebra combinație rock și rap
Walk This Way, semnată de Aeros
mith și RunDMC câțiva ani mai
târziu.
La vremea respectivă, nici Ed
die Van Halen na crezut că o ase
menea invitație este posibilă și,

când a fost sunat de faimosul pro
ducător Quincy Jones, a fost con
vins că cineva îi face o farsă.
„Lam luat în șuturi și iam zis
«Ce naiba vrei, așa și pe dincolo
ce ești» și așa mai departe“, poves
tea Van Halen în 2012. „Iar el mă
întreabă: «Ești Eddie?». Eu răs
pund: «Da, și ce naiba vrei?».
«Sunt Quincy». «Nu știu nici un
Quincy!». «Sunt Quincy Jones». La
care eu: «Au, scuze!»“, povestea
chitaristul.
Invitat să contribuie cu un solo
de chitară pentru piesa Beat It,
Van Halen a avut nevoie de o sin
gură trecere prin studio și de 20
de secunde pentru a crea o punte
de legătură între heavy metalul
„alb“ și popul „negru“. Chitaristul
a recunoscut că a fost inițial scep
tic la această colaborare, între
bânduse ce ar putea avea el în co
mun cu muzica lui Jackson. Dar
Jackson compusese Beat It ca o
piesă rock ancorată de un riff funk
al chitaristului Steve Lukather
(venit de la formația hard rock
Toto și chitarist en titre pe Thril
ler, Steve Lukather lucrase și pe
precedentul album al lui Michael
Jackson, Off the Wall – n.r.).
Van Halen a ascultat piesa, a în
trebat dacă poate reface aranja
mentul și a adăugat două solouri
în timpul cărora, spre imensa ener
vare a sunetiștilor, un amplificator

a luat foc. Când a terminat de în
registrat, Michael Jackson a intrat
în studio.
„Nu știam cum o să reacționeze
la ce făceam, așa că lam pus în temă
de la început că iam schimbat
puțin cântecul“, a povestit Van Ha
len. „Mă gândeam că fie o să îi placă,
fie o săși pună bodyguarzii să mă
dea afară fiindcă iam masacrat
piesa“. Dar sa dovedit că Jackson a
fost foarte încântat și ia mulțumit
călduros chitaristului.
Cum Van Halen a contribuit
gratuit la album, na fost nici cre
ditat pe coperta acestuia și nici
na apărut în videoclipul piesei.
„Am făcuto ca pe un favor“, a ex
plicat el. „Cei din formația mea,
managerul meu și, de fapt, cam
toată lumea au fost de părere că
am fost un mare idiot, dar nu ma
forțat nimeni să fac așa ceva. Nu
fac nimic dacă nam chef să fac“, a
recunoscut chitaristul. Satisfacția
lui a fost de altă natură.
După lansarea lui Thriller, Van
Halen se afla întrun magazin de
discuri când a auzit niște puști de
lângă el ascultând Beat It. „Începe
soloul meu, iar unul dintre puști
zice «Fii atent cum se chinuie ga
giul ăsta să sune ca Eddie Van Ha
len!». Lam bătut pe umăr și iam
zis «Chiar eu sunt ăla care cântă!».
A fost foarte amuzant ce a urmat“,
povestea chitaristul. SDC
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PE SCURT
MARVELIZAREA LUI HOLMES

Iese Hollywoodul din
era blockbusterelor?
„În curând la cinema“
a devenit o expresie
depășită în era
COVID-19.
Efectele pandemiei asupra indus
triei cinematografice sunt devas
tatoare. Cu sălile de cinema în
chise, cu programul de filmări
complet dat peste cap, cinemaul
a primit o lovitură cumplit de
grea, care ar putea schimba com
plet modul în care funcționează
industria în anii care vin. Efectele
se resimt inclusiv în visteriile bo
gatelor studiouri americane,
forțate să își restrângă activitățile,
să treacă la concedieri masive
(Disney) și să modifice complet
programul lansărilor.
Fixat în ultima decadă aproape
exclusiv pe logica blockbusterelor
(cea mai mare parte a filmelor
lansate la cinema), Hollywoodul
este forțat să amâne cu ani de zile
lansarea unor filmeproduse care
ar fi trebuit să aducă grămezi de
bani: Fast and Furious 9, Jurassic
World: Dominion, Dune, The Bat
man și diversele filme pe care le
pregătesc studiourile Marvel.
Anunțul amânării premierei ulti
mului James Bond, No Time to
Die, a avut și el consecințe deza
struoase: aproape imediat, lanțul
de cinematografe Cineworld a
anunțat închiderea temporară a
celor 127 de săli din Marea Brita
nie și a celor 543 din SUA.
Aceste mișcări vin după ce Te
net, filmul lui Christopher Nolan,
lansat la final de august cu misiu
nea „de a salva cinematografia“
prin aducerea publicului în săli a
eșuat, forțând studiourile să ia
măsuri drastice. Disney, pentru a
nu risca, a lansat mult așteptatul

