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Absența predictibilității
Când redacția mi-a comunicat tema celui dintâi
număr al „Suplimentul de cultură“ din anul 2021,
m-am gândit instantaneu că retrospectiva
aceasta va ieși din categoria obișnuitelor. 2020
a avut la scară globală o agendă complet
neașteptată, cu evenimente interconectate
Aș fi putut scrie acest articol foca
lizândumă asupra cronologiei
noului coronavirus și a efectelor
asupra artelor spectacolului. A
fost prima idee de redactare. Însă
pe măsură ce structura dospea,
am renunțat la cronologia eveni
mențială în favoarea unei per
spective mai cuprinzătoare: ma
niera în care au fost afectate din
temelii fundamentele identitare
ale artelor vii.
TEATRELE, PRINTRE PRIMELE
ÎNCHISE ÎN PANDEMIE
Istoria marilor epidemii care sur
vin ciclic, în medie o dată la o sută
de ani, sa intersectat dintotdea
una contondent cu activitatea
teatrală, reunirea întrun spațiu,
mai ales închis, a mai multor oa
meni devenind un mediu favori
zant al răspândirii bolilor conta
gioase. Printre primele activități
suspendate în România, la scurtă
vreme de la declararea pandemiei
cu SARSCoV2 și intrarea în sta
rea de urgență la jumătatea lui
martie, a fost cea de prezentare a
spectacolelor. Abia ce se comunicase

bugetul pe anul în curs – o pro
blemă cu efecte în lanț, cu impune
rea unui sistem de lucru care
obligă la a improviza din mers, fără
certitudini și fără atât de necesara
proiecție – când activitatea live a
fost pusă între paranteze, iar recti
ficările negative au golit rapid con
turile instituțiilor de specialitate.
Ceea ce e imputabil în măsu
rile luate de autorități pentru
controlul răspândirii Covid19
este dubla măsură și tratarea
activității de creație ca o sferă lip
sită de importanță pentru socie
tate. E o abordare contraproduc
tivă, păguboasă pe termen mediu
și lung, întrucât consecințele plasă
rii în plan secundar a industriilor
culturale arată fie o neînțelegere a
aportului lor în viața oamenilor și
în progresul comunitar, fie o scă
pare care va extinde și mai mult
procentele îngrijorătoare ale ni
velului scăzut de educație și gân
dire critică din patria noastră.
Plasate în aceeași categorie
cu alte locuri care presupun flu
xuri mari de oameni, precum res
taurante, cafenele, cinematografe
și săli de jocuri, teatrele au fost

planetar care ne-au obligat la reconﬁgurarea din
temelii a vieții personale și profesionale. Boală,
contaminare, izolare, refugiu în tehnologie,
comunicare și relaționare mediată electronic,
mască, oxigen, deces, vaccin, imunizare în masă
au invadat vocabularele tuturor limbilor globului.
lăsate mereu la coada listei, în
ciuda evidenței că ele oferă con
diții optime de protecție sanitară.
Iar când spun dublă măsură mă
refer la diferențele de reglemen
tare în ceea ce privește teatrele și
mallurile, lăcașurile de cult, sălile
de jocuri, cele din urmă favo
rizate în mod constant prin în
dulcirea interdicțiilor ori dea
dreptul exceptarea de la regulile
trasate cu celeritate operatorilor
culturali.
Un alt element injust și supă
rător: decidenții nu sau consultat
niciodată cu experții domeniului
în vederea luării celor mai bune
măsuri pentru artiști și fanii lor.
De parcă nu iar fi interesat opi
niile competente.
ACCELERAREA
RELAȚIEI CU TEHNOLOGIA
Interdicția întâlnirii directe cu
publicul a orientat arta scenică
înspre realitatea virtuală. Artiști
familiarizați din sezoane prece
dente cu utilizarea tehnologiei au
trecut rapid la creații special con
cepute pentru mediul digital pe

