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DESPRE SCHIZOFRENIE, CINEMA ȘI ALȚI DEMONI

Andra Tarara: „Nu am o modalitate mai
bună de a-l celebra pe tata decât prin ﬁlm“
Noi împotriva noastră e un documentar cu totul special pe care Andra Tarara (26 ani) l-a realizat
împreună cu tatăl său, Ion Tarara.
Filmul e special pentru că Ion
Tarara a fost în tinereţe pasionat
de cinematografie, înainte de a fi
diagnosticat cu schizofrenie, iar
fiica i-a moștenit pasiunea, pe care
a împlinit-o absolvind UNATC și
realizând acest film despre relaţia
lor. Primul documentar de lungmetraj al Andrei e cu atât mai special
cu cât tatăl ei a murit în septembrie 2020, după un cancer despre
care nu știau când au filmat. Despre toate planurile pe care Noi împotriva noastră lucrează – inclusiv
pe cel al nevoii de a le arăta oamenilor „normali“ ce înseamnă boala
psihică, Andra Tarara vorbește în
interviul de mai jos.

IULIA BLAGA

Dispariția tatălui tău schimbă
filmul cu totul. Dacă l-ai văzut o
dată și ai aflat pe urmă că tatăl
tău s-a dus, îți vine să-l revezi ca
să regândești fiecare frază din
perspectiva asta, pentru că e un
sens testamentar în el luat ca un
tot și în amănunt. Și e cel mai frumos lucru pe care îl puteai face
pentru el. Nu vreau să sune intruziv, dar îți e mai ușor să îți faci
doliul știind că ai făcut filmul?

Nici eu nu știam cum voi reac
ționa, dat fiind că premiera mon
dială de la Festivalul Interna
țional de Film Documentar Ji.hlava
(Cehia) și prima vizionare publică
din România, de la Les Films de
Cannes à Bucarest, sau nimerit
să fie atât de repede după dis
pariția tatălui meu. Aveam emoții
mari. Pe deo parte îmi imaginam
că sar putea să fie foarte greu să
văd filmul, să vorbesc și să se vor
bească despre el atât de mult în
perioada asta. Pe de altă parte, și
eu mă gândeam că nu am o moda
litate mai bună de al celebra pe
tata decât prin film, prin a arăta
ce om minunat a fost și a duce mai
departe poveștile astea.
Mai ales la început, na fost
ușor. Dar am primit multă susți
nere, mai întâi de la apropiați,
apoi și public filmul a fost primit

Cred că tatăl tău ți-a transmis
nu doar pasiunea pentru cinema, dar și sensibilitatea și instinctul lui de supraviețuitor.
Cum vei folosi ceea ce ai luat de
la el în următorul proiect?

cu foarte multă căldură. Așa că lu
crurile sau așezat destul de bine
până la urmă. Nu e ușor nici acum,
dar e un proces de vindecare, e
normal să dureze. Iar ce se întâm
plă cu filmul mă motivează mult
să duc lucrurile mai departe.
Știați că tatăl tău are cancer
când ați filmat? Nu vorbiți despre asta în film.

Deși e posibil să fi avut deja, nu
știam niciunul dintre noi. Filmările
sunt din decembrie 2017 și, după ce
neam eliberat de tot bagajul acela,
părea că ne așteaptă un timp infi
nit în care să ne cunoaștem, să ne
reconstruim relația și să ducem fil
mul mai departe împreună. Apoi
lucrurile sau înrăutățit. Mai întâi
cu schizofrenia netratată cores
punzător, apoi am descoperit și
cancerul, deja destul de avansat.
Sa consumat totul foarte repede,
în cursul acestui an.
Ți-a refăcut filmul relația
cu tatăl tău?

Da, total. Din păcate nu am putut să
ne bucurăm de asta mai mult, dar a
fost o șansă extraordinară care, cel
puțin pe mine, ma schimbat la
foarte multe niveluri. Practic fie
care pas în procesul de lucru a în
semnat încă un strat de nuanțe noi,
atât peste relația noastră, cât și pen
tru înțelegerea mea asupra bolii.
Când am aflat cu surprindere că
ai auzit pentru prima dată cuvântul schizofrenie filmându-l
pe tatăl tău, m-am gândit că, așa
cum cinematografia a fost un
domeniu interzis pentru el
(părinții i-au interzis să facă
operatorie), și boala psihică a
fost o zonă tabu (așa o considerau părinții săi, laolaltă cu mare

parte din societate). Cum vezi
legătura dintre cele două în
viața ta?

Acum mi se pare absolut evident că
am ajuns la cinema datorită lui tata.
Deși nu cred că a încercat în mod
conștient să mă ghideze către asta,
faptul că lam văzut de foarte mică
fotografiind și filmând a contat
mult. Am îmbrățișat filmul, aproape
pe negândite, drept un mod de ex
primare și arhivare a propriilor
experiențe. Eu sunt o introvertită.
Sau eram – nici nu mai știu cum să
mă refer la asta. Cert e că filmul,
imaginile în general miau dat un
mod de a scoate lucrurile din mine,
de a intra întrun dialog cu lumea.
Iar asta e destul de eliberator și se
leagă de următoarea idee.
Și cu boala psihică am avut
contact de când eram destul de
mică. Mama șia făcut mereu griji
că mă expune la prea mult. Pentru
ea a fost mereu o negociere deli
cată, dânduși seama că lui tata îi
face bine să fim împreună, în
același timp temânduse că mie
sar putea să îmi facă rău, să văd
prea mult, să nu înțeleg. Eu nu
cred că a ieșit prea rău, de fapt,
tocmai pentru că am avut mereu
discuțiile și explicațiile necesare –
sigur, pe cât știau și ei să îmi
explice la momentul ăla și pe cât
puteam și eu înțelege.
Chiar și așa, sigur că a fost
destul de bulversant de multe ori.
Însă, pe termen lung, asta a rezul
tat întro atenție sporită pe care o
am față de sănătatea mintală –
am rămas cu ideea că, așa cum
sunt atentă la diferite semnale pe
care mi le dă corpul meu, trebuie
să fiu atentă și la mintea mea. Și,
până la capăt, mai ales din mo
mentul în care am reușit să mă
ocup de toate problemele astea

(inclusiv prin film), cred că mam
ales cu un mod destul de sănătos
de gestionare a propriilor emoții
și de raportare la lume.
Ai arătat filmul și altor bolnavi
de schizofrenie?

Încă nu. Sau, cel puțin, nu au
ajuns la mine reacții – vizionarea
în avanpremieră de la Les Films
de Cannes à Bucarest a fost on
line, cu acces liber. Însă îmi do
resc tare mult pentru 2021 să
reușim să ducem filmul cât mai
departe, să lărgim cercul – de la
cel imediat, al cinefililor, către
comunități care nu ar ajunge în
mod normal la cinema, dar care
sar putea să aibă mai mare ne
voie de el. Acum tatonăm diferite
moduri de a veni în întâmpinarea
acestor grupuri și nu doar prin
film, ci și prin discuții și sprijin –
atât cât vom reuși să ne mobilizăm
cu resursele la care avem acces.
Ce au spus
psihologii care
au văzut filmul?

Primele reacții care au ajuns la
noi sunt foarte pozitive, cred că
avem niște perspective comple
mentare și mize comune. Li sa
părut valoroasă perspectiva expe
rienței personale asupra bolii,
care, transpusă pe un ecran, dă un
chip diagnosticului. Nu mai e
vorba de o reprezentare deperso
nalizată, abstractă, ci de o viață
trăită așa, atât de către persoana
diagnosticată, cât și de către cei
din jur. Iar asta duce la o în
țelegere mult mai empatică pen
tru public. Mai mult, faptul că tata
se autoreprezintă în film, își
spune el însuși povestea, e un
foarte important gest de putere în
fața stigmei.

Asta e o întrebare complicată. ☺
Cred că port lucrurile astea și
atunci vor fi mereu și în proiec
tele mele. Concret, încă nu știu
care va fi următorul proiect. Nu
sunt chiar genul care să țopăie cu
ușurință dintrun proiect în altul.
Am nevoie de mult timp pentru
mine și, de obicei, încep ceva doar
atunci când chiar arde, când mă
interesează cu adevărat și mi se
pare important.
Între timp lucrez ca arhivistă
la Arhiva de Imagine a Muzelului
Țăranului Român din București –
din asta mă întrețin de fapt, cola
borez la diferite proiecte, iar de
curând mam apucat de scanat și
ordonat arhiva foto a lui tata. Pe
lângă asta, proiectul Noi împo
triva noastră încă nu sa încheiat.
Chiar îmi doresc săi las timp, să
circule cât mai mult și să ducă
mai departe discuția despre sănă
tate mintală. Și să am și eu parte
de un răgaz.
Unde se poate vedea filmul?

Momentan nu e disponibil nică
ieri. În 2021 urmează premiera ofi
cială în România și apoi vom
încerca să intrăm pe cât mai multe
canale, să îl facem să ajungă la cât
mai mulți oameni. SDC

Noi împotriva noastră a fost
produs de Tangaj Productions
și a fost selecționat în programul Docu Talents from the
East, organizat de Ji.hlava
IDFF în cadrul Festivalului de
Film de la Sarajevo. În 2019,
Andra Tarara a fost
nominalizată cu scurtmetrajul
documentar O moarte în familia mea la Premiile Gopo,
secțiunea Tânără Speranță.
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La o aniversare: 180 de ani de la
înﬁințarea Teatrului Național
„Vasile Alecsandri“ din Iași

Cu această ocazie,
ieșenii pot vizita
expoziții pe pietonalul
Ștefan cel Mare, în
Copou și pe esplanada Teatrului Național,
la aniversarea a 180
de ani de la înﬁințarea
instituției Teatrului
Național Iași.
Acum 180 de ani, la Iași, lua ființă
primul Teatru Național și prima
instituție de spectacole de stat din
spațiul românesc, sub directoratul
lui Costache Negruzzi, Vasile Alec
sandri și Mihail Kogălniceanu.
La acea vreme, pe 18 noiem
brie, avea loc cea dintâi premieră
românească sub acoperișul unei
instituții teatrale naționale de
stat: spectacolul Farmazonul din
Hârlău de Vasile Alecsandri, pus
în scenă de Costache Caragiali.
Sărbătoarea Teatrului Național
„Vasile Alecsandri“ din Iași din acest
an este marcată printro suită de
evenimente care au menirea de a
oferi publicului accesul la istoria
fascinantă de 180 de ani a scenei

naționale ieșene de teatru: expoziții,
o lansare de album și numeroase
momente în spațiul virtual.
EXPOZIȚIA
SPECTACOLUL ISTORIEI
Începând de miercuri, 25 noiem
brie, în cadrul campaniei „TNI 180 –
stagiuni naționale neîntrerupte“,
Teatrul Național Iași deschide ex
poziția Spectacolul istoriei, reali
zată în parteneriat cu Primăria
Municipiului Iași, Muzeul Jude
țean de Istorie Brașov și Muzeu
lui Literaturii Române. Expoziția
va putea fi vizitată de public pe

pietonalul Ștefan cel Mare și Sfânt
și în Copou, la Galeria „Labirint“ a
Casei de Cultură „Mihai Ursachi“.
Cristina Rădulescu, secretar
literar al Naționalului ieșean și co
ordonatorul proiectului Spectaco
lul Istoriei: „Expoziția acoperă un
parcurs evenimențial de mai bine
de un secol și ilustrează iconogra
fic cele mai importante momente
care au marcat evoluția primului
teatru național din România – de
la înființare până în anii ’70.
Pe pietonalul Ștefan cel Mare
din Iași vor fi amplasate 20 de si
meze cu documente de arhivă, ima
gini din spectacole – unele expu
se în premieră –, fotografii din
colecții private, corespondență
administrativă, care încearcă să
reconstituie pașii unei istorii vii și
tot spectacolul ei.
Mulțumim pentru implicare și
parteneriat Primăriei Municipiului
Iași, Muzeului Județean de Istorie
Brașov și Muzeului Literaturii Ro
mâne – Colecția Istoria Teatrului
Românesc, prin amabilitatea mu
zeografei Laura Terente“.
COLECȚIE DE AFIȘE
Tot de pe 25 noiembrie, ieșenii
care trec prin parcul Teatrului Na
țional se vor bucura de o colecție

valoroasă de afișe din perioada
18402020. Secretarul literar Sil
via Ghilaș, cea care a făcut posi
bilă realizarea acestei galerii în
aer liber, oferă detalii: „Cel mai
vechi afiș datează din anul 1840 și
aparține primului spectacol pre
zentat sub egida Teatrului Na
țional, Farmazonul din Hârlău de
Vasile Alecsandri.
Afișele expuse aduc o cantitate
semnificativă de informații legate
de actori, repertoriu, sălile unde au
fost prezentate spectacolele. E in
teresant de observat evoluția re
pertoriului Teatrului Național pe
parcursul celor 180 de ani, dar și,

de ce nu, dezvoltarea elementelor
grafice care creează identitatea vi
zuală a unui spectacol.
Afișele prezentate fac parte
din colecția Istoria Teatrului Ro
mânesc (perioada 18801919) ce
se află la Muzeul Național al Lite
raturii din Iași, Muzeul Teatrului,
din arhiva Teatrului Național, dar
și din colecțiile personale ale
unor actori.“

Teatrul Național Iași va con
tinua campania „TNI 180 – sta
giuni naționale neîntrerupte“
până la sfârșitul anului. SDC
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Noaptea în care l-am căutat
pe Diego Armando Maradona

ANDREI CRĂCIUN
CULEGĂTORUL DE HARFE

Eram prin Havana, Cuba, întro
noapte de primăvară, acum
șapte ani. Ay, que calor, spuneau
cubanezii, și parcă și vedeai cele
două semne de exclamare, la în
ceputul și la sfârșitul frazei.
Aveau dreptate: era neobișnuit
de cald.
Eram cu domnul Z., un prieten
din Spania, iar noaptea nea prins
fumând havane și bând mojito
întro cârciumă de unde se vedea
viața. Bineînțeles că păream că
zuți acolo de pe o planetă străină
și un cubanez nea luat de aripi:
— Oamenilor, vreți săl vedeți
pe Diego Armando Maradona?
Eu mam născut mai circum
spect, sunt sceptic. Domnul Z.,
însă, se bucură ca un copil și nu
vreau săi spulber iluziile: cum să
nu vrem săl vedem pe Diego
Armando Maradona? E în Cuba,
se tratează aici, a venit pe la Fidel,
unde e?