(și dezamăgitorul) Mulan direct
în streaming.
Toate aceste amânări vin la pa
chet cu costuri suplimentare care
îngreunează și mai mult bugetele
exagerate ale blockbusterelor, cu
puține speranțe ca acești bani să
fie recuperați. Marvel, de exemplu,
până recent în fruntea lanțului
trofic al Hollywoodului, sar putea
pomeni întro situație dificilă, cu
premiere amânate ale unor filme
cu un potențial mai mic de a
atrage spectatori în săli.
Acest model costisitor impus
de Hollywood industriei cinema
tografice mondiale, cel al filmelor
cu bugete uriașe și încasări și mai
uriașe, se dovedește aproape fa
limentar în condițiile pandemiei.
În contrapartidă, absența block
busterelor dă voie filmelor inde
pendente sau cu bugete rezona
bile să aibă o nouă șansă în ci
nematografe.
Dar, în sine, industria cinema
tografică „are un picior în groa
pă“ scrie „Le Monde“ atunci când
o „industrie mondială depinde
pentru a supraviețui numai de o
duzină de filme gigantice pro
duse pe dealurile Hollywoodu
lui“. Asta în timp ce, din motive
obiective, streamingul câștigă tot
mai mult teren.
O situație asupra căreia Patty
Jenkins, realizatoarea filmelor cu
Wonder Woman, avertiza la înce
putul lunii: „Închiderea cinema
tografelor ar putea fi un proces
ireversibil. Am putea pierde pen
tru totdeauna publicul care merge
în săli. Situația actuală ar putea fi
similară cu ce sa întâmplat în
muzică, atunci când o întreagă in
dustrie sa prăbușit în clipa în
care a creat ceva ce nu poate fi
profitabil“. SDC

Povestirile și romanele lui Arthur
Conan Doyle avândul ca personaj
pe Sherlock Holmes sar putea me
tamorfoza pe ecran întrun multi
vers în stil Marvel. Acesta este pla
nul lui Robert Downey Jr., care la
interpretat deja pe faimosul detec
tiv în două filme de mare succes și
se pregătește să îl joace întrun al
treilea. „Neam putea mulțumi cu
un al treilea film sau am putea avea
ocazia de a construi ceva mult mai
mare, să ne imaginăm serii deri
vate despre personajele secundare
și să vedem cum le putem trece în
format TV“, spune producătoarea
Susan Downey, soția actorului. Cei
doi ochesc un plan pe termen lung
de construire a acestui multivers,
la care ar putea colabora posturile
HBO și HBO Max.
UN PREMIU PENTRU KADARE
Nu a câștigat în acest an premiul
Nobel, dar albanezul Ismail Kadare
a fost recompensat cu premiul
internațional de literatură Neu
stadt, decernat de Universitatea
din Oklahoma. Premiul Neustadt
(pe care unii îl numesc Nobelul
american), sponsorizat de World
Literature Today, este un prestigios
premiu literar american pentru
care sunt eligibili romancieri, poeți
sau dramaturgi din întreaga lume.
SIMONE DE BEAUVOIR,
UN ECOU DIN TRECUT
Un scurt roman inedit al Simonei
de Beauvoir, Les Inséparables, a
fost publicat în Franța de editura
L’Herne. Romanul a fost scris în
1954, dar scriitoarea, în acord cu
tovarășul ei de viață, JeanPaul
Sartre, nu a vrut să îl publice. „Po
vestea pare să nu aibă o necesitate
interioară și nu reține interesul
cititorului“, scria ea în memorii.
Les Inséparables este inspirat din
prietenia din copilărie a Simonei
de Beauvoir cu Zaza, o „relație
care ia fasonat viziunea asupra
inegalității sexelor“, scrie „The

New York Times“. „Amintește,
dintro nouă perspectivă, în ce
măsură relația cu Zaza a fost de
finitorie pentru Simone de Beau
voir“, comentează fiica scriitoarei,
Sylvie Le Bon de Beauvoir, întrun
interviu în „Le Point“.