care leau difuzat în sistem stream
ing. Primele creații care au prefi
gurat noi estetici au apărut pe
afișele clujene, la o companie de
stat – Teatrul Maghiar (Pool no
Water de Mark Ravenhill, regia
Radu Nica, video Andu Dumi
trescu) – și una independentă –
Reactor de creație și experiment
(Exeunt, regia Bobi Pricop). Muta
rea repetițiilor pe aplicații de
videocall și difuzarea prin stream
ing au devenit relativ rapid for
mate de creație și de comunicare
pentru o breaslă obișnuită cu
prezența concomitentă în timp și
spațiu împreună cu privitorii.
Încălzirea vremii a dezvoltat
o nouă oportunitate: scene sub
cerul liber! În absența unor prac
tici consacrate de teatru open air,
regula a fost la noi adaptarea
producțiilor deja existente la spa
ții outdoor și doar câteva, puține,
realizate (contracronometru, cu
bani puțini sau chiar din existent,
prin refolosirea elementelor sce
nografice casate). 2020 a fost un
an care a impus flexibilitatea crea
tivă și viteza de reacție, întrucât la
fiecare două săptămâni planurile

OLTIȚA CÎNTEC
DATUL ÎN SPECTACOL

trebuiau reajustate: de la a nu fi
voie să joci, la 30 sau 50 la sută din
capacitatea sălilor și online.
CE S-A ÎNTÂMPLAT
CU SPECTATORII?
La fel ca artiștii, sau adaptat! Ar
tiștii au privit cu mai multă atenție
spre tehnologie și potențialele be
neficii estetice pentru arta teatrală.
Actorii au căutat noi stilistici inter
pretative, mai potrivite pentru în
truchiparea unui personaj inter
mediat de un ecran. Sau străduit să
nu iasă din formă jucând intermi
tent, în fața unor săli cu multe foto
lii blocate din motive de distanțare
spațială, purtând măști încadrate în
costumul de personaj ori acceptate
ca parte a convenției. Așa cum sa
procedat prin alte părți, testarea
periodică ar fi rezolvat multe as
pecte. În România, în afara unei
petiții cu foarte mulți susținători,
nici nu sa pus problema.
Spectatorii au urmărit online
creații antologice de pe marile
scene ale lumii, care șiau expus ar
hivele video, dar și din țară. Când
mediul electronic ia dus spre prea
mult de procesat, iar vremea era
prietenoasă, au căutat reprezen
tațiile outdoor. Cei obișnuiți cu
mersul la teatru iau dus dorul.
Ceilalți sau pierdut pe parcurs,
copleșiți de grijile momentului (să
nătate, loc de muncă, facturi, școala
copiilor etc.). Gratuitatea și abun
dența onlineului au schimbat pe
moment practicile de consum tea
tral. Revenirea la cea fost înainte de
pandemie va necesita strategii se
ducătoare de reatragere a publicului.
Dorul de scenă își spune cuvântul,
dar noul an începe optimist. Pe lângă
demararea campaniei de vaccinare,
în multe orașe scăderea indicelui de
îmbolnăvire îngăduie reluarea spec
tacolelor live. Să fii bun cu artiștii și
admiratorii lor, 2021! SDC
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Filmul în România
lui 2020 – un rezumat
În 2020 industria cinematografică
din România a fost grav afectată
de pandemia de coronavirus –
și mie teamă că spun o platitu
dine. Totul a fost afectat de coro
navirus și, când cultura e la
coada priorităților, iar filmul la
coada priorităților culturale, ce
să mai zici? O sinteză a celor mai
importante momente ale anului
e bine să înceapă cu ce e mai rău,
să știm la ce ne așteptăm în 2021.
Pandemia a închis sălile de ci
nema din martie până în septem
brie și apoi, cu intermitențe, până
la sfârșitul anului. Deci procentul
din banii pe biletele de cinema nu
a alimentat Fondul Cinematogra
fic, de unde se finanțează filmele
autohtone. Publicitatea de la tele
viziuni a scăzut semnificativ în
2020, deci și acest procent care se
duce tot acolo a fost mic. Dacă mai
adăugăm și cei 4% din câștigurile
obținute de jocurile de noroc cu
aceeași destinație și care nau in
trat nici azi, situația e, ca să ne ex
primăm ca pe bulevard, nasoală.
Prin urmare, în 2020 Centrul
Național al Cinematografiei (CNC)
nu a organizat nici o sesiune de
finanțare din cele două prevăzute
prin lege și cel mai probabil în
2021 nu va fi finanțat nici un film.
Singurele rezultatele anunțate în
2020 au fost pentru sesiunea a
doua din 2019.
Deși relansată oficial în au
gust 2020, schema de ajutor de
stat (cash rebate), care le permite
celor care filmează în România
(producători străini sau români)
să recupereze până la 45% din
cheltuieli, nu a devenit funcțio
nală nici până azi, împotmolinduse
în proceduri birocratice la Mi
nisterul Economiei. Ba mai mult,
doar unul din cei 22 de producători
care au filmat în România de la lan
sarea schemei șia recuperat banii.
În martie peste 12.000 lucră
tori din domeniul cultural afectați
de pandemie, inclusiv din cine
matografie, au cerut măsuri ur
gente de sprijin. Guvernul a
aprobat 75% din salariul mediu
brut pe țară și, prin Ministerul
Culturii, a lansat o rundă de dez
bateri cu sectorul cultural.
În aprilie Asociația pentru
Dezvoltarea Filmului Românesc