— Haideți cu mine.
Și mergem cu cubanezul:
— Știu eu unde vine Diego să
bea în liniște, fără săl deranjeze
nimeni.
— De unde știi tu unde bea
Diego?, aș vrea să îl întreb.
Dar deja domnul Z. e adus
întro stare de extaz, ca acel co
mentator uruguayan urlând la
golul secolului: „Vreau să plâng!“.
Și mergem în cârciuma aceea.
Diego Armando Maradona nu
era nicăieri. Era o cârciumă oare
care, de cartier chiar, cu niște dra
perii roșii și un radiocasetofon cu
CD din care evada muzică de dans.
— Nu e aici, spune cubanezul.
— Mersi, văd, spun eu, tot la
mine în cap. Domnul Z. e trist și tace.
— Săl așteptăm, spune cuba
nezul.
Și cât îl așteptăm, desigur,
trebuie să ne servim gazda cu un
rom, cu o havană, așa e frumos,
omenește.

Domnul Z. se tot luptă cu pa
harele cu cubanezul, luptă grea,
can Golful Porcilor. Și după o oră
(sau poate că două), după ce cu
banezul nostru mai vorbește în
șoaptă cu alți cubanezi nimeriți
prin cârciumă, ghidul ne infor
mează:
— Nu vine Diego azi, a fost ieri.
Nu mai vine aici. Haideți cu mine.
Și mergem înspre o altă câr

ciumă, deja înțeleg că trăiesc întro
întâmplare care va trebui povestită
cândva, deși nu va fi crezută.
Domnul Z., care sa ciupit
bine, are inocența copiilor: „O săl
vedem pe Diego!“.
Își imaginează deja cum ne va
primi Maradona la masa lui și vom
bea împreună și ne vom fuma tra
bucul și ne va povesti, doar nouă,
ca niciodată înainte, cum sa întâl
nit cu mâna lui Dumenzeu și...
Noua cârciumă seamănă cu
prima, de parcă am fi ajuns în
același loc. Diferențele sunt mici,
și mă agăț de ele ca să mă conving
că suntem încă în realitate. Îi dăm
din nou cubanezului nostru să
bea bine, în timp ce el se intere
sează când o să apară Diego: „Din
clipă în clipă“.
Clipa a durat o sticlă de rom,
apoi vine vestea cea proastă: „Nu
vine Diego azi, a fost ieri. Nu mai
vine aici. Haideți cu mine“.
Și iar ieșim în noaptea din

Havana și mergem pe străzi lătu
ralnice, eu tot mai încântat de
faptul că Maradona nu e nicăieri,
prietenul meu spaniol, domnul Z.,
tot mai trist, iar cubanezul tot mai
presat de o nevoie trupească. Ne
voia dândui ghes, se trage după
un colț, „mă duc să mă pi*“, nea
informat direct, apoi sa făcut ne
văzut, lăsândune în stradă, fără
nici o speranță că am putea afla în
care cârciumă din Havana bea
Diego în noaptea aceea.
Domnului Z. îi venea greu să
creadă că oamenii pot fi atât de
cruzi, că se pot folosi de visele
celorlalți doar ca să se îmbete și să
dispară în noapte spunând că
merg săși facă treaba cea mică.
„Curaj, îi spun, sunt doar câteva
mii de cârciumi în Havana. O să vezi
că Diego a fost în toate ieri.“ SDC

The Pale Blue Dot of Facebook
O carte despre Facebook are
poate ceva paradoxal, ca 4.33 a lui
Cage și alte compoziţii muzicale
care nu cuprind decât tăcere
(surprinzător de multe – s-ar fi zis
că, poanta odată făcută, nu mai e
de insistat). Subiectul e însă perfect valid știinţific, chiar dacă,
tradiţional, cartea e o lume a
reflecţiei, a tactilităţii, iar Facebook, s-ar zice, o lume a survolului
digital compulsiv. Dar măcar pentru că mulţi scriitori români își
promovează, de voie sau de nevoie, cărţile prin social media, n-ar
fi frumos să strâmbăm prea tare
din nas. Mai ales că la noi am impresia că bătrâna platformă încă
nu a fost abandonată pentru altele
mai recente, ca în alte ţări. Există
o fidelitate tipic românească pentru tehnologia ultramodernă
învechită, dacă pot să zic așa.

Dar după o săptămână de sociali
zare online trebuie să vină și un
weekend de analiză, petrecut ne
apărat cu Viața pe Facebook. Dau
like, deci exist, volum coordonat

CĂTĂLIN PAVEL
CÂTEVA PÂNZE SUS
de Cristina Hermeziu, Polirom
2020. Au scris la această carte 25
de oameni, examinând fenomenul
din toate unghiurile posibile (exa
gerez – din doar 25 de unghiuri),
și ce a ieșit e o combinație priete
noasă de eseuri personale cu stu
dii științifice. Ba chiar uneori
scriitorii, jurnaliștii culturali, tra
ducătorii au momente delicioase
de seriozitate științifică, iar cei cu
doctorate în filologie, filosofie,
psihologie se lasă cuprinși de o vi
sare profitabilă.
Pentru Veronica Niculescu, Fa
cebook „ne aduce aproape unii de

alții, și tot mai departe de noi în
șine“, iar pentru Andrei Crăciun, e
„locul unde se duc să moară cărțile
pe care nu le voi mai scrie“. Robert
Șerban și Lavinia Bălulescu vin cu
două tranches de vie care ar merita
citate în întregime. Bogdan Crețu
constată că FB fură spațiul public și
înlocuiește trupul fără care priete
niile nu sunt posibile, fără să creadă
însă că neam putea elibera: „Ne
vom da likeuri și inimioare și vom
tresări orgolioși în gelatina pixelată
a confirmării de sine“, în timp ce
portretele animalelor noastre de
companie vor avea întotdeauna mai
mult succes decât textele noastre cu
miză. Badinajului i se contrapun
analizele mai cărturărești concen
trate în a doua parte a cărții, din
care eu recunosc că am studiat cu o
religiozitate puțin nelalocul ei tex
tul scris de Ioana Pelehatăi despre
cei despărțiți care nu se mai pot
evita online.
Ultimul text din această Mare
Carte a Facebookului românesc este
chiar al coordonatoarei volumului,

Cristina Hermeziu, jurnalist cul
tural cu substanță și stil, care de
altfel, în ciuda solidei ei formații
academice, a publicat și două vo
lume de poezie (Parisul nu crede
în lacrimi, 2016 și Între timp îţi
vezi de viaţa ta, 2020, ambele la
editura Junimea din Iași). Face
book, spune ea „vinde atenție, ca
pitalul este disponibilitatea la
scroll“, iar acolo „poți «marca» te
ritorii nesfârșite cu puterea like
ului“, iar profilurile de FB sunt
„paroxistice rachete de semnali
zare în stratosfera digitală“.
Închei cu un citat din textul
Alinei Pavelescu despre cum sun
tem pe FB și cum suntem în reali
tate: „Oameni cunoscuți de mine
ca deștepți postau în cascadă glu
mițe idioate, cei pe care nu iaș fi
bănuit niciodată de talent literar
se dovedeau surprinzător de buni
la scris. […] Oameni pe care îi ad
miram pentru naturalețea pe care
o afișau pe Facebook sau dovedit
a fi, în realitate, doar niște cabotini,
cei care își etalau erudiția citeau,

de fapt, chiar mai puțin decât
mine, pasionalii puteau fi foarte
bine niște moluște și, adevăratul
șoc, autorul unor postări cât se
poate de vesele și de zglobii era, în
viața de zi cu zi, un om depresiv,
singuratic și nesigur pe sine“.
În ansamblu deci, un volum
relaxat despre un Facebook, alt
minteri, tot mai încrâncenat. Fără
să vreau, mia amintit de Pale Blue
Dot, cum a numit Carl Sagan Pă
mântul, văzut în 1990 de Voyager 1
de la 6 miliarde de km distanță.
Sagan nu știa că, în 2020, un avatar
al acestui punct albastru va fi chiar
bulina marcată cu f. SDC
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Scriitorii la judecata woke (I)
Mărturisesc că am privit cu
mefiență cele întâmplate în Sta
tele Unite în special și prin alte
locuri în particular după moar
tea lui George Floyd (afroameri
canul ucis de un polițist alb la
sfârșitul lui mai 2020, dacă a
uitat cineva).
Mau pus pe gânduri unilatera
lismul perspectivei – cu albii răi
și rasiști versus negrii buni și
oprimați –, simplificarea ideolo
gică a unei probleme complexe,
precum și entuziasmul cu care au
fost înăbușite vocile disidente și
au fost puse sub obroc știrile ne
conforme. (Un bun exemplu ar fi
povestea – aproape deloc media
tizată – a așanumitei Zone Auto
nome Capitol Hill din Seattle,
care a devenit rapid dintrun spa
țiu al protestelor pașnice, unul al
vandalismelor și confruntărilor
cu arme de foc.) Ma făcut să zâm
besc amar știrea despre distruge
rea unor statui ale lui Columb și

RADU PAVEL GHEO
ROMÂNII E DEŞTEPŢI

Cervantes, „exponenți“ ai rasis
mului alb – bietul Cervantes, fost
sclav al otomanilor, bietul Co
lumb, care credea că ajunsese
în Indii!
Neîndoielnic, rasismul există
și persistă în Statele Unite și în
destule alte locuri. Lupta pentru
justiție și egalitate socială e legi
timă. Dar depinde cum și cu ce
arme e dusă: violența care naște
violență care naște violență nu va
aduce justiție socială, ci mai mult
rasism, în toate taberele. Extre
mismul, chiar și în numele unei

cauze juste, e periculos pentru
democrație. Câteodată, e drept,
devine și ridicol – dar cele două
nu se exclud neapărat.
Avântul pe care la cunoscut
mișcarea numită generic woke, ce
îndeamnă la conștientizarea și
combaterea activă a rasismului și
injustiției sociale, nu e deloc ferit
de astfel de derapaje, care frizează
ridicolul, dar prefigurează și ten
dințe amenințătoare.
Nu mă gândesc aici la gestu
rile superficiale ale unor manifes
tanți revoltați și, poate, mai puțin
educați, care îl confundă pe Cer
vantes cu cine știe ce conchistador
din America Latină. Dar am aflat
abia acum, ca în bancuri, că pe la
sfârșitul lunii august prestigioasa
British Library, biblioteca națio
nală britanică și, probabil, cea mai
mare bibliotecă din lume, a lansat
un proiect cultural antirasism, ca
reacție la uciderea lui Floyd și în
semn de solidarizare cu mișcarea
Black Lives Matter. Printre țintele

Se repetă experimentul
din 2016?
Alegerile parlamentare au fost
câștigate de PSD. Pe locul doi se
clasează PNL, apoi urmează USR
și Pro România. Așa ar putea suna
știrile în dimineața zilei de luni, 7
decembrie. Da, știu că ați strâm
bat din nas când ați citit începutul
acestui text, dar scenariul enunțat
mai sus nu e deloc imposibil. Ba
unii zic că e destul de probabil.
Se vede cu ochiul liber în jur că
sa reinstalat lehamitea. Nu există
pic de entuziasm, lumea e amorțită
și fără chef. Suntem în vârf de
pandemie, oamenii sunt nervoși
și frustrați. Sa acumulat multă
tensiune. Se simte asta în maga
zine, în trafic, pe stradă, pe re
țelele de socializare.
Nici măcar nu e vorba de nive
lul de trai, pentru că nu doar cei cu
probleme financiare sunt nemul
țumiți. Am auzit oameni scrâșnind
din dinți că au muncit un an din
greu, că nu au plecat nicăieri în

ultimele 10 luni și că de Crăciun și
de Revelion vor sta acasă. Fiecare
cu nemulțumirea lui, dar la fiecare
pas vedem cum frustrarea există.
A apărut totuși o speranță:
vaccinul. Dar mulți îl privesc cu
neîncredere, există suspiciunea
că a fost conceput mult prea re
pede și că nu se cunosc efectele
adverse. Pentru ceilalți în schimb,
aprobările oficiale vin mult mai
greu. Dacă ar putea șiar face și
mâine vaccinul, numai să dispară
nesuferitul ăsta de virus.
România va merge la vot, dar
nu cu mare convingere. 30 la sută
prezență la urne, după cum se dis
cută prin unele medii că va fi du
minică, ar fi un dezastru.
Ar însemna că românii au
uitat ce sa petrecut în 2017 și în cei
doi ani care au urmat. Ar însemna
că oamenii lau iertat pe Dragnea,
că nu le mai pasă de politică și că
experimentul alegerilor 2016 me
rită repetat. Sigur că unii au uitat

ce sa petrecut în urmă cu patru
ani. În definitiv nici nu sa întâm
plat mare lucru, pentru că altfel
oamenii șiar fi amintit cât mult
rău a făcut pasivitatea din timpu
rile cu pricina. 2016 a fost un an po
litic extrem de plictisitor. Liniar și
fără evenimente ieșite din comun.
La Palatul Victoria era Dacian
Cioloș. Un personaj fără veleități
politice, cu discursuri lungi și plic
tisitoare. Un singur politician a
șterpelit caimacul acelor vremuri:
Liviu Dragnea. A știut ce vrea, a fost
imbatabil în campanie cu tot cu
PSDul pe carel conducea. A câș
tigat alegerile, iar la câteva săptă
mâni șia dat arama pe față. Sin
gura sa țintă: Justiția. Asta din
cauza dosarelor care veneau din
urmă și care îl apăsau teribil. Ce a
urmat știm cu toții. Trei ani au stat
românii în stradă, am avut cele mai
mari manifestații din ultimii 30 de
ani. Au uitat românii perioada
20162019? Vom afla duminică.