Christophe Gans a lucrat la o
adaptare cinematografică, cu
Mark Dacascos în rolul principal,
dar proiectul a eșuat, parese, din
cauza „obtuzității“ producătorilor,
după cum spune Gans.
WHOOPI GOLDBERG „SE
ÎNTOARCE LA MĂNĂSTIRE“

UN RAHAN LA CINEMA
Societatea franceză de producție
Monkey Pack Films a anunțat fap
tul că lucrează la o adaptare pen
tru marile ecrane a celebrei serii
de benzi desenate Rahan, reali
zată în paginile revistei „Pif Gad
get“ de către Roger Lecureux și
Andre Cheret. Regizorul acestui
posibil film va fi Michaël Youn și
se bârfește că rolul principal ar
putea fi interpretat fie de Arnaud
Ducret, fie de FrançoisXavier De
maison. Celebru BD cu acțiunea
desfășurânduse în preistorie, Ra
han este o veritabilă operă „cult“
în cultura populară franceză, dar
care a depășit granițele, ajungând
și în România printre altele. Ea a
mai fost adaptată de două ori sub
formă de serial de animație. La în
ceputul anilor 2000, regizorul

După 27 de ani, Whoopi Goldberg
anunță, în sfârșit, o continuare a
seriei de mare succes Sister Act.
Primele două filme din serie, două
comedii despre o cântăreață care
se ascunde întro mănăstire de
maici, au fost lansate în 1992 și
1993. „Multă vreme am crezut că
nimeni nu mai are chef să ne
vadă“, a declarat actrița la emisiu
nea lui James Corden. „Recent însă
sa dovedit că nu am avut dreptate,
așa că neam pus pe lucru pentru
a găsi o formulă de a strânge toată
echipa și a reveni“. Sister Act 3,
dacă va fi realizat, va fi difuzat pe
platforma Disney+. SDC
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Scurtă întâlnire
Selecționat anul trecut
în competiție la Veneția
și distins cu trofeul
ediției din acest an a
Festivalului Internațional de Film Transilvania,
unde a luat și Premiul
Publicului, Babyteeth:
Prima iubire combină
povestea de creștere
cu romance-ul și
tragedia și, chiar dacă
nu e răvășitor, e solid
prin interpretări și prin
siguranța mijloacelor
cu care debutanta
australiană Shannon
Murphy spune o
poveste complexă.

Grație interpretărilor remar
cabile ale protagoniștilor Eliza
Scanlen (21 de ani) și Tobby Wal
lace (23 de ani), alchimia dintre
cei doi tineri din lumi diferite
care se întâlnesc în cel mai prost
moment al vieții lor, pe peronul
gării unde ei îi curge sânge din nas,
iar el o șterge cu tricoul lui mur
dar, cerândui pe urmă niște bani
trece ecranul din primul minut. În
felul de a fi al lui Moses e ceva săl
batic și profund bun cu care Milla
interacționează imediat.
Înțelegem ulterior că Moses
pare să aibă acele calități pe care
Milla nu le găsește la părinții ei

aflați și ei în cel mai prost moment
al vieții lor. Tatăl psihoterapeut se
străduiește să țină lucrurile sub
control când fata începe chimiote
rapia, dar pare să fie pe muchia din
tre autocontrol extrem și dezastru,
iar mama e pe pilot automat din
cauza medicamentelor pe care
soțul i le prescrie ca săi diminueze
panica. De fapt, nu e foarte clar dacă
mama e pe ulei de mai demult ori
boala fiicei a făcuto să derapeze.
Filmul are cele mai bune mo
mente nu când se ocupă de părinți
și de relația lor, ci când îi ur
mărește pe Milla și Moses atașân
duse tot mai mult unul de celălalt

și făcând schimb de calități, deși
Milla pare să aibă spirit de revoltă
înainte de al cunoaște pe Moses.
Cu figura ei înșelătoare de inge
nuă (pare nepoata preferată a
Miei Farrow), Eliza Scanlon con
struiește cu maturitate personajul
unei tinere care dă impresia că
știe că a pierdut partida (bănuim
oricum că povestea se va termina
rău), dar care își pune energia în a
trăi finișul exact cum vrea, alături
de cel mai rebel băiat pe carel
putea găsi și singurul care poate
săi ofere o iubire liberă.
Eliza Scanlen e în mare ascen
siune. După rolurile din serialul
Sharp Objects și din filmele Baby
teeth și Little Women (2019, de
Greta Gerwig), va filma în noul pro
iect al lui M. Night Shyamalan, fiind
interesată de personaje contorsio
nate pentru care se investește total

Rugată în interviuri să rezume fil
mul, regizoarea Shannon Murphy
declară aproape mecanic: „E un
film despre cât de bine e să nu fii
încă mort“. Având la bază o piesă
de teatru a Ritei Kalnejais, care a
scris și scenariul, Babyteeth e po
vestea unei fete de 16 ani, de fami
lie bună, care are cancer și care se
îndrăgostește de un dealer de
droguri cu șase ani mai mare, ho
meless și incapabil de ași asuma
vreo responsabilitate față de sine
ori față de alții.