IULIA BLAGA
FILM
(ADFR) a lansat eroic un program
de sprijin pentru artiștii tineri
independenți din domeniul filmu
lui afectați de pandemie, acordând
șase burse a câte 500 de euro.
În mai, profesioniștii din cine
matografie șiau unit forțele ca ni
ciodată și au redactat un plan
pentru salvarea industriei de film
locale de la colapsul pricinuit de
pandemie. Prima măsură era relan
sarea schemei de ajutor de stat. A
doua, inițierea unui program de
sprijin financiar, mai exact un fond
de 5 milioane de lei și un fond de
siguranță de 10 milioane de lei pen
tru blocaje accidentale în filmul fil
mărilor. Se cerea și elaborarea unei
legi care să prevadă ca platformele
VoD care nu au filială în România
(Netflix, HBO, Amazon) să cotizeze
la Fondul Cinematografic. Nu sa
ales nimic din aceste propuneri.
În noiembrie guvernul șia
anunțat intenția de a aloca 100 de
milioane de euro pentru proiecte din
sectorul cultural, inclusiv cinemato
grafie (companii active în ultimii doi
ani, dar nu artiști independenți) care
sunt în stare să adauge 20% la cei
80% primiți în urma aplicației.
Doar 61 de filme au fost lan
sate în săli în 2020, față de 194 în
2019. Din acestea, 12 au fost ro
mânești (jumătate lansate înainte
de starea de urgență, restul în
toamnă). Dacă nar fi izbucnit pan
demia, comedia Miami Bici de
Jesús del Cerro ar fi avut un succes
imens. Chiar și așa, lansată în 20
februarie, ocupă locul întâi în cla
samentul general (potrivit Cinema
gia) cu 552.238 spectatori și
11.603.217 lei încasări. În doar
patru săptămâni, a dublat succesul
celui mai popular film românesc
din 2019, Oh, Ramona!, de Cristina
Jacob, care făcuse 260.531 specta
tori și 5.094.311 lei în 12 săptămâni.
Miami Bici e urmat de Bad
Boys for Life (419.184 spectatori și

9.381.164 lei încasări) și Doolitttle
(129.695 spectatori și 2.748.027
lei), iar în topul autohton de colec
tiv (lansat pe 27 februarie), cu
22.503 spectatori și încasări de
372.369 lei, urmat la mare distanță
de documentarul lui Ștefan Man
dachi 30 de ani și 15 minute (lan
sat în 2 octombrie), cu 4.456 spec
tatori și 83.170 lei încasări.
Câteva filme românești care
ar fi trebuit să intre în săli au fost
amânate pentru 2021, inclusiv
Malmkrog, de Cristi Puiu, care a
primit Premiul de regie în noua
secțiune Encounters a Festivalu
lui de la Berlin.
Cu cinematografele închise, o
parte din distribuția de film sa
mutat online. Independența Film,
care deja distribuia pe Vimeo
filme care trecuseră prin săli, sa
văzut nevoită să lanseze câteva
titluri noi aici. Bad Unicorn lea
permis cinefililor săi vadă fil
mele, pentru un preț modic, tot pe
Vimeo. Platforma Festivalului
Transilvania, TIFF Unlimited (sin
gura platformă de acest gen din
Europa de Est) sa extins mult și a
mai compensat din lipsa cinema
tografelor, întro perioadă în care
omenirea sa mutat online.
După ce România a intrat în
stare de urgență, în 16 martie, sălile
de cinema sau închis. Între timp,
de la 1 iunie au fost permise pro
iecțiile în aer liber și drivein. Cine
matografele din București au avut
o toamnă bulibășită, autoritățile
derutând exploatanții și distribui
torii. Redeschise pe 1 septembrie,
au fost închise din 7 până în 15 oc
tombrie, pe urmă au fost redeschise
și iar închise din 20 octombrie pen
tru 14 zile. Când rata de incidență a
crescut, cinematografele din alte
orașe au fost și ele închise.
Cum Forum Film România nu
raportează numărul de spectatori
decât CNC, Cinemagia nu a putut
alcătui un top în funcție de numă
rul lor, dar a furnizat încasările.
Astfel, cinematografele au încasat
în total anul trecut 54.957.218 lei,
față de 265.383.072 lei în 2019, adică
de 4,8 ori mai puțin. Mulțumită
Miami Bici, filmele românești stau
foarte bine comparativ cu 2019, în
condițiile în care sălile au fost mai
mult închise: 12.286.542 lei față de
14.733.843 lei în 2019.