acestui proiect se numără și „de
colonizarea“ colecției de carte a
bibliotecii – un termen care, în
logica bunuluisimț, zău că nu are
nici o rațiune când vine vorba de
o bibliotecă, păstrătoare a patri
moniului scris al omenirii, bun,
rău, așa cum o fi el. Decolonizarea
mi se pare doar o etapă premergă
toare cenzurii, închiderii cărților
în secții de fond secret, inaccesi
bile publicului, și remodelării
ideologice a culturii.
Ridicolul sa văzut atunci
când, în cadrul acestui proiect,
British Library a decis să elabo
reze un dosar de autori care au
avut legături cu colonialismul,
comerțul de sclavi și oprimarea
rasială sau care au beneficiat de
pe urma acestora. Cei ce au trăit
în comunism știu bine genul
acesta de dosare: ele îi includ pe
cei cu „origini nesănătoase“, ne
demni de a beneficia de avanta
jele oferite de statul comunist și
care, indiferent de calitățile lor

Însă nu putem arunca vina
pentru lehamitea din prezent
doar în cârca românilor. Trăim
zile și săptămâni complicate, am
avut un an dificil, iar politica pare
pe acest sfârșit de an pretextul
perfect pentru răzbunare. Nu con
tează neapărat pe cine ne răzbu
năm, important e să ne răcorim,
deși cam scumpă nota de plată.
Fără săși dea seama cât rău
își fac singuri, liberalii și useriștii
au pornit datul la gioale. Sistema
tic, zi de zi. USR spune pe bună
dreptate că vrea o altfel de poli
tică arătând cu degetul înspre
unele uscături de pe afișele libe
ralilor, în timp ce PNL atacă la
rândui USR. PSD a dispărut par
că din peisaj, nu mai e balaurul
roșu, liberalii fiind mai preocu
pați, spre exemplu, de câte puncte
vor avea în fața USR.
Partea proastă pentru PNL și
USRPLUS e că în mare măsură
electoratul celor două partide nu
are chef de miștouri politice și
nici de atacuri reciproce.
România merge duminică la
vot, dar sentimentul e unul ames
tecat. Puțini votează pro, mai de
grabă se duc să nu iasă ăialalți.
Unii reproșează PNL că na gestio
nat cum trebuie pandemia, că a
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individuale, vor fi mereu cetățeni
de mâna a doua din pricina origi
nii lor dubioase. Fii de chiaburi
sau bancheri, urmași de boieri,
odrasle de mari proprietari și ex
ploatatori, ei nu puteau accede ni
ciodată la funcții sau poziții prea
înalte în societate.
Desigur, lista de la British Li
brary nu urmărește astfel de sco
puri. Marea Britanie e un stat
democratic. Șiapoi scriitorii aflați
pe acea listă woke, beneficiari sau
profitori ai comerțului cu carne
vie, au murit demult, așa că ei,
personal, nu mai pot fi afectați.
Prestigiul lor cultural postum
însă da. Așa că, oricât de generoa
se vor fi intențiile unor asemenea
gesturi, ele ar trebui să fie bine
cumpănite.
Personal, cred că o astfel de
selecție, chiar și pur informativă,
e o idioțenie, ca multe alte forme
de activism ideologic dus la ex
trem. Ea ne arată că și admirabilii
bibliotecari de la British Library
pot călca în străchini – căci,
atunci când e să calce în străchini,
nimeni no face mai rău ca inte
lectualii. Iar felul în care a fost fă
cută selecția o dovedește din plin.
Vorbim săptămâna viitoare. SDC

FLORIN GHEŢĂU
VAGONUL CU VORBE
pus politruci în funcții și că e prea
multă propagandă în discursuri.
Nu pare să existe nici pe de
parte miza altor alegeri, câtă vreme
se știe că, și dacă PSD câștigă scru
tinul, președintele Iohannis tot nu
le va da guvernarea.
PNL și USRPLUS sunt aproape
condamnate să formeze împreună
viitorul guvern. Dar nu e clar dacă
întradevăr acest lucru se va și în
tâmpla. La liberalii unii ar merge
mai degrabă pe varianta PNLPMP
UDMRminorități. O majoritate la
mustață ar fi cea mai proastă solu
ție. Dar nici un guvern PNLUSR
făcut cu forța, mai degrabă din obli
gație, nu e soluția trainică.
Statul acasă nu e nicidecum o
soluție. Cred că nimeni nu vrea ca
țara asta să repete experimentul
2016. Pentru că absenteismul ma
siv la asta va duce. SDC
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Toate trec?
Ascultarea muzicii este o... Săi zic
activitate? Parcă nu faci nimic
atunci când stai și asculți! Să fie
un fel de hrănire spirituală? Fugă
de realitate? Lenevie culturală?
Contact cu Divinul? Mistificare a
trăirii? În fine, este ceva ce mia
ocupat mare parte din viață.
„Ocupat“ nu e, totuși, cuvântul
potrivit. Am ascultat muzică și la
nașterea copiilor, și la moartea
tatălui, șin clipele de mare necaz,
șin cele de extaz. Șin vis mi se
întâmplă să aud fraze muzicale, dar
nu din piese consacrate, ci – asta e,
numi reprim bovarismul! – unele
pe care leaș fi transpus eu pe note,
dacă stăpâneam arta compoziției.
De multe ori împletesc audiția cu
alte activități, fără ca prima să le
agreseze pe celelalte. Ba, câteodată,
tocmai această îmbinare mă ajută
să fac mai bine ce am de făcut. Și nu
e de mirare că unora, creatori de

DUMITRU UNGUREANU
ROCKIN’ BY MYSELF
artă ei înșiși, muzica le potențează
ideile, operele.
Ce muzică ascultăm? Ce se
potrivește în anumite momente?
Care gen ne distrează doar? Care
ne îmbogățește sufletul? Care nil
alin(t)ă? Care ne otrăvește, dacă
suntem nevoiți să suportăm peste
minimul necesar? Uite niște ches
tiuni cărora, sincer să fiu, nu leam
căutat niciodată răspunsuri. Și nu
cred că există un răspuns precis, iar
divagațiile sunt la fel de interesante

ca discursul unui politician în
cădere liberă de popularitate. Când
aud pe cineva perorând despre
„grandoarea muzicii“ sau citesc
începutul unui eseu filosofic „fo
cusat“ pe „măreția“ cutărei produc
ții impecabile, îmi vine în minte
spumosul dialog din filmul lui
Milos Forman, Amadeus, când Mo
zart afirmă dinaintea împăratului
și a curtenilor că Răpirea din serai
(tocmai comandată pentru a servi
ca exemplu de operă națională
germană) poate fi cântată și în tur
cește, deoarece este o muzică fer
mecătoare, iar oamenilor (nobili
sau obișnuiți) le place să asculte
bârfe și cancanuri, nu pilde înălță
toare cu zei și eroi mi(s)tici!
Concluzii? Nu trag de brăcina
rul șugubeței sugestii mozartiene,
sămi acopăr nuditatea opiniilor și
opțiunilor extravagante! Vreau să
spun doar că savurez, cu egală
plăcere, când Bach (interpretat la

moogsynthesizer de un transgender
pe nume Walter/ Wendy Carlos),
când Megadeth; ascult programatic
John Zorn și destins Miles Davis;
mă încântă Sarah Brightman, dar și
Kylie Minogue (apropo, ultimul ei
disc, intitulat chiar Disco, este
absolut șarmant!); o rabd, sedus, pe
Maria Callas și nam nici o reticență
să beau la cârciumile unde Maria
Tănase încă domină playlista...
Sunt conștient că toate astea
țin deo anumită stare sufletească.
Sau, la oameni bine andocați la
ugerul sonor, deo predispoziție
nativă, cultivată sau nu prin studii
și exercițiu zilnic. La mine, chiar
dacă numi trece o zi fără să ascult

un album, bag seamă că a devenit
un soi de drog, un viciu pe care mă
opintesc degeaba săl elimin.
Am avut în liceu un coleg,
născut înaintea mea cu doi ani,
pictor și chitarist de ocazie, a cărui
vorbă preferată suna așa: „Toate
trec!“. (Bănuiți de unde o adaptase,
desigur!) De multe ori iam dat
dreptate, fără voie. Zilele trecute mi
lam amintit iar, când am găsit o
„trupă“ cu numele She Past Away.
Sunt doi tipi din Turcia, care ac
tivează (îndeosebi în SUA, unde
lista concertelor planificate anul
viitor e deschisă) de prin 2006, au
vreo patru discuri de studio și se
încadrează în curentul postpunk
darkwave, colorat gothic: Volkan
Caner, voce și chitară; Doruk Öz
türkcan, claviaturi (înlocuitorul lui
İdris Akbulut, bas). Ascultândule
recenta compilație X (2020, Me
tropolis/ Fabrica, 2CD cu 22 de
piese, remix și colaborări) am avut
senzația că nimic nu trece, dacă mu
zica îți induce starea de imponde
rabilitate necesară să simți că plu
tești ca un atom în Univers.
Poate fi șin turcește! SDC

teatru

ANUL XVII NR. 713
5 – 11 DECEMBRIE 2020

www.suplimentuldecultura.ro

7

Teatrul și intențiile cenzurii
OLTIȚA CÎNTEC
DATUL ÎN SPECTACOL

În 2006, când Mihai Măniuţiu a montat la Teatrul Clasic „Ioan Slavici“ din
Arad scrierea lui Sarah Kane, Iubirea
Fedrei, veștile despre nuditatea cu
scop estetic din spectacol au invadat rapid mediile conservatoare ale
orașului și, fără a vedea despre ce e,
de fapt, vorba, reprezentanţii
autorităţilor locale s-au exprimat furibund în presa locală. Zvonurile,
graba, lipsa de interes pentru
veridicitate și cine mai știe ce alte
motive obscure au rostogolit în
spaţiul public jumătăţi de adevăr sau
minciuni de-a dreptul, defăimând un
proiect, artiști și o instituţie.

Înainte de a emite judecăți e mini
mal obligatoriu să fii în cunoștință
de cauză, numai că, în România
noastră atât de originală, exerci
țiul atitudinal ocultează, de cele
mai multe ori, corecta informare
și desconsideră responsabilitatea
afirmațiilor, trecândule în plan
secundar. Contează mai mult vo
luptatea scandalului, care se ampli
fică exponențial, fără ca propaga
torii să mai caute adevărul ori să se
gândească la consecințe. Lumea se
împarte rapid în tabere ireconcilia
bile, disputa polarizează, cine nu
e cu noi e împotriva noastră.

În 2008, în cealaltă parte a
țării, la Brăila, la Teatrul „Maria
Filotti“, regizorul Radu Afrim
punea în scenă Omul pernă de
Martin McDonagh, o producție
care avea să facă înconjurul Româ
niei din festival în festival. Înainte
însă de premieră, comunitatea sa
inflamat la intervenția decidenților
locali îngrijorați, tot fără să fi văzut
spectacolul, căci încă nu era gata,
de vulgaritatea acestuia. Același
tipar: necunoaștere, reaintenție,
desconsiderarea realității artistice,
dezinformare.
POLEMICI CU TEMEI
Toamna pandemică a lui 2020 nu
a carantinat și imaturitatea con
vingerilor. Seria de atitudini care
indică mentalități desuete a erupt
la Piatra Neamț, unde o producție
a Teatrului Tineretului (TT) pen
tru public peste 15 ani a iritat în
mod nejustificat o parte a urbei și
a transformat întrun caz de cam
panie electorală o situație necu
noscută tocmai de cei ce o clamau.
Tiparul era similar: ar fi fost uti
lizați bani publici pentru un spec
tacol vulgar! Conducerea TT a
decis rapid și foarte inspirat să
posteze online înregistrarea spec
tacolului, pentru a oferi tuturor
posibilitatea de al viziona și ași
forma o opinie.
Despre ce e vorba, de fapt?
Am fost coordonatoarea juriului
care a decis ca piesa 98% decizia
corectă să fie câștigătoarea de
anul acesta a unui concurs de
dramaturgie derulat pe parcursul
a două sezoane, cu scopul de a sti
mula producția de texte dedicate

copiilor și tinerilor. Textul scris
de Andreea Tănase tratează un
subiect grav al realităților națio
nale, care ne plasează pe primul
loc în statisticile europene: ma
ternitatea la vârste minore. Si
tuația e cât se poate de serioasă,
cu efecte pe termen lung, iar
cauza este lipsa de educație, mai
ales în mediile defavorizate. Su
biectul care a stârnit atâtea pa
timi e plasat întro familie de
condiție bună, dintrun oraș unde
Iza, o puștoaică de 17 ani, rămâne
însărcinată după primul contact
sexual. Dezvoltarea dramaturgică
urmărește cu abilitate dezbaterea
acestei ipoteze ficționale, concep
tul de spectacol incluzând dis
cuții după fiecare reprezentație,
tocmai pentru a prelungi dimen
siunea de dezbatere încapsulată.
Andreea Tănase a surprins
din scriitură toate luările de
poziție posibile, îndemnând la po
lemici cu temei, acesta fiind unul
dintre atuurile pieseibani publici
reacția mamei, a tatălui, a colegi
lor, a profesorilor, a doctoriței gi
necolog. Fără tezisme, fără degete
băgate în ochi, fără sentințe, fina
lul e deschis, propunând mai
multe versiuni de rezolvare a con
flictului, fiecare, în felul ei, plauzi
bilă pentru „o femeie realizată“.
NICI O SITUAȚIE SCENICĂ
NEPOTRIVITĂ
Când scandalul a izbucnit la Pia
tra Neamț, iar presa la amplificat
din rațiuni de rating, chiar nu am
înțeles ce anume din limbajul fo
losit ar fi putut leza urechile pu
dibonde. Nu există nici măcar un

cuvânt mai decoltat și nici vreo
situație scenică nepotrivită. Regi
zoarea Elena Coman și actorii Că
tălina Bălălău, Aida Avieriței,
Nora Covali, Dragoș Ionescu, Paul
Ovidiu Cosovanu, Cătălina Eșanu,
Corina Grigoraș, Emanuel Be
cheru, Florin Hrițcu au imaginat
soluții de mizanscenă și interpre
tare prelungind dimensiunea edu
cațională a partiturilor drama
tice. Iar dacă tema în sine e cea
care a jenat sensibilități, atunci
abia acest lucru ar trebui să îngri
joreze. Clasarea unor subiecte e o
greșeală, educație înseamnă a
aborda adecvat și chestiuni mai
delicate, a le discuta cu adoles
cenții, tocmai pentru ai sprijini
în parcursul către maturitate.
Încercările de cenzură au, din
păcate, o îndelungată istorie și, tot
din păcate, ele nu vor dispărea din
practica socială. Ceea ce se schimbă