Suprafața de teren destinată gră
dinii este micuță, dar cochetă. Pâ
nă și râmuțele și melcișorii care se
plimbă printre straturi ca pe niște
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FILM
(pentru Babyteeth a învățat să
cânte la vioară în trei săptămâni).
Tobby Wallace face actorie de mic.
E un actor visceral și intuitiv, fizicul
favorizândul pentru o gamă largă
de roluri. La Veneția a primit Pre
miul „Marcello Mastroianni“ pentru
cel mai bun tânăr actor.
Foarte puțin elaborat pe par
tea de comedie, deși se reco
mandă „comedie/ dramă“, Baby
teeth e în principal o poveste de
dragoste consumată cu ochii pe
vitezometru și care reușește să
treacă linia de sosire cu fruntea
sus, dând impresia că toate perso
najele termină cursa cu karma lu
crată, deși Milla nu pare să se
schimbe în vreun fel (e la fel de
puternică și la începutul filmului),
iar părinții au uneori dificultăți
mai mari săl accepte Moses decât
să accepte căși pierd fiica.
Cel mai construit personaj ră
mâne cel al lui Moses, golanul cu
suflet mare care e de acord să fie
legat de piciorul mesei, deși știe că
asta îi va frânge inima, dândune
de înțeles că prin acest proces își
va regăsi și respectul de sine. SDC
Babyteeth: Prima iubire/
Babyteeth – de Shannon Murphy,
cu: Eliza Scanlen, Toby Wallace,
Ben Mendelsohn, Essie Davis

Cu puf galben ca de pui
Statul la casă le oferă unora tot
ce le este necesar ca să subziste.
Altora le oferă aproape tot. Nu
credeam că acest adverb va de
veni pentru mine sinonim cu
„nici pe departe“.

IULIA BLAGA

bulevarde sortite veșnicei neasfal
tări par niște creaturi adorabile.
Despre coropișnițe nu aș vrea să vă
scriu azi, fiindcă încă nu leam
identificat latura frumoasă. Dar
despre căpșuni putem discuta ori
când, fiindcă sunt informat. Am
evitat să cumpăr stoloni din ăia
super productivi, fiindcă aș fi
obținut vreo două găleți de gogo
loaie fade. De la o sursă de încre
dere am primit stoloni românești,
la care până și frunzele parcă
miros a fragi. Gust excelent și
aromă intensă, însă producție
mica. Un castron și nici ăla cu vârf.
Dar destule cât să te pui la umbră

și să le savurezi, una câte una,
după ce le botezi în frișcă. Planu
rile soției erau însă altele, visa un
raft cu borcane de dulceață de
căpșuni. Pe care „aproape“ le ob
ținusem din grădină. Aș fi preferat
să nu se facă deloc. A trebuit să
cumpăr din piață trei lădițe, ca să
aibă ce pune în completare. Plus
opt zile de zahăr. Plus borcane.
Cireșul a făcut și el ce a putut.
Îmi era mie rușine de rușinea lui,
transpusă în roșeața intensă a
celor doișpe boabe viermănoase
care, după calculele soției, ar fi tre
buit să umple două baxuri de bor
cane cu compot. Dacă un bax ar fi
avut cinci borcane și am fi pus câte
o cireașă în fiecare, neam fi des
curcat, dar când nai cu cine, nai
cu cine. Zece kilograme de boambe

de Cotnari au venit pe filiera Piața
Nicolina – VW Sharan – Valea
Adâncă, cu oprire la supermarket
pentru alte borcane și alt zahăr.
Apoi sa copt zmeura. Să fi fost
vreo opt în total, din care patru
miroseau a ploșniță de câmp. Eu
am propus o tartă ca o fațadă de
zar care indică patru, dar a câș
tigat proiectul ei cu zmeură pusă
la congelator. Nefinanțat din fon
duri europene.
Nu am avut prea mare încre
dere în butașul de vițădevie pe
care cumătrul Cristi mil dăduse în
primăvară. Era degerat la vârf și s
a prins greu. Dar se pare că ia priit
solul, fiindcă odată înzdrăvenit a
început să crească precum vrejul
lui Jack, ajutat fiind și de stratul de
azotat de amoniu, gros ca după o
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ninsoare din aia gospodărească. A
făcut și primul său ciorchine, din
care graurii au apucat să mănânce
jumate. Apoi lam păzit non stop.
Azi am cumpărat un butoi de o mie
de litri. Cu canea. Fiindcă e păcat
să nu profiți de ceea ce îți oferă
curtea. SDC