Bucuria unui film autohton
mediocru, dar care a salvat turma,
e completată de recunoașterile
internaționale de care sau bucurat
filmele românești în 2020. În capul
listei e colectiv, de Alexander Na
nau, care reprezintă România în
cursa pentru nominalizare la Oscar
în categoria Film internațional și
care a fost înscris și la categoria Do
cumentar lungmetraj. Premiile,
prezența în topurile anuale și re
cenziile obținute de film peste ho
tare (colectiv a fost inclus și de
Barack Obama pe lista filmelor sale
preferate) ne îndreptățesc să ne
uităm înainte cu mândrie.
Împreună cu Acasă/ My Home,
de Radu Ciorniciuc, colectiv a mar
cat o altă premieră. Pentru prima
dată în 2020, două documentare
românești au fost nominalizate la
Premiile Academiei Europene de
Film în categoria Documentarul
European 2020, premiul ducânduse
la filmul lui Nanau. În ianuarie
2020, filmul lui Radu Ciorniciuc își
începea cariera internațională la

Sundance, unde lua Premiul pen
tru imagine în secțiunea World Ci
nema Documentary. Și alte docu
mentare interesante au ieșit în
2020, genul fiind în România – ca
peste tot în lume – întro perioadă
foarte favorabilă.
Cum producția de film a fost
stopată mare parte din 2020, sa
putut turna înainte de restricțiile
din martie și din vară încolo, după
ridicarea lor. Iată cam ce sa fil
mat: Babardeală cu bucluc sau
porno balamuc de Radu Jude, În
tregalde de Radu Muntean, Ma
rocco de Emanuel Pârvu, Refugiu
(working title) de Liviu Mărghi
dan, lungmetrajele de debut Ba
laur de Octav Chelaru și Omcâine
de Ștefan Constantinescu.
În producție au fost și Radu
Ciorniciuc și Lina Vdovîi cu noul
lor documentar Tata, precum și
Anca Damian cu noua ei ani
mație, Insula, iar Andrei Dăscă
lescu a lucrat la editarea noului
său documentar, Videograme din
tro pandemie. SDC
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Fabrica de singurătate
Curând vom aﬂa pe pielea noastră cât de multă literatură
s-a scris în 2020. Cu foarte mici excepții, editurile n-au
apucat să publice cărți scrise anul trecut, dar în 3-4 ani
vom avea imaginea completă a ce a însemnat această
perioadă pentru roman, proză scurtă și poezie. Nici nu
te puteai aștepta la altceva – pentru scriitori, singura
Câteva corecturi însă la cele de
mai sus. În primul rând, pentru
mulți nu a fost deloc un an al
singurătății. Da, viața socială a fost
mutilată, dar nu ni sa putut oferi,
la schimb, o singurătate de cali
tate. Așa că mulți sau întors nu în
brațele primitoare ale unei izolări
cu potențial artistic, ci la o viață de
familie periculos intensificată,
unde tot ce putea fi cositorit din
când în când, acum a făcut scurt
circuit. Mai trebuie zis că fiecare –
scriitor sau nu – are un prag al lui