ION BARBU
PINACOTECA DIN PETRILA

sunt doar formele care devin mai
insidioase. Cenzura este un feno
men explicabil prin convingeri re
trograde, lipsă de deschidere și
înțelegere, dar și prin interese de
diverse tipuri. În mod paradoxal, o
conjunctură explozivă de tipul
celei de la Neamț devine un vehicul
extraordinar de promovare. Ea
crește expunerea, deși pornește de
la o premisă negativă.
Oscar Wilde, celebru la vre
mea lui nu doar prin talent, ci și
prin ostentația cu care cultiva con
texte conflictuale, susținea că nu
există publicitate negativă, există
doar publicitate. Dezamorsarea nu
poate fi făcută decât prin afirma
rea curajoasă a poziției oficiale și
prin prezentarea unor contraargu
mente solide. TT a gestionat foarte
bine împrejurările, mărturie stau
sutele de luări poziție ale spe
cialiștilor și spectatorilor. SDC
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INTERVIU CU SCRIITOAREA DORA PAVEL

„Scriam, înaintam ca legată la
ochi, neștiind cât mai am de mers
sau dacă n-o să cad în gol“
„o frază, una singură, după atâta construcţie, și ai dinamitat tot romanul, l-ai încărcat cu sensuri, m-ai forţat să o
citesc și răscitesc, completată de celelalte două fraze
care îi urmează. nu mi-a venit să cred, am fost înmărmurită pur și simplu câteva secunde, apoi, îţi mărturisesc,
am râs. cu poftă, în timp ce soarele răsărea, singură în
bucătărie; am spart liniștea dimineţii. am râs pentru că

mi-am dat seama că mă păcăliseși, în stilul tău specific,
că am picat în capcane, n-am văzut cârligele în text, n-am
bănuit deznodământul, am fost o cititoare inocentă. după
atâtea și atâtea, când pot vedea încotro se duce un autor
într-o carte, pot calcula variantele pe care le are, pot
prevedea lucruri, aici am fost oarbă. complet oarbă.
mi se pare incredibil!“

Cele de mai sus sunt (o bună
parte dintre) rândurile pe care
i le-am scris Dorei după ce am
citit Bastian (Polirom, 2020), al
cincilea roman al său. Am ales
această introducere extrem de
atipică pentru un interviu
(realizat de subsemnata, cel
puţin), în detrimentul unor
repere biografice și a unor
observaţii mai fine, mai atent
formulate, din numeroase
motive, dar mai ales pentru că
spune multe, cred eu, atât
despre noul său roman, cât și
despre dialogul pe care îl veţi
citi (cu plăcere, sper).

ELI BĂDICĂ

Nu-mi doresc să divulgăm ceva
vital, să frângem cititorilor surpriza descoperirii, însă știu că e un
travaliu aparte distilarea esențialului în titlu. Așadar, cum ai ajuns
la numele acesta, Bastian?

Din disperare, în ultima zi. „So
mată“ de editură să dau, în sfârșit,
varianta finală a romanului, dar și
a titlului. Asta e, dacă mi se lasă pe
mână un text încă nepublicat, lu
crez pe el la nesfârșit. Alegerea ti
tlului a fost și pentru mine o pro
blemă la toate romanele. Apropiații
îmi reproșează încă unele dintre
ele, Pudră, de exemplu. E drept, un
titlu care i sar fi pliat ca o mănușă
ar fi fost Învierea. A trebuit să

recurg la acest Pudră – cu referire
la pudra cu care omul este „aran
jat“ pentru drumul de dincolo,
dar și la pulberea/ măcinarea/ ză
dărnicia lumii ăsteia etc. – tocmai
pentru a evita un titlu gata „luat“.
Și luat de cine! Persistă acest obi
cei, al unor confrați, de a prelua
titluri celebre, de mult consacrate,
devenite dea dreptul mituri. Eun

câștig sau o pierdere o asemenea
îndrăzneală? Cred că, alegând un
titlu „adjudecat“, nu faci decât să
ți asumi din start postura subal
ternă, frauduloasă în fapt. În ce
mă privește, exact din motivul
ăsta, am evitat la toate romanele
titluri care li sar fi potrivit. Abia
acum, la al cincilea, pentru prima
dată, am fost tentată și eu so fac.

Prăbușirea Casei Carp... cum ți se
pare? A fost primul care mia
venit în minte. Și la care am
renunțat imediat, cu regret. Săl
preiau, pentru a sugera ce?! Un
surogat declarat în marginea ca
podoperei lui Poe? Cu toate că și
el i sar fi pliat doar în parte. Casa
Carp numai Casa Usher nu e.
Chiar dacă celor două texte li sar
putea găsi destule filoane co
mune, haide să le numesc chiar
eu: atmosfera melancoliclugu
bră, piscina casei Carp „aducând“
cu lacul în care se oglindește cas
telul lui Roderich Usher, un duh
precum cel al surorii aceluia plu
tind oarecum și prin romanul
meu, prăbușirea construcției... Si
militudini, palide totuși, pe care
leam constatat doar după înche
ierea romanului, când, abia atunci,
mam apucat să recitesc, după
mulți ani, textul lui Poe, în cele
două variante de traducere pe
care ni le oferă ediția lui Liviu Co
trău, din 1990. Sigur, refrenul
acestei sintagme numi venea din
neant, mi se declanșase instanta
neu, așa cum ni se declanșează în
treaga moștenire culturală de
care dispunem. E complicat. Dacă
nu ai titlul dinainte în cap, abia
după ce te scuturi de bântuirile ei
începi să frunzărești prin roman
după acel termen generic adecvat
sau după acea sintagmă care săi
lumineze din fundal cât mai ex
plicit, sau măcar aluziv, conținu
tul. Ca apoi, oprindute la ceva, să
pornești să cauți prin siteurile
bibliotecilor universitare, ale en
ciclopediilor dacă na fost deja

„luat“. De regulă, îl găsești. Cauți
altă variantă, o confrunți și pe aia
și, în fine, abia când crezi că ai ales
ce trebuia, comiți cea mai mare
greșeală: leo comunici familiei și
apropiaților. Aici se declanșează
coșmarul. Nu se pun de acord, cei
excepțional pentru unul e penibil
pentru celălalt. Pentru ca în final,
generoși, înțelegători, să te pără
sească toți: dar tu fă ce vrei, firește,
tu ești autorul, nasculta de noi...
După ceau reușit să te dezmânte
cu totul, să te facă să simți că „e
ceva“ cu el, să nuți mai priască.
Totuși, nui rău. O iei de la cap,
cauți, sondezi, nopțile îți sună în
creier doar frânturi de vorbe,
vorbe, vorbe, te trezești buimac și
neajutorat. Romanul e gata, nai
titlu. Doar credința că unul nepo
trivit îl poate distruge, îi poate dis
torsiona rațiunea de a fi. Șiatunci,
a venit acest Bastian, ca o ilumi
nare. Un cuvânt. Numai unul.
Esențial. Fără nici o trimitere nică
ieri. Pentru că însuși numele per
sonajului sa născut în ultima
clipă. Doar pentru că mia plăcut.
Pentru că veni vorba, se practică
în critică un soi de detectivistică
a influențelor literare, dacă mi
se permite formularea aceasta. De
exemplu, în prima cronică pe marginea noului roman, apărută în
„România literară“ (nr. 44/2020),
Marius Miheț menționează multe referințe critice, de la ipoteza
pe care o consideră sartriană, de
la miza cinică a lui Philip Roth și
până la André Gide, Ian McEwan,
Dostoievski ori Shakespeare.
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Știu că toți aceștia sunt autori
pe care i-ai citit, pe unii cu vădită plăcere. Îți asumi totuși ceva
dintre aceste posibile influențe
în Bastian?

Cum spuneam, de mult nu mai
putem face abstracție de memoria
noastră culturală. Doar că, scri
indumi romanele, eu nu mizez pe
construcții epice care să paraziteze
altele, originale. Nu agreez rescrie
rea miturilor/ temelor/ motivelor
de mult statuate, a poveștilor, a le
gendelor sau a biografiilor. Chiar
mam amuzat, după încheierea lui
Bastian, să mil amintesc și pe Ras
kolnikov și să „prevăd“ vreo para
lelă, fie și în răspăr, cu celebrul
personaj. Mam liniștit dândumi
seama că, în timp ce „supraomul“
dostoievskian fusese tentat de făp
tuirea răului fără cenzură, protago
nistul meu, oricât șiar forța muș
chii, nu e decât un depresiv fragil,
incapabil de crimă. Mai degrabă,
poate, o umbră clătinată a lui Ham
let. Interpretări se pot face la infi
nit. În modul în care protagonistul
meu vrea să ispășească o vinovăție
sau alta, nam intenționat nici o
aluzie, nici la Raskolnikov, nici la
Hamlet, la nimeni.
Cum ți s-a dezvăluit subiectul
cărții? Ce-a fost mai întâi: o stare, un sentiment, o temă, o poveste auzită sau un personaj?

O invidie persistentă, sâcâitoare.
Totul a pornit de la o editură.
Cum erau multe inițiate în anii
’90. Se numea „Sigmund Freud“,
profilată pe psihanaliză, tutelată
profesionist de psihologul ameri
can de origine română Florin V.
Vlădescu. O editură în care și fa
milia mea sa implicat. În final, ea
a reușit să scoată câteva volume
esențiale în domeniu, încă needi
tate la noi, la a căror traducere a
colaborat și fiica mea, Laura Pavel,
și la a căror corectură mam anga
jat eu. Nu scriam pe atunci roman,
nici nu știam că voi scrie vreodată,
însă mia plăcut enorm titlul
unuia dintre studiile Melaniei
Klein (n. în 1882, la Viena), disci
polă a lui Freud, autoarea unor
teorii inovatoare în psihoterapia
copiilor. Acel titlu pe care lam in
vidiat și care ma bântuit ani la
rând este Iubire, vinovăție și re
parație. Mai ales că el mi se părea
mai degrabă potrivit unui roman
decât unui studiu de specialitate.
Știu, la ora asta psihanaliza nu
mai e „la modă“, dar nu asta mă in
teresează. Doar acel titlu, repet, al
unei cărți citite și studiate de mi
ne, printre altele de același tip, din
doască în doască. Pe scurt, după
ceam trecut la roman, miam

Scriindu-mi romanele, eu nu mizez
pe construcţii epice care să paraziteze
altele, originale. Nu agreez rescrierea
miturilor/ temelor/ motivelor de mult
statuate, a poveștilor, a legendelor
sau a biografiilor.
propus mereu să scriu unul exclu
siv despre vinovăție.
Așadar, acea afirmație a protagonistului Gregor Carp, la un
moment dat: „Iubirea pălește în
fața frisonului pe care ți-l dă
vinovăția!“, poate fi una dintre
mizele romanului?

Vinovăția e chiar miza lui primor
dială. Ai intuit perfect. De fapt, și
până la Bastian, acel concept ma
direcționat, fără să vreau, în toate
romanele. Nu e cazul să invoc eu
aici (a făcuto adesea critica lite
rară) vinovățiile Augustei Degan
pentru moartea surorii ei (vezi
Agata murind), ale lui Zigu Jedri
jevschi, care preia asupra sa parici
dul săvârșit de sora geamănă (în
Captivul), ale lui Vlad Carasiniu
pentru întreg parcursul vieții sale de
până la moartea clinică din careși
revine (vezi Pudră), sau ale tânărului
Cezar Braia (în Do Not Cross), lovit
de sindromul Stockholm pentru ași
salva iubitul. Singur Bastian, însă,
cred că este în întregimea lui expre
sia extinsă, globală a sentimentului
vinovăției. Dacă neam propune o
interpretare psihanalitică, dacă chiar
am riscao, am putea încadra cu ușu
rință semnificația lui în triada Mela
niei Klein: iubirevinovățierepara
ție. No so fac eu. Nui treaba mea.
Eu am scris povestea.
Ai această tehnică a „rupturii“ finale – mai precis, o răsturnare
de situație în finalul romanelor.
Bastian nu face excepție. Știi de
la început că va fi așa, dinainte
de a te apuca de scris, adică, sau
afli pe parcurs, odată cu personajele tale? Și cât ți-a luat să
ajungi la fraza aceea despre care
aminteam la început?