dincolo de care singurătatea nu
mai înseamnă că îți aduni gându
rile, ci că îți aduni obsesiile. Și încă
ceva: singurătatea – ca în dispu
tele teologice – are valoare doar
dacă e aleasă, nu impusă.
În al doilea rând, ideea că
dacă ești contemporan cu mari
evenimente, automat vei produce
literatură nepieritoare din ele e
cum nu se poate mai falsă. E mai
degrabă invers. Mai întâi, pentru
că asemenea evenimente dau în
totdeauna, scriitorilor și celorlalți,

repliere posibilă era asta, să stai în bârlog și să încerci să
răscumperi prin bogăția vorbelor sărăcirea extraordinară a
vieții sociale. Adică să produci tu, în curtea ta, cu alambicul
tău, universul care ți-a fost conﬁscat. De altfel, una din
condițiile necesare, nu și suﬁciente, ca să ﬁi scriitor,
e să găsești bucurie în singurătate.

iluzia că sunt un bun al nostru, al
tuturor, la înțelegerea căruia
avem acces privilegiat.
Supărările cuiva din Bulgaria
ne sunt complet străine, dar sun
tem experți ai războiului mondial.
Apoi, marile evenimente îl prind
pe cel ce vrea să facă artă din ele,
mai mult ca oricând, în menghina
locului comun. Acest loc comun
exprimă evident un adevăr su
prem pentru mine ca individ (de
exemplu, deoarece șuieratul bom
belor chiar era sinistru), dar tot el

face valoarea artistică a literaturii
mele să tindă spre zero. În majo
ritatea cazurilor, ispita de a scrie
despre pandemie a fost facilă și,
dincolo de câteva cărți splendide,
bănuiesc că vom găsi multe cu
aceeași văicăreală, respectiv ace
leași miștouri, multiplicate de mii
de ori. Dacă nar exista această
minusculă diferență de registru
între realitate și artă, toate pre
miile din lume ar trebuie luate de
romanele ce descriu experiența
de front. Câteva sunt extraordi
nare, dar nu neapărat ale celor
mai viteji sau ale celor care au
văzut cei mai mulți răniți.
Dacă vrei să fii scriitor, faptul
că ai fost în mijlocul unei catas
trofe nu e o calificare suficientă.
Literatura e foarte crudă din
punctul ăsta de vedere: aruncă la
coș fără nici un fel de compa
siune, doar pentru că sunt proas
te, proze și poezii despre înmor
mântări, despre boli, despre fali
ment, despre imensele nedreptăți
făcute autorului. După cum nici
războiul nu face oamenii mai
buni – pe unii îi face mai răi, mai
meschini, pe unii îi îmbogățește,
pe alții, în fine, poate cel mai ui
mitor, îi lasă neschimbați, adică
preocupați să pară mai buni ca
ceilalți. Lumea rămâne plină de
răutate, deși toți, fără ca măcar să
fie nevoie de intervenția specta
culoasă a istoriei, trecem prin
experiențelimită, ca moartea pă
rinților și nașterea copiilor. Cum
e posibil așa ceva? Păi e posibil,
pentru că nici unul din aceste

CĂTĂLIN PAVEL
CÂTEVA PÂNZE SUS

evenimente nu poate fi mai mare
decât e sufletul nostru.
Oricum, în orice țară cu o li
teratură sănătoasă se vor găsi
scriitori care să scrie pe temele
cele mai actuale, romane cu ci
puri, carduri și clone, alții, în mij
locul potopului, vor scrie tacticoși
un roman despre satul occitan
Montaillou la anul 1300, în fine,
alții, că e soare sau că plouă, se vor
regăsi blocați, nemulțumiți că
nau condiții să scrie. (Primii vor
fi criticați că sunt demagogi lite
rari care trăiesc din modă, ceilalți
că sunt escapiști și nombriliști, ul
timii că nu scriu ceva actual sau
medieval.)
Anul trecut cred că sa scris
mai mult decât de obicei. Perso
nal, sunt aproape sigur că, în an
samblu, nu sa scris literatură mai
bună, dar asta contează mai puțin
decât faptul că, în mult mai multe
cazuri decât întrun an obișnuit,
literatura ia ținut pe cei din fa
brica de singurătate cu mințile în
tregi. Poate nu doar dintre scrii
tori – poate și dintre cititori. SDC
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Bilanț 2020
Nu cred că o să găsim ușor oa
meni încântați de anul 2020 –
poate doar coronavirusul, dacă
lam antropomorfiza, deși numai
asta near mai lipsi. Na fost un
an prea luminos. Nici nu poți
vorbi despre el fără să pomenești
de pandemia care la umbrit și
nea schimbat felul în care ne în
tâlnim om cu om. A umplut
lumea de fețe cu măști în loc de
gură, ca întro producție teatrală
experimentală, nea silit să ne
ferim unii de alții – și să inven
tăm un termen formal și rece
pentru asta: distanțare socială.
2020 a fost anul în care nam făcut –
sau nam dus până la capătul fi
resc – o mulțime de lucruri pe
care le voiam ori le așteptam.
La sfârșitul lunii februarie a apă
rut în spaniolă, la editura Tres