Știu că așa va fi de fiecare dată,
teoretic mizez pe tehnica respec
tivă și, tocmai pentru că motivația
răsturnării no am limpede de la
început, ea e sensul zbaterii mele
pe tot parcursul elaborării orică
rui roman. Textul curge, am și eu
aceleași interogații pe traseu pe
care le are și cititorul la lectură, lă
sânduse dus de fluxul poveștii: și
cei cu asta?, ce vrei?, care va fi
deznodământul? Legat de Bastian,

când lam încheiat întro formă
inițială în 2014, pentru ca apoi săl
părăsesc timp de cinci ani, angre
nată în colaborarea la antologia
uriașă numită Școala Ardeleană,
încă nui deslușisem ruptura. Așa
căl abandonasem nu neapărat cu
regret. Simțeam căi lipsește ceva.
De fapt, îi lipsea esențialul, cheia
demonstrației. Miza. Aproape îl uita
sem când lam reluat în 2019. Nu mia
mai priit întru totul. Am înlăturat pe
loc câteva capitole, am schimbat
traiectul unor piste, am trasat altele.
Deja se prefigura altceva, totuși ade
vărata miză încă no aveam. Scriam,
înaintam ca legată la ochi, neștiind
cât mai am de mers, dacă nu cumva
am luato pe altă rută decât cea co
rectă sau dacă no să cad în gol.
Ajunsesem destul de departe deja,
când, întro bună zi, mam oprit
brusc. Năucită, cu inima bubuind de
o idee nouă. Dar și cu temerea că,
abandonând vechea viziune, voi
arunca întregul proiect de dragul
acesteia noi. Prea era impertinentă,
radicală. Privind temător în urmă la
ceea ce sar fi putut nărui, am fost
însă uimită să constat nu doar că
nici un segment nu contrazicea acea
nouă rezolvare, acea ruptură de
care amintești. Pur și simplu poves
tea se lega atât de logic, încât sen
zația pe care o aveam acum era că
toate cele trasate anterior fuseseră
de fapt premoniții ale acestui final.
Asta ma răscolit cel mai tare. Totul
se configura dintrodată limpede,
ferm, puternic. A fost momentul
electrizant, în care am știut că roma
nul e gata. Sigur, mai aveam de scris,
de mutat, de adaptat temporal sec
vențe. Și mai ales de conciliat între
personaje, careși ocupaseră deja lo
curile și nu voiau să mai cedeze. E
cel mai greu, ca „regizor“, să le scoți
din rutină, din rolul pe care deja
șil învățaseră conștiincios. A tre
buit să fac compromisuri, sămi aud
vorbe în spate, nu prea măgulitoare,
să le conving să accepte noua iden
titate. Gregor și Bastian au fost ulti
mii rebotezați.
Casa familiei Carp este, în opinia
mea, un fel de personaj al cărții,
spațiul descris cel mai amănunțit. De care dintre camerele ei

te-ai apropiat cu înfrigurare,
care te-a bântuit și de ce?

Port în mine rana pierderii casei
părintești din Deva, str. Eminescu,
nr. 59, demolată bestial în anii ’80,
prin „sistematizările“ regimului
comunist. O casă solidă, frumoa
să, deși obișnuită, neetajată, ridi
cată prin truda tatălui meu, în
vățătorul, alături de meșteri, când
mam născut eu. Construcția era
încă atât de zdravănă când a fost
distrusă cu cruzime, încât a defec
tat toate buldozerele. Nu se com
pară însă cu casa familiei Carp,
una etajată, opulentă, prețioasă.
Cu care casa mea ar putea avea în
comun doar podul, beciul, terasa
și grădina, pe care leam și descris
ca atare și de care, raportat la Bas
tian, mă simt bântuită.
Giovanni Magliocco vorbește, în
rândurile sale redate pe coperta
a IV-a, despre neurogotic în
ceea ce privește tipul tău de
scriitură. Mărturisesc că mi se
pare termenul cel mai potrivit –
pentru că avem de-a face, în
toate romanele tale, cu psihologia umană, cu experiențele-limită, cu Eros și Thanatos, în diferite grade, cu o scriitură intimă și confesivă. În studiul său
amplu, Interferențe ale imaginarului în literatura română contemporană: hibridizări (neo)gotice în proza Dorei Pavel, scrie
despre goticul specific cărților
tale, susținând, printre altele,
că acesta are o formă particulară în Europa de Est, evidențiind
„destructurarea dramatică a
Sinelui postmodern, descentrat
și alienat“, precum și „o sexualitate queer, un erotism nevrotic,
transgresiv și abnorm“. Să
fie aceasta trăsătura specifică
literaturii tale? Consideri că
prin acest neurogotic se remarcă ea față de romanele contemporane?

Da, cred că profesorul și eseistul
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italian a detectat exact tipul meu de
imaginar, pe care, de altfel, îl sesiza
seră și câțiva dintre criticii noștri.
Doar că el afirmă această apar
tenență după o studiere aprofun
dată a creației mele romanești în
ansamblu, punândo și în contextul
acestui tip de imaginar, neogotic,
specific, spune el, mai degrabă lite
raturii europene occidentale. Mai
mult, demonstrația lui atât de apli
cată ia permis să creeze, special
pentru mine, un nou concept, adec
vat acestui tip de viziune, termenul
neurogotic, în care, întradevăr, mă
simt confortabil. Adevărul e că nu
miam propus nici o clipă să scriu
neapărat așa, și nu altfel. Mă men
țin firesc, cu fiecare roman, în
aceeași zonă a dezvăluirii laturilor
ascunse ale psihicului uman, ade
seori deviante, cu obsesiile, cu an
xietățile, cu traumele și cu viziunile
lui tenebroase.
Când ai încheiat Bastian, ai
reușit să simți bucurie ori te-a
cuprins angoasa?

Am simțit ușurare. Amărăciune
că mă despart de personaje. Vi
novăția dea le fi divulgat secre
tele. Disperarea pentru gaura
neagră care se va căsca până la re
velarea unui nou subiect.
Ce „greșeli“ (stilistice, narative
etc.) nu ți-ai putea ierta vreodată?

Neatențiile de construcție, încro
pelile, inconsecvențele temporale,
dialogurile și detaliile inutile, con
fuziile între personaje, între manie
rele dea fi prezentate, pierderea
lor pe drum, astea mi se par de ne
iertat, narativ vorbind. Dar și scri
sul în gol, forțat, nehidratat, de
dragul de a scrie anulșiromanul,
dar și frazarea împiedicată, ab
sența tensiunii și a emoției sau mi
marea ultimului autor citit. Cum
nu miaș scuza un așazis roman
modular, tot mai „la modă“ azi, pe
care eu îl numesc „al neputinței“,
conceput din punerea cap la cap a
unor texte, rateuri ale prozei scur
te, presupun, cu o mai mică sau mai
accidentală legătură, asamblate
apoi în acel pretins construct nou,
sub genericul „roman“, care (sun
tem și avertizați!) se poate preta și
unei lecturi pe bucăți sau pe sărite,
așa cum au și fost scrise.
Dacă Bastian, romanul cu totul,
ar putea schimba ceva concret
în realitatea noastră, ce ți-ai
dori să poată schimba?

Imaginez un caz de acest fel: ci
neva nededat lecturilor dă întâm
plător peste romanul meu și, citin
dul printro minune, prinde gust
de romane deaici încolo. SDC
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Mutația valorilor erotice
Nu mulți sunt profesioniștii capabili să se ocupe, dincolo de
defrișarea spornică a terenului propriei discipline, de ceea
ce se numește diseminare. Odată era socotit lucru de
rușine ca specialistul să se coboare din miradorul său de
ivoriu și să „vulgarizeze“, adresându-se unui public de
ignoranți. Lucrurile s-au mai schimbat și, dacă disciplinele
umaniste se străduiesc să-și dovedească relevanța pentru
DORIS MIRONESCU

Ca atâția alți cititori, și eu am aș
teptat, de bună seamă, ca bogăția
de informații savante, observații
ingenioase și umor cuceritor din
rubrica „O, ce vestigii minunate!“
susținută în „Dilema veche“ de
către scriitorul și arheologul Cătă
lin Pavel să capete o continuare
sub formă de carte. Nădejdile, și
ale mele și ale cititorilor, neau fost
împlinite: cartea, Arheologia iubi
rii. De la Neanderthal la Taj Mahal,
a apărut în 2019 și e tot ce neam fi
putut dori de la ea.
URMĂRIM UN PROFESIONIST
VERITABIL ȘI O INTELIGENȚĂ
RIGUROASĂ

Arheologia iubirii vorbește, după
cum anunță titlul, despre tema iu
birii în artefactele pe care le caută
și le descoperă arheologii, lăsând
însă o profitabilă ambiguitate să
sugereze că ideea cărții e mai cu
prinzătoare decât atât. Autorul
descrie mutabilitatea reprezentă
rilor iubirii dea lungul secolelor,
varietatea și stranietatea manifes
tărilor amoroase în epoci succe
sive, dar și uimitoarele persistențe
moderne ale unor comportamen
te atestate din preistorie. Asta e

zona de primă importanță a cărții,
care vorbește despre, dacămi
este permis calamburul, mutația
valorilor erotice „de la Neander
thal la Taj Mahal“, adică de la sur
prinzătoarele apropieri între
homo sapiens și homo neander
thalensis în urmă cu zeci și sute
de mii de ani pe teritoriul euro
pean, descoperite mai curând
prin deducție, la expresiile flam
boaiante ale dragostei de la înce
putul epocii moderne.
Sunt multe lucruri spectacu
loase de spus aici și autorul le
spune, investigând însemnările
pornografice din bordelurile Pom
peiului, desenele pe vasele gre
cești ale antichității clasice sau
răvașele sentimentale ale straș
nicilor vikingi nordici, vrăjile ero
tice îndoielnice vândute de vracii
din Egiptul de cultură grecoro
mană, forma aparent indecentă a
arhitecturii imperiale din Roma
antică, reprezentările cuplului bi
blic Adam și Eva în vechime. Aflăm
că grecii nu cunoșteau forma con
vențională a inimioarei, cât de efi
cient era sincretismul egiptean în
legarea cununiilor, cât de proba
bilă e trecerea vikingilor prin Do
brogea, cum Romeo și Julieta au
fost, de fapt, iranieni și vârsta cu
vântului cunnilingus. Aprecierea
mea merge aici în primul rând
spre studiul dedicat reprezentări
lor dragostei pe vasele de sympo
sion grecesc, de unde rezultă o
sistematizare a miturilor clasice sub
raportul succesului lor la publicul
vremii, care dă de rușine canonul lui
Alexandru Mitru. Paginile sunt fas
cinante prin încărcătura de inteli
gență speculativă folosită pentru
degajarea veridicului de fantastic, și
pentru asta nu e nevoie să ne lăsăm
furați de imaginația elucubrantă a
unui, să zicem, Robert Graves din
The White Goddess, ci să urmărim
un profesionist veritabil și o inte
ligență riguroasă ordonând cele mai
autorizate surse științifice de azi.

ziua de azi în toate felurile, diseminarea rezultatelor
cercetării a ajuns un punct important pe lista de criterii de
selecție a granturilor. Asta dincolo de vechea convingere,
poate puțin utopică, dar față de generozitatea căreia rămân
mereu recunoscător, că transmiterea științei în formă
comunicabilă face bine la circulația sângelui cultural și,
în cele din urmă, la democrație.

ARHEOLOGIA ESTE, DE FAPT,
O HERMENEUTICĂ
Dar am fost mai cu seamă intere
sat de sensul secund al titlului
propus de Cătălin Pavel. Arheolo
gia iubirii înseamnă și arheologia
ca labour of love, muncă îndră
gostită, cu rezultate pe măsura iu
birii investite. Munca arheologu
lui nu e doar aceea cu cazmaua și
truela, ci e una de recompunere
mentală a modurilor de existență
din epoci atât de îndepărtate. Spre
exemplu, preferința neandertha
lienilor pentru folosirea mâinii
drepte a fost descoperită de ar
heologi dedicați, care șiau zdrelit
propriile mâini cioplind piatra ca
pe vremuri, deoarece aflând asta
ar fi putut demonstra probabila
cunoaștere a limbajului de către
acești strămoși, inferândo din
dezvoltarea diferențiată a emisfe
relor creierului. Arheologia este, de

fapt, o hermeneutică, oricât de mult
sar perfecționa în viitor datările cu
Carbon14. Făcând elogiul discipli
nei, Cătălin Pavel descrie nu poezia
serilor petrecute pe șantier sau eu
foria unei excavări norocoase, cât
temeritățile, riscul și victoriile ar
heologiei ca știință a spiritului.
Autorul evidențiază în mod
repetat tinerețea disciplinei, prin
contrast cu vechimea eonică pe
care o subîntinde, dar și unele le
gendare rateuri, salturi în imagi
nar sau înfeudări față de ideo
logia timpului sau față de banala
prejudecată rasială sau de gen, pe
care Pavel de asemenea le subli
niază, în contrast cu imuabilitatea
ponderoasă a materiei de care se
ocupă arheologia. Citim, astfel,
despre preistorie ca teren al defu
lărilor rasiste până recent, de vre
me ce obiectul cercetărilor, omul de
Neanderthal, era cu desăvârșire
mut și părea absent din lădița de

zestre genetică a omului modern,
după cum înțelegem că inerțiile
gândirii patriarhale pot prejudicia
identificarea justă a unei mari
căpetenii războinice a vikingilor
drept femeie. După cum tot o
formă de import ideologic este și
preluarea unui set de metafore
arheologice de către Freud în
efortul său de instaurare a psiha
nalizei ca disciplină cu autoritate
științifică, pe la 1900. Istoria de
amploare geologică pe care o in
vestighează arheologia se dove
dește a fi o istorie a spiritului,
traversând mentalități și compor
tamente deloc arhaice.
Nu pot decât să mă bucur, chiar
dacă întârziat, de apariția acestei
cărți sclipitoare și generoase. SDC

Cătălin Pavel, Arheologia iubirii.
De la Neanderthal la Taj Mahal,
București, Humanitas, 2019
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Discurile lunii octombrie
Între recitalul tulburător Can
Çakmur, un pianist de doar 23 de
ani, și o antologie de colecție Ida
Haendel, discurile lunii octombrie
sunt, din nou, o selecție subiectivă,
cu Creațiunea de Haydn marca
Giovanni Antonini, un încântător
florilegiu de cântece de leagăn
Bertrand Chamayou, un omagiu
în căutarea lui Beethoven cu Kre
merata Baltica și o întoarcere la
puritatea vocală a Renașterii cu
The Tallis Scholars. De citit cu
urechile și ascultat cu sufletul.
CAN ÇAKMUR – LISZT:
SCHWANENGESANG,
S. 560 & VALSES OUBLIÉES,
S. 215, BIS,
2 OCTOMBRIE 2020
Compuse de Schubert înainte să
moară la doar 31 de ani și publicate
postum ca Der Schwanengesang,
cele 14 lieduri pe versuri de Heine
și Rellstab sunt percepute astăzi ca
un cântec de lebădă și datorită
transcripției lui Liszt pentru pian
din 18381839, Schwanengesang –
Vierzehn Lieder, S560. Can Çakmur
nu respectă secvențarea lisztiană,
cum nici Liszt nu respectă ordinea
liedurilor, preferând una proprie,
cu sens și narativizare emoțională
perfectă. Întro oră de muzică, pia
nistica sa transportă stări neverosi
mile: uimire, teamă, măreție, amă
răciune, poftă de viață, dar și luci
ditate la apropierea morții. O călă
torie la capătul nopții, întro
interpretare uimitoare pentru un
pianist de doar 23 de ani.
Dincolo de tehnică, pianistica

sa are o poezie tulburătoare, fără
urmă de afectare. Can e un poet al
pianului, unul profund și autentic,
care emoționează prin liniște (Am
Meer), dramatism (Der Doppelgän
ger) sau intimitate (Ständchen). Un
disc revelație al unui tânăr de 23 de
ani care cântă și vorbește despre
Liszt/ Schubert ca un Alfred Bren
del îndrăgostit. Quatre Valses Ou
bliées, S 215, în completarea fru
museții, cu o lumină aparte, ca un
vis melancolic și misterios, descris
de Can Çakmur în booklet cu ver
surile lui Michelangelo din Sonetul
21: „Tot ce se naște moare și în fuga
vremii piere“.
CHOR DES BAYERISCHEN
RUNDFUNKS, IL GIARDINO
ARMONICO, GIOVANNI
ANTONINI – HAYDN: DIE
SCHÖPFUNG, ALPHA,
8 OCTOMBRIE 2020

Die Schöpfung, ce surpriză în seria
Haydn 2032! După doar două al
bume anul acesta – un volum 8, La
Roxolana, ce juxtapune clasicis
mului Dansurile populare româ
nești de Bartók și un tandru
L’Addio în volumul 9, Despărțirea
și Berenice, che fai? cu Sandrine
Piau –, nimeni nu se aștepta la un
vocalsimfonic! Cu atât mai mult
cu cât proiectul, finanțat de Haydn
Stiftung din Basel, e special gândit
pentru ansambluri cu instru
mente de epocă, în seria destinată
celebrării celor 300 de ani de la
nașterea lui Haydn.
Interpretarea e proaspătă
și cuceritoare, tehnic vorbind, o

orchestră modernă nici nu are
cum obține timbralitatea gândită
de Haydn. Introducerea, care des
crie în do minor (!) Haosul, are o
culoare foarte bizară peste care se
adaugă corul impresionant, pen
tru mine cel mai bun tutti din
această înregistrare, ca în Die
Himmel erzählen. Excelenți bari
tonul Florian Boesch și tenorul
Maximilian Schmitt, soprana Anna
Lucia Richter fiind, din păcate,
departe de parcursul celor doi, cu
vibratouri deranjante și chiar
probleme de intonație. De nera
tat, pentru sonoritate.
BERTRAND CHAMAYOU –
GOOD NIGHT, ERATO,
9 OCTOMBRIE 2020

Good Night e un încântător florile
giu cu cântece de leagăn, interpre
tat subtil de un pianist care măr
turisește că e pasăre de noapte! Ba
mai mult, Bertrand Chamayou a
devenit de curând tată, berceusa
personală fiind aproape palpabilă.
Cântecul de leagăn e și o ușă
între lumea copilăriei și cea a
părinților, prin care se oferă con
fort, siguranță și liniște celui mic,
cu tandrețe și dulceață interiori
zată. La fel și în interpretare: Cha
mayou nu mai e pianistul precis
din recitalurile anterioare ori
performerul virtuoz din camera
lele cu Renaud Capuçon sau Bel
cea Quartet. Cântul lui e emoțio
nat, chiar pudic, fie că e vorba de
șlagăre ca Wiegenliedul brahm
sian ori exotica La Poupée de chif
fon de VillaLobos. Deschisă de

superbul Dobrou noc din Pe o cale
acoperită de Janáček, care dă titlul
sobru al albumului, călătoria intimă
și emoționantă în lumea cântecului
de leagăn are și câteva superbe des
coperiri: berceusele de Liapunov și
Balakirev, cele de Busoni sau Alkan,
dar și piese contemporane de Mel
Bonis și un minimalist chanson de
Bryce Dessner.
KREMERATA BALTICA;
GIDON KREMER; MARIO
BRUNELLO – SEARCHING
FOR LUDWIG: BEETHOVEN,
SOLLIMA & FERRÉ, ALPHA,
23 OCTOMBRIE 2020
Tributul Kremerata Baltica pentru
anul Beethoven reprezintă una
dintre cele mai profunde realizări
muzicale ale lui 2020. Searching
for Ludwig este pentru Gidon Kre
mer și colaborarea cu violoncelis
tul Mario Brunello chiar un album
în căutarea lui Beethoven, esența
aranjamentelor orchestrale a două
dintre cele mai tulburătoare cvar
tete beethoveniene.
Discul începe cu celebra între
bareafirmație beethoveniană Muss
es sein?, sub forma compoziției in
spiratului și anarhicului cantautor
Léo Ferré, scrisă în anii ’70 cu pa
siune și mult umor. Aranjamentul
pentru cello și orchestră de cameră
păstrează vocea originală a lui Ferré
în italiană. O altă lucrare contempo
rană, Note sconte (Note ascunse) de
Giovanni Sollima, este un palim
psest inteligent pe fragmente de
schițe nepublicate și nefolosite de
Beethoven din catalogul Biamonti,
interpretată cu energie concentrată
de Kremerata Baltica.
THE TALLIS SCHOLARS &
PETER PHILLIPS – JOSQUIN
MASSES – MISSA HERCULES
DUX FERRARIE, MISSA D’UNG
AULTRE AMER & MISSA
FAYSANT REGRETZ,
GIMELL RECORDS,
30 OCTOMBRIE 2020
La capătul a 35 de ani de cercetări
și travaliu vocal, cele nouă al
bume ale seriei portretizează fi
gura lui Josquin des Prés, mu
zician francoflamand născut în
Belgia de azi, în jurul anului 1450.
A fost cea mai mare parte din
viață în solda aristocraților fran
cezi și italieni pentru care a scris
chansonuri și, mai ales, muzică

CĂTĂLIN SAVA
RUBATO.
RUBRICA DE CLASICĂ

sacră, la moartea sa, în 1521, fiind
considerat cel mai ilustru compo
zitor al Europei.
Nu degeaba Sergiu Celibida
che ia dedicat teza sa de doctorat
din anii de studiu de la Berlin, cu
titlul Elementele formative în teh
nica de compoziție a lui Josquin
des Prés, astăzi din păcate pier
dută. Sunt recunoscător interpre
tării britanicilor pentru puritatea
vocală de o seninătate casantă și
eliberatoare a acestei muzici.
IDA HAENDEL – THE DECCA
LEGACY, DECCA,
31 OCTOMBRIE 2020
Au trecut patru luni de la moartea
Idei Haendel, iar Eloquence a
adunat în timp record înregistră
rile consistente realizate în stu
diourile din Londra de marea
doamnă a viorii. Deloc lezați de
faptul că violonista a întrerupt la
un moment dat relațiile contrac
tuale, ba mai mult, șia numit
cățelușa mult iubită Decca, ingi
nerii de sunet ai prestigioasei
case de discuri au remasterizat
câteva dintre momentele astrale
ale celei care a fost ultima mare
interpretă a viorii veacului trecut.
Realizate între 1940 și 1997,
aceste muzici construiesc un por
tret istoric peste timp: muzică de
cameră de Beethoven, Schubert,
Stravinsky, concerte de Vivaldi,
Dvořák, Mendelssohn și Ceai
kovski, două versiuni la Dansurile
populare românești de Bartók, di
verse miniaturi de la Kreisler la
Grigoraș Dinicu, dar și Sonata a III
a „în caracter popular românesc“,
înregistrarea elvețiană din 1996 cu
Vladimir Ashkenazy. Bonus, un
fragment dintrun interviu cu cele
brul producător Evans Mirageas,
căruia i se datorează antologia.
Cu Ida Haendel, unul dintre
cei mai longevivi artiști ai muzicii
clasice din toate timpurile, sa
stins o epocă, cea a maeștrilor vio
rii secolului XX. Acest album
moștenire în șase discuri e o măr
turie emoționantă. De ascultat și
păstrat. SDC
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Andreea Răsuceanu –
Vântul, duhul, suflarea
„Suplimentul de cultură“
publică în avanpremieră un
fragment din romanul Vântul,
duhul, suflarea, de Andreea
Răsuceanu, care va apărea în
curând în colecţia „Fiction
Ltd.“ a Editurii Polirom.

– FRAGMENT –

Tamara se ținea de cuvânt și seara
mergeam să îți dăm telefon. După
ce încuia poarta cu cheia ruginită
și o agăța înapoi în cuiul bătut în
dărătul gardului, ne aliniam în
spatele rochiei ei înflorate, rochia
de mers în vizite, și bâjbâiam prin
întuneric urmărind dâra de par
fum dulceag. Era aproape noapte,
casele îngropate sub mormanele
de verdeață în fundul curților
aproape că nu se vedeau, curțile
păreau pustii. În spatele nostru se
prelingeau din toate părțile um
brele dealurilor, înghițind dru
mul pe carel lăsam în urmă. Era
destul de mers până la casa lungă,
cu două intrări a lui Ciocănel,
ajungeam la conacul Ologului și
coteam la stânga pe lângă el,
despărțindune de drumul care
ducea la gară. Cineva construise o
troiță chiar la răscruce, erau mai
multe la C., în locurile unde se

întâlneau drumurile. Până să
ajungem la conac, lumina verde a
felinarelor tremura puțin înainte
să se aprindă, drumul se întindea
în fața noastră mărginit de flăcă
rile lor reci, care sporeau întune
ricul, făcând spațiile goale din
spatele gardurilor vii și mai în
spăimântătoare. Tamara mergea
înainte cu propriile gânduri, P. se
împiedica în urma mea, deși îl
țineam strâns de mână, drumul
părea nesfârșit, altul decât cel din
timpul zilei, când mergeam „în
față“ la cumpărături. Ciocănel
lucra la CFR – niciodată nam știut
dacă era încă o poreclă din cele
date de Tamara tuturor vecinilor
sau un nume adevărat –, iar Ta
mara zicea că se pricepea la orice,
era în stare ca din câteva piese fu
rate de la atelier săți facă o troti
netă. El sa ocupat de drezina lui
Dej, când venea la Sărbătoarea Bu
jorului. Fură, dar e priceput, dacar
fi așa toți ăia care fură, nu țiar
părea rău, zicea Tamara când ne
pregăteam să pornim spre ei, ca și
cum sar fi justificat cuiva. Casa era
plină de lume. Erau de fapt trei fa
milii, înghesuite în câteva camere,
cele două fete se căsătoriseră și una
din ele avea un copil mic, o fetiță
pe care o chema Nușa. În camera
cu telefonul era și televizorul,
deci toată lumea stătea adunată
pe un divan larg, pe scaune, pe jos,

pe niște preșuri împletite din
bucăți de cârpă. Tamara dispărea
imediat în bucătărie cu câțiva
dintre membrii familiei, iar noi
rămâneam să ne jucăm cu Nușa,
sub ochii zâmbitori ai maicăsii,
care din când în când își scotea un
sân alb și lunguieț și il băga fe
tiței între buze. Stăteam împre
ună cu P. jos, pe preșul de cârpă,
și aproape întotdeauna nime
ream cu mâna în resturile de
rahat cald care curgeau din scute
cul veșnic neschimbat al Nușei.
Cum făcea mereu, P. își găsea de
lucru cu ceva, orice, o bucată de
jucărie stricată, o piatră, o hârtie,
fără să bage în seamă ce se întâm
pla în jur, așa că eu trebuia să stau
cu fetița care abia mergea în pi
cioare, cu fața acoperită de zgârie
turi și urme de sângenchegat.
Maicăsa rămânea visătoare, cu
ochii în televizorul care urla tot
timpul, indiferent de program, ui
tând săși mai bage înăuntru
sânul fleșcăit, sau poate nemaia
vând chef să se obosească, oricum
în scurtă vreme Nușa se ridica bă
lăngăninduse de pe preș și se
agăța din nou de maicăsa. Uneori
Ciocănel venea de la atelier beat
și fără chef de nimic, iar Tamara
încheia curând vizita, după un te
lefon scurt la București. Regula
era că noi formam numărul și
lăsam să sune de câteva ori, fără

CARTEA
„Tragedia unui frontierist, dispărut în apele Dunării, în încercarea disperată de a emigra în anii
comunismului, a familiei lui, traumatizată de incertitudine și absenţă, suferinţa copiilor lipsiţi de
dragostea parentală, transmisă de la o generaţie la alta, competiţia dintre fraţi pentru
afecţiunea mamei sunt doar câteva din temele celui de al doilea roman al Andreei Răsuceanu,
Vântul, duhul, suflarea. Ficţiunea și documentul se întâlnesc într-o istorie fabuloasă care
coboară două secole, până în vremea boierilor antiunioniști, trece, cu pagini răscolitoare, prin
foametea de după război și prin anii stalinismului, ajungând în stricta actualitate.
Romanul anului 2020, după părerea mea, Vântul, duhul, suflarea o plasează pe Andreea
Răsuceanu alături de cele mai puternice voci ale prozei actuale.“ (Gabriela Adameșteanu)
„O prozatoare elevată, matură, ilustrativă pentru câteva tendinţe ale prozei noastre mai recente,
scrise de autori (și, îndeosebi, autoare) debutanţi la deplina maturitate: atracţia retro și «orientalobalcanică» a secolului 19; retrăirea «vârstelor dintâi», între un comunism fantomatic și un postcomunism debusolat; opţiunea pentru «romanul de familie» în cheie (post)traumatică; mixajul de autenticism obsesional și realism magic, poematizant. Dincolo de aceste ingrediente, există la
Andreea Răsuceanu o seriozitate discretă a implicării, un dramatism al căutării de sine prin alţii,
motivat probabil biografic, un autenticism cu măști așadar, generator de atmosferă intensă, pe de
o parte, creator de «lumi», istorii și geografii intime, pe de alta; un aliaj foarte special de M. Blecher
și Gabriela Adameșteanu, într-o formulă proprie de «literatură spectrală»“. (Paul Cernat)