RADU PAVEL GHEO
ROMÂNII E DEŞTEPŢI

Hermanas din Madrid, Noapte
bună, copii!, tradus de remarca
bila Marian Ochoa de Eribe. Edi
tura plănuia o lansare sau, poate,
o serie de lansări în Spania. Doar
că a venit luna martie și prima ca
rantină europeană din an și sa
ales praful de tot programul. Da,
luna martie... În luna martie urma
să plec, împreună cu un grup con
sistent de alți scriitori români, la

salonul de carte de la Paris – evi
dent, nam mai plecat și nici na
mai fost vreun salon de carte. Iar
la începutul verii am publicat la
Polirom antologia de proză scurtă
Un drum cu Ceapă, pe care miar
fi plăcut so lansez la Bookfest, la
București, dacă nar fi fost anulat.
Am avut însă parte de o lansare
inedită, cu autografe date cu
masca medicală pe figură, la fe
reastra librăriei timișorene La
Două Bufnițe, lansare care mia
lăsat măcar o amintire literară
plăcută pe an. Mai știu și că alte
mii de scriitori ar avea măcar la
fel de multe motive de nemulțu
mire ca și mine. Ca să nu mai vor
besc de artiștii independenți din
alte zone de manifestare cultu
rală, dintre care mulți sau văzut
ajunși la limita supraviețuirii,
cum se spune frumos acum. Mă
car nu mam îmbolnăvit – mam
spălat pe mâini.
Da, anul ăsta a fost și anul
spălatului pe mâini. Nu că înainte
de el am fi fost niște nespălați, dar

nimic nu se compară cu frecatul
compulsiv cu săpun din 2020,
curățatul obsesiv al palmelor și
degetelor cu apă de 10, 15, 20 de
ori pe zi. Am calculat aproximativ
că, la o medie de vreun minut pe
spălare, în anul care a trecut am
consumat 78 zile din el doar cu
mâinile sub jetul de apă, săpu
nindumă temeinic. Curățările cu
dezinfectant nici nu le mai pun la
socoteală. Nici jocul cu mască,
fără mască, cu mască.
2020 a fost anul care a arătat
că mediul online nu e potrivit pen
tru educație. Școala online e un su
rogat slab, slab de tot al modelului
educațional tradițional, iar asta a
fost vizibil imediat. Sigur, e mai
bună decât nimic, cum sa spus,
dar nu cu mult mai bună. La anu
mite niveluri de educație, studiul
individual sau homeschoolingul
bine organizat ar fi mult mai bune.
Viitorul educației nu e online; al
comunicării și entertainmentului,
da. Bașca, acum sa văzut cum stăm
cu digitalizarea și informatizarea

5

școlilor: cam la fel ca și cu veceu
rile din curți.
Partea bună ar fi că lumea a
mers mai departe fără daune ex
cesiv de mari în raport cu dimen
siunea planetară a epidemiei. Am
fost puși la încercare, ni sau dez
văluit slăbiciunile și punctele tari,
neam adaptat și am suferit – am
simțit pe pielea noastră cât de so
cială e ființa socială numită om și
cât de greu se adaptează la izo
lare. Psihologii și psihoterapeuții
o să aibă mult de lucru.
Și cea mai fost? În Statele
Unite Donald Trump a pierdut
alegerile și – nu neapărat fără
vreo legătură – lupta împotriva
rasismului a căpătat pe ici pe colo
accente isterice. Și în România au
fost două rânduri de alegeri, pri
vite de populație cu mai multă
indiferență ca niciodată după
1989. E, poate, și un semn de ato
mizare a societății noastre, dar
nui ceva nou.
Una peste alta, a fost un an de
neuitat. Bine că a trecut. SDC