să așteptăm să răspunzi, ca tu să
ne poți suna înapoi. Clipele care
treceau între cele două apeluri
erau cele mai întunecate, pentru
că orice putea interveni, să nu
auzi telefonul, să nu fii acasă, și să
ratăm întâlnirea. Tamara răspun
dea și vorbea prima cu tine. P. stă
tea agățat de mine holbânduse
prin întuneric ca și cum prin tele
fon team fi putut vedea. Vocea ta,
în camera aia care trăsnea a pa
puci murdari și a corpuri adunate
laolaltă, suna ca de pe altă lume.
Simțeam îngrijorarea din ea ime
diat, când întrebai de P., dacă a
mâncat, dacă a dormit, dacă e
bine, pe urmă îl cereai la telefon și
vreme de câteva minute îl urmă
ream cum se leagănă extatic, cu
ochii strălucitori în lumina televi
zorului unde continua jurnalul de
știri, aproape fără să vorbească,
cuprins de o fericire pe care nu
mio puteam decât închipui, în
timp ce fetița acum sătulă trăgea
de mine so ridic în brațe, adu
când cu ea mirosul de lapte și fe
cale. Uneori apucam din nou
receptorul, încercând să smulg
ceva din ce avusese P. mai înainte,
ca atunci când la sfârșitul mesei ru
peam încă o bucățică din desertul

lui, făcând în așa fel încât să nu se
vadă, dar la celălalt capăt al firu
lui nu mai era nimic decât întune
ricul de nepătruns care alerga
dea lungul firelor de telegraf de
pe ruta C. – București, tonul în
trerupt care era și el de preferat
tăcerii. Părea imposibil că lumea
aia exista, lumea în care erai tu,
înconjurată de toate obiectele fa
miliare din sufrageria noastră, cu
halatul verde, canapeaua, veioza,
masa scundă de lemn pe care el o
răsturnase cândva, în timpul unei
certe, făcând să se împrăștie pes
te tot bilele colorate de sticlă ale
unui joc chinezesc pe care tocmai
îl jucam. Mi te imaginam plecând
de lângă masa joasă pe care stă
tea telefonul, aprinzânduți o
țigară, în balconul întunecat, di
zolvândute acolo, în mijlocul
orașului care niciodată nu fusese
mai departe. Întotdeauna trebuia
să mai stăm măcar un sfert de
oră, să nu creadă oamenii că nu
vrem decât să le folosim telefo
nul, sublinia Tamara de câte ori îi
șopteam la ureche că P. aproape
adormise, era timpul să ne în
toarcem acasă.
Când în sfârșit ajungeam în
stradă, totul era tăcere. SDC
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Yuval Noah Harari, David Vandermeulen,
Daniel Casanave – Sapiens. O istorie
graﬁcă. Volumul I. Nașterea omenirii
Primul volum al unei istorii
ilustrate a omenirii având la
bază bestsellerul lui Yuval
Noah Harari, devenit o cartefenomen la nivel mondial

Formatul grafic le propune ci
titorilor un nou tip de explorare
intelectuală și artistică a trecutu
lui. Evoluția oamenilor este reima
ginată ca un realityshow. Prima
întâlnire dintre sapiens și nean
derthalieni este examinată prin in
termediul capodoperelor artei
moderne. Extincția mamuților și a
tigrilor cu dințisabie e repovestită
ca un film polițist. Haideți săi
cunoașteți pe neanderthalieni, pe
atotputernicul Doctor Fiction și pe
cei mai răi criminali în serie care
au existat vreodată – și să aflați de
ce suntem cu toții captivi în visul
unor oameni morți demult!

Traducere de Lucia Popovici
În Nașterea omenirii, un Yuval
ficțional ne invită săl însoțim în
palpitanta aventură numită isto
rie, cutreierând pământul alături
de o sumedenie de personaje
pestrițe. Ei se detașează de vacar
mul lumii noastre inundate de
informații, fac un pas în spate și
privesc imaginea de ansamblu: is
toria speciei noastre de la începu
turi până astăzi. Pe parcursul
explorărilor, o întrebare nu le
dă pace: cum a ajuns o maimuță

neînsemnată stăpâna planetei, ca
pabilă să fisioneze atomul, să
zboare pe Lună și să manipuleze
codul genetic?

Yuval Noah Harari a obţinut
doctoratul în istorie la University
of Oxford și este profesor de istorie

universală în cadrul Departamen
tului de Istorie al Universității
Ebraice din Ierusalim. Cartea sa
Sapiens, publicată inițial în Israel
în 2011, a fost tradusă în peste pa
truzeci de limbi. Timp de peste
șase luni sa aflat pe lista bestsel
lerurilor „Sunday Times“ și a fost
de asemenea în topul bestselleru
rilor „New York Times“. De același
autor, la Editura Polirom au apă
rut Sapiens. Scurtă istorie a ome
nirii (2017), Homo deus. Scurtă
istorie a viitorului (2018) și 21 de
lecții pentru secolul XXI (2018).
David Vandermeulen, autor
și ilustrator de benzi desenate,
provine de pe scena underground
bruxelleză. În 2005, a publicat
Fritz Haber, o serie de romane

grafice biografice. Din 2016 coor
donează colecția de benzi de
senate educative „La Petite Bédé
thèque des savoirs“ la editura bel
giană Le Lombard.
Daniel Casanave locuiește la
Reims și își împarte timpul între
domenii variate, precum ilustra
rea, scenografia și benzile dese
nate, dar și desenele pentru
televiziune sau la procese. Din
2001, explorează lumea celei dea
noua arte, punând accent pe
adaptarea unor capodopere ale li
teraturii și a biografiilor unor
personalități. De asemenea, pu
blică regulat în „La Revue dessi
née“ și a realizat patru albume în
colaborare cu astrofizicianul Hu
bert Reeves. SDC

Valentina Camerini – Greta. Povestea ei
Greta. Povestea ei.
Nu ești niciodată prea mic
să faci lucruri mari. Biografia
neoficială a Gretei Thunberg
l Cu ilustrații de Veronica „Veci“
Carratello
l Traducere din limba italiană
de Emanuela Stoleru
l Vârsta recomandată: 8+

„E o necesitate urgentă pe care nimeni
nu o consideră o criză, în timp ce oa
menii aflați la conducerea diferitelor

țări se comportă imatur. Trebuie să ne
trezim și să schimbăm lucrurile.“
GRETA THUNBERG, născută în
2003, este o activistă suedeză pentru
protecția mediului. În august 2018 a
făcut grevă în fața Parlamentului sue
dez pentru ai determina pe politicieni
să ia măsuri împotriva încălzirii globale.
Inițiativa ei depășește deja granițele
Suediei și inspiră tineri din toată lumea.
Greta a luat cuvântul la conferințe im
portante despre climă și nu numai: a
vorbit la COP24, Conferința ONU despre

probleme climatice, și la forumul eco
nomic mondial de la Davos. Din 2019 e
candidată la Premiul Nobel pentru Pace
și nu încetează să lupte pentru salvarea
planetei.
Pentru o dimineață de sfârșit de
vară, e incredibil de cald la Stockholm
pe 20 august 2018. Și, după cum se
spune la televiziune, în ultimele luni
temperaturile au fost ridicate, poate
și din cauza incendiilor care au izbuc
nit în întreaga Suedie. În această zi,
Greta Thunberg, în vârstă de cinci
sprezece ani, începe greva în fața Pa
latului Parlamentului: nu mai poate
aștepta, oamenii politici trebuie să
facă ceva pentru a salva mediul.
Este primul #fridaysforfuture din
istorie.
Pregătițivă să citiți o poveste des
pre speranță, curaj și hotărâre. Aceasta
este povestea adevărată a Gretei Thun
berg, dar și a altor băieți și fete din
toată lumea care luptă împotriva in
diferenței celor mari, în numele unui
viitor mai bun. Fiindcă nu ești nicio
dată prea mic ca să schimbi ceva. SDC
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Hollywood: revoluție
pe cadavrele
cinematografelor
În condițiile în care întreaga eco
nomie a Hollywoodului a fost
drastic afectată de pandemia de
COVID, o decizie a studiourilor
Warner Bros. aproape că a provo
cat un seism pe piața divertis
mentului american și se poate
dovedi încă un cui bătut în sicriul
lanțurilor de cinematografe.
După semieșecul în săli al fil
mului Tenet de Christopher No
lan, forțați să își analizeze cu mare
atenție planurile pe termen lung,
cei de la Warner Bros. au anunțat
că vor apela la un alt model de
lansare și distribuție a filmelor.
Practic, 17 dintre cele mai mari
filme scoase de studio de anul vii
tor vor fi lansate direct și gratuit
pe serviciul de streaming HBO

Max, care încearcă și el să își facă
un loc pe o piață dominată agresiv
de confruntarea dintre Netflix și
Disney+.
Toate aceste filme sunt block
bustere care, în condiții normale,
ar fi trebuit să aducă sume uriașe
la încasări: Dune, Matrix 4, The
Suicide Squad, Godzilla vs. Kong,
Mortal Kombat, Conjuring 3, King
Richard, Space Jam: A New Le
gacy, Tom și Jerry etc.
„Trăim o perioadă fără prece
dent care cere soluții creative“, ex
plică șefa WarnerMedia, Ann
Sarnoff. „Știm că noile filme sunt
piatra de temelie a rețelelor de ci
nematografe, dar trebuie să luăm
în calcul și faptul că majoritatea
cinematografelor vor funcționa

cel mult la o capacitate redusă în
2021.“
Astfel, forțați de împrejurări,
pentru a salva sumele investite în
producția acestor filme, Warner
Bros. încearcă să consolideze nu
mărul de abonați pe HBO, servi
ciile de streaming fiind considerate
esențiale (și, probabil, singurele ca
pabile să genereze profit) în noua
realitate a industriei divertismen
tului. La o lună de la lansarea în
streaming, aceste filme vor fi dis
tribuite, când și unde se poate, și
la cinema, în SUA. Planul de lan
sări pentru restul lumii nu este
încă afectat de această decizie.
Șefii Warner speră ca acest mod
de distribuție să dureze doar un
an, până când, se speră, pandemia
va trece.

Specialiștii consideră însă că
asistăm de fapt la echivalentul
revoluției industriale în dome
niul cinematografic și că acest
mod de exploatare a filmelor va
continua și după 2021, întro
lume în care serviciile de strea
ming vor fi dominante.
Asta înseamnă o (altă) veste
proastă pentru cinematografele
tradiționale pe care virusul chine
zesc lea silit să își închidă porțile,
cu consecințe economice drama
tice. Iar șefii acestor instituții nu
au primit prea bine noile decizii

ale marilor studiouri.
„Este clar că Warner Media vrea
să sacrifice o porțiune considera
bilă a rentabilității diviziei de
filme și a partenerilor lor de
producție pentru a susține HBO
Max“, a comentat Adam Aron,
șeful rețelei de cinematografe
AMC Theaters. „Noi, la AMC, vom
face tot ce ne stă în puteri ca War
ner să nu poată face așa ceva pe
spinarea noastră și ne vom ur
mări agresiv termenii economici
care să ne permită să ne păstrăm
afacerile!“ SDC

LUCIAN AMARII (JUP)
SUPLIMENTUL LUI JUP

Revenirea Smashing Pumpkins
și noul Billy Corgan
Mari vedete ale rockului alterna
tiv din anii ’90, Billy Corgan și
formația Smashing Pumpkins au
revenit cu un nou album, Cyr,
menit să recâștige publicul gru
pului și să serbeze 25 de ani de la
lansarea albumului Mellon Collie
and The Infinite Sadness care, cu
20 milioane de discuri vândute,
ia transformat în superstaruri
mondiale.
Noul album, Cyr, proaspăt lan
sat, flirtează cu o abordare mult mai
pop și mai electronică și propune

publicului nu mai puțin de 20 de
noi piese.
Totul, ca de obicei, gravitează
în jurul liderului „megaloman și
tiranic“ al trupei, Billy Corgan, cel
care în 2020 pare intrat întro
nouă fază a existenței și a redeve
nit, mai modest, doar William
Corgan.
Astăzi el comentează anii de
glorie, când personalitatea lui
suicidară și tiranică a contribuit
din plin la destrămarea grupului
în formula sa inițială.

„Îmi creasem un avatar în care
eram complet imersat, exact ca un
actor“, explică William Corgan.
„Îmi schimbam permanent com
portamentul, foloseam o grămadă
de personaje pentru a crea dis
tanța între mine și ceilalți. Cel
mai acid lucru pe care lam citit
despre mine a fost «Îl detest pe
Billy, dar iubesc muzica lui». De
ce credeți că oamenii îi venerează
încă pe 2Pac sau Jim Morrison?
Pentru că personajul Billy era
bun pentru business.“ SDC
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PE SCURT
Andy Garcia (care devine naș al
clanului Corleone) și în care să
apară și Robert De Niro și Leo
nardo DiCaprio. „Eu sunt pregătit
oricând să fac acest film, depinde
doar de Francis Ford Coppola. Îi
sunt dator să îl ascult, am doar
nevoie de binecuvântarea lui“, a
declarat Andy Garcia.
UN SERIAL LONGEVIV

TREI ACTORI POPULARI,
TREI DECESE
Trei vedete ale producțiilor popu
lare mai ales pentru publicul
„geek“ au încetat din viață în ul
tima perioadă. Britanicul Dave
Prowse, cel care la interpretat fi
zic pe Darth Vader în trilogia Răz
boiul stelelor, sa stins la vârsta
de 85 de ani, plâns de milioane de
fani, dar și de colegii săi de
producție, în frunte cu regizorul
George Lucas.
Pe 27 noiembrie, în Italia, în
ceta din viață, la vârsta de 70 de
ani, actrița și scenarista Daria Ni
colodi, mama actriței Asia Argento
și fosta soție și colaboratoare a lui
Dario Argento, regizorulvedetă al
filmelor horror giallo. Daria a ju
cat în câteva dintre cele mai cu
noscute filme ale soțului ei (Pro
fondo rosso, Inferno, Tenebre,
Phenomena sau Opera) și a scris
în colaborare cu el scenariul cele
brului Suspiria (1977).
În fine, pe 1 decembrie, sa
stins din viață, la 73 de ani, actorul
australian Hugh KeaysByrne, a
cărui celebritate internațională se
datorează faptului că a jucat rolul
personajului negativ în două din
tre episoadele seriei Mad Max, cel
al lui Toecutter în primul film din
serie (1979) și cel al lui Immortan
Joe în Mad Max: Fury Road.
SALVAȚI CASA LUI TOLKIEN
Mai multe vedete care au jucat în
trilogia Stăpânul inelelor își unesc
forțele pentru a salva casa din Ox
ford, de pe strada Northmoor Road,
nr. 20, unde J.R.R. Tolkien a scris
celebrele romane Hobbitul și Stă
pânul inelelor. Casa va fi scoasă la
vânzare de o firmă de imobiliare.
Dar actorii Sir Ian McKellen (in
terpretul lui Gandalf) și John
RhysDavies (Gimli) au pornit o

campanie de crowdfunding al că
rui scop este de a strânge suma de
6 milioane de dolari pentru a cum
păra casa și a o transforma întrun
centru literar în onoarea lui Tol
kien. Lor li sa alăturat și actorul
Martin Freeman, interpretul lui
Bilbo în trilogia Hobbitul, și Annie
Lennox, a cărei piesă Into the West
apare pe coloana sonoră a filmului
Întoarcerea regelui.
CINE TE ADOARME MAI BINE
Un nou studiu realizat pe baza răs
punsurilor primite de la 12.000 de
participanți au determinat cei mai
soporifici compozitori clasici. Din
studiul realizat de Zepp în colabo
rare cu Societatea Mondială a som
nului, reiese că melodiile care au
șansa cea mai mare să vă liniștească
și să vă adoarmă sunt Sonata lunii,
nr. 14, de Beethoven și Nocturna nr.
2 în mi bemol de Chopin, care sunt
chiar recomandate pentru a vă
oferi șansa unui somn liniștit.
CARTEA CEA MAI
ROMANTICĂ

Jurnalul lui Bridget Jones este cel
mai popular roman romantic din
ultimii 60 de ani, rezultă dintrun

sondaj realizat de Romantic No
velist’s Association. Pentru primul
loc în acest clasament realizat pe
baza răspunsurilor date de mem
brii asociației și cititori sau con
fruntat romanul lui Helen Fiel
ding și concurentul Riders, roman
de Jilly Cooper. Printre alți con
curenți, recompensați și ei dea
lungul anilor, sau numărat cărți
precum Frederica de Georgette
Heyer, Pasărea spin de Colleen
McCullough, P.S. I Love You de Ce
celia Ahern sau Me Before You de
Jojo Moyes.

Marți, postul CBS a transmis episo
dul cu numărul 12.000 din intermi
nabilul, dar popularul soap opera
american Tânăr și neliniștit. Lansat
în 1973, The Young and the Restless
este una dintre cele mai longevive
serii din istoria televiziunii și, în
același timp, unul dintre serialele
care au dominat decenii la rând to
purile de audiențe – în SUA, abia
în martie a căzut de pe primul loc
din clasament.
Când a fost creat, în 1973, sub
titlul inițial de The Innocent
Years, creatorii William J. Bell și
Lee Phillip Bell au realizat că
„America șia pierdut inocența“ și
că trebuie ales un alt titlu, care să

„reflecte tinerii și atmosfera anilor
70“. După 47 de ani, Tânăr și
neliniștit este încă în plină forță,
iar CBS tocmai a comandat noi se
zoane, până în 2024. „Tânăr și
neliniștit este cel mai popular
soap de peste trei decenii. Ultima
oară când un alt serial era mai po
pular decât acesta, Reagan era
încă președinte, iar Zidul Berlinu
lui încă exista“, explică Kelly Kahl,
președintele CBS Entertainment.
Și, totuși, Tânăr și neliniștit nu
este cel mai longeviv serial din is
torie. Acesta pare a fi Unser Sand
männchen, o emisiune animată
din Germania, pentru copii, care
are 22.000 de episoade și există
din 1959. Urmează, în topul lon
gevității, soapurile americane
Guiding Light (15.762 – a încetat
în 2009), General Hospital (14.557
de episoade, lansat în 1963) și
Days of Our Lives (13.927 de epi
soade, lansat în 1965). SDC

Pagini realizate de
DRAGOȘ COJOCARU

SCALA VIRTUALĂ
În fața coronavirusului chinezesc,
Scala din Milano pregătește pe 7
decembrie un uriaș spectacol vir
tual cu scopul de „a revedea ste
lele“. Va fi o serată excepțională
de muzică și dans, fără public, dar
transmisă live la TV, la care vor
participa „24 dintre vocile extra
ordinare ale epocii noastre“, pre
zente la Milano pentru „a dovedi
solidaritatea cu un teatru la fel de
afectat de pandemie ca toate ce
lelalte instituții de cultură“. Prin
tre vedetele care participă la spec
tacol se numără Plácido Domingo
și Roberto Alagna.
AL PATRULEA NAȘ?
Acum, că filmul Nașul III se pre
gătește de relansare întro versiu
ne remontată, mai aproape de
intenția inițială a regizorului
Francis Ford Coppola, marea în
trebare este dacă va urma și un al
patrulea episod din serie. Actorul
Andy Garcia, una dintre vedetele
din Nașul III, este pregătit să joace
și să realizeze un posibil Nașul IV.
Posibilitatea acestui film a fost
discutată încă din 1989, când
Coppola vedea încă un episod în
care eroul principal să fie jucat de
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Nuanțe de gri
Noi împotriva noastră, primul
documentar de lungmetraj al
Andrei Tarara, care e de fapt
proiectul de dizertaţie pentru
Masterul de la Studii Vizuale și
Societate din cadrul S.N.S.P.A.,
lucrează pe mai multe niveluri,
dar cel mai important, poate,
se revelează când afli din interviuri că Ion Tarara, tatăl regizoarei și unul din personaje
alături de aceasta, a murit
înainte ca filmul să fi avut premiera mondială la Festivalul de
la Jihlava (Cehia) 2020. Acest
lucru rescrie filmul și îl trece
pe un nivel de importanţă greu
de înţeles în imediat și în dimensiunile vieţii cotidiene.

l Când a început să filmeze, în
2017, Andra Tarara (pe atunci stu
dentă la UNATC) șia propus nu
doar să îi dea tatălui ei o voce, dar
și să își regleze relația cu el prin
intermediul unui film la care să
lucreze amândoi. Ion Tarara, pa
sionat de cinema încă de pe când
făcea armata, șia ascultat părinții
și nu sa dus la București după
stagiul militar, să lucreze la Stu
dioul Cinematografic al Armatei,
la invitația unui colonel care îi fu
sese mentor. Colonelul ia spus:
„Lasă, o să te însori, iar copilul tău
va face cinematografie“. Colone
lul, care sa prăpădit pe neaș
teptate la puțin timp după, nu ia
prorocit tot. Reîntors în Giurgiu,
Ion Tarara sa însurat, a făcut o
fetiță care în timp îi va prelua și

Ad10s!
Dacă ar fi să ne luăm după cel
mai la îndemână titlu de articol,
ar trebui să credem că Maradona
joacă acum fotbal cu îngerii. Dar
mă îndoiesc că îngerașii se pri
cep să joace la un asemenea
nivel, mai degrabă ar umple tri
buna unui stadion ceresc și ar
scanda civilizat.

713

împlini pasiunea, dar în 2001, la
35 de ani, a fost diagnosticat cu
schizofrenie, a început să ia anti
psihotice și nu a mai filmat.
Andra a crescut alături de un
tată pe care la știut mai tot tim
pul bolnav și indisponibil, așa că
filmul a fost pentru amândoi mo
dalitatea ideală de a se deschide
unul în fața celuilalt și de a lega
un dialog care să rămână. VHS
urile filmate de tată arată o Andra
de câțiva ani, un copil vesel care
vorbește și se agită continuu, pe
când Andra de azi duce în ochi
greutatea tuturor anilor de până
acum și răspunde cu „Filtrez...“
când tatăl o întreabă dacă are în
credere în tot ceea ce spune.
Filmul e conceput ca o serie
de dialoguri în care cei doi se fil
mează unul pe celălalt (uneori,
ecranul tăiat îți permite să vezi

IULIA BLAGA
FILM
reacția unuia la ce spune celălalt),
dar senzația e că fiecare replică
spune mai mult în absolut decât
în imediat și că există o regie care
guvernează peste regia Andrei
(când au filmat, nu știau că tatăl
are cancer).
E mult mai multă substanță
în aceste discuții decât pare la
prima vedere – și nuanțe pe care
autoarea le va înțelege în timp, pe
măsură ce va înțelege și cât de im
portant a fost nu doar săi dea ta
tălui o voce, dar și săl ajute să
plece mai împăcat. Pentru cei din
afară, Noi împotriva noastră e o

confesiune impresionantă a unor
oameni care luptă pentru binele
lor și o mărturie despre puterea
cinemaului de a surprinde aceas
tă luptă și de a capta forțele sub
tile care apar uneori, influențând
realitatea. Nimeni nu le poate ex
plica, dar ele lucrează.
l

Bani negri (pentru zile albe),
miniseria HBO Europe scrisă și
regizată de Daniel Sandu (deja
disponibilă pe HBO și HBO GO), e
un proiect gândit să fie accesibil
pentru întreg publicul HBO Eu
rope. Adică să nu fie prea local și
să nu fie prea social, pentru că tre
buie să fie în primul rând enter
tainment. Acțiunea se petrece
întrun oraș fictiv din România,
unde asperitățile de orice fel sunt
nivelate, deși se pune la cale jaful
unei bănci care antrenează perso
naje din diverse straturi sociale.
Problematica socială e redusă
la faptul că toată lumea vrea bani,
dar cu toate astea cei doi eroi
(interpretați bine de Alexandru

Papadopol și Cristian Bota) au
locuințe confortabile, decorative
și neutre, chiar dacă lucrează ca
reparatori de semafoare. Deloca
lizarea unei povești jucate de ac
tori români în limba română e
derutantă pentru spectator și face
ca povestea – bine coordonată ca
execuție mai ales în scenele elabo
rate – să piardă din credibilitate.
Nu știu dacă există un termen
similar termenului „europudding“,
care a apărut în anii ’90 pentru a
defini producțiile cinematogra
fice și de televiziune finanțate de
mai multe state europene, cu ac
tori din țări diferite pe generic și
subiecte cât mai universale. În
orice caz, ideea e că Bani negri
(pentru zile albe) nu reușește să
fie universal pentru că nu e local
și nici nu pare gândit să repre
zinte o stilistică anume (cum era
cazul lungmetrajului de debut al
lui Daniel Sandu, Un pas în urma
serafimilor).
Păcat că ideea de a adapta un
heist movie la coordonatele bal
canice nu a fost sprijinită de un
scenariu cu mai mult umor și, în
general, cu mai mult nerv. Te în
trebi cum ar fi arătat miniseria
dacă ar fi fost scrisă și regizată de
Cristian Mungiu, cel care a pro
duso împreună cu Tudor Reu
prin Mobra Films pentru HBO
Europe. SDC

l Noi împotriva noastră –

de Andra Tarara, cu: Ion Tarara,
Andra Tarara
l Bani negri (pentru zile albe) –
de Daniel Sandu, cu: Alexandru
Papadopol, Cristian Bota,
Gavril Pătru, Valeriu Andriuţă,
Medeea Marinescu

Bani negri (pentru zile albe),
de Daniel Sandu

Acest stadion cu siguranță există
și pe el se antrenează cea mai
bună echipă, numită Heaven’s
Eleven, recent câștigătoare a Cu
pei Galaxiilor după o finală intens
disputată în compania reptilieni
lor mov. Eternul unsprezece îl are
în poartă pe Lev Iashin, singurul
apărător al buturilor care a câș
tigat, în efemera perindare pe Pă
mânt, trofeul Balonul de Aur.
Formula de câmp este 4–4–2.
Fundaș dreapta Carlos Alberto, la
fel de brazilian ca și colegul său
fundaș stânga Nílton Santos. Dacă
ai două picioare și vrei să dai gol,
fiecare îți va rupe câte unul. Dacă
ai patru, nu îți face speranțe de
șarte, fiindcă și fundași tot patru
sunt. În centrul apărării îi găsim
pe englezul Bobby Moore și pe

italianul Gaetano Scirea, despre
acesta din urmă știinduse că era
atât de bun încât Franco Baresi a
trebuit săi aștepte retragerea
pentru a putea să dea la gioale în
naționala Italiei.
Cei patru mijlocași execută o
țesătură de pase atât de frumoasă,
încât ție și rușine să încerci să le
iei mingea. George Best țio dă
printre craci, zâmbind ștrengă
rește ca orice irlandez. Mingea
ajunge la Didi, inventatorul stilu
lui de șut folha seca, care însă nu
șutează, fiindcă are chef să te mai
amețească un pic și dă pasă cu
călcâiul către Davie Cooper. De la
Davie nu o să primești niciodată
nimic, fiindcă e scoțian. El îi pa
sează brazilianului Garrincha
doar cu titlu de împrumut, cât să

dea echipa gol. Publicul este în
extaz, fiindcă o minge ajunsă la
Garrincha înseamnă recital de
driblinguri din partea maestrului
tuturor timpurilor la mingică
reală. Drăcușorul șchiop se duce
săl dribleze întâi pe Nílton San
tos, fiindcă așa ia rămas fixația de
pe vremea când scria istoria la Bo
tafogo, apoi îl deschide, cu o pasă
în adâncime ca un zbor transat
lantic, pe marele Eusebio. Din tri
bune se aude „dăi la vingcu, dăi
la vingcu!“, îngerii fiind mari
amatori de goluri la păianjen,
doar că al doilea vârf de atac, Fe
renc Puskás, cel mai mare golghe
ter al secolului XX, strigă pe bună
dreptate că el a fost primul în
careu și că mingea i se cuvine. O
primește și dă la vinclu, în uralele

BOBI
VOI N-AȚI ÎNTREBAT, FĂRĂ
ZAHĂR VĂ RĂSPUNDE
și aplauzele de aripi ale fanilor.
Concluzia este că Maradona nu
are loc în primul unsprezece, mai
ales că antrenorul Johan Cruijff nu
schimbă echipa câștigătoare. Ar
putea totuși să joace în echipa de
handbal, de care însă nu prea le
pasă îngerilor. SDC