Revelion cu masa goală la PNL
Anul 2021 a debutat furtunos și
nu sunt semne că ne vom plictisi
în lunile care vin. Nu mai avem
alegeri, dar plăcile tectonice se
mișcă. Partidele își caută noi li
deri, iar guvernul va trebui să
ofere primele rezultate, fiind to
todată obligat să no dea în bară
cu campania de vaccinare.
Nu va fi liniște în acest an și e bine
că se întâmplă așa, pentru că nu
trăim întro țară unde toți ne în
colonăm în spatele stăpânului.
La liberali, tensiunea plutește
în aer, iar scorul neașteptat de
mic de la alegerile din 6 decem
brie deschide bătălia internă pen
tru supremație. Pentru prima
dată în ultimii 2 ani se clatină se
rios scaunul lui Ludovic Orban de
la șefia partidului. PNL sa înecat
la ultimul hop important, cel al
alegerilor parlamentare, după ce
la alegerile locale din septembrie
liberalii doar dăduse ceva semne
de oboseală.
PNL a rămas totuși la guver
nare, dar nu e nici pe departe bu
curia pe care o visau liberalii. Păi
cum să te bucuri când ministerele
importante sau dus rând pe rând
la USRPLUS? Cum să te bucuri
când tremuri că în județul tău

Prefectura va fi luată tot de un
userist?
Pentru liberali, alegerile par
lamentare au semănat cu o în
frângere. Mulți oameni impor
tanți din județe nu au mai prins
mandate de parlamentari, dar
mai trist pentru cei din partid este
că trebuie să cedeze puterea,
după ce un an întreg au stăpânit
singuri mai toate instituțiile. Pri
mele tensiuni în interiorul PNL au
răbufnit deja, atunci când Orban
șia negociat atât de bine șefia Ca
merei Deputaților, încât partidul
a rămas fără ministerele impor
tante, feliile mari fiind luate de
USRPLUS.
Pentru Orban, decontul va veni
la congresul partidului programat
până la jumătatea anului. Actualul
lider liberal încă se bucură de spri
jinul multor șefi din teritoriu, însă
parese că a pierdut încrederea fi
lialelor PNL din Ardeal.
La USRPLUS puțini ar fi an
ticipat înainte de alegeri că vor
avea atât de multă influență după
parlamentare. Sunt funcții cu du
iumul care le revin. Dacă Barna și
Cioloș vor merge după rețeta libe
rală și vor oferi doar recompense în
loc să caute oameni competenți
pentru funcțiile disponibile, atunci

USRPLUS își va dezamăgi crunt
electoratul. Nu de asta a fost vo
tată alianța în marile orașe. De
ocamdată, cei din USRPLUS nu
oferă prea multe subiecte de
scandal, dar rămâne de văzut
dacă oamenii din alianță vor
putea fi ținuți departe de borca
nul de miere.
Hopul cel mare pentru aceștia
va fi congresul la care se va alege
noua conducere a noii formațiuni.
Barna sau Cioloș? Sau nici unul
dintre ei? Există câțiva primari de
orașe importante care pot furniza
surpriza, dar nu e clar dacă oame
nii respectivi își doresc să cuce
rească puterea în partid.
La PSD, poziția lui Marcel
Ciolacu nu pare să fie amenințată.
Socialdemocrații au șansa re
construcției în 2021 și sunt ceva
semne că dinozaurii sunt trași pe
linie moartă. Însă PSD e capabil
mereu de surprize neplăcute, mai
ales acum, când șefii partidului
simt că AUR ar putea fura hălci
bune din partid.
2021 va fi anul în care vom
afla și dacă instituțiile noastre an
chilozate se pot reforma și mai
ales dacă Justiția va reveni la
turația din urmă cu câțiva ani. În
ceputul de an nu arată grozav

pentru politicienii corupți, după
ce DNA a anunțat începerea ur
măririi penale în cazul șefului
PNL Iași, Costel Alexe, care con
duce și Consiliul Județean.
Anchetarea politicienilor de
la putere ar trebui săi sperie pe
cei aflați deja în funcții sau care se
bat să ocupe un post doar pentru
propria îmbogățire.
Va fi interesant de urmărit și
modul în care vor colabora PNL și
USRPLUS, la centru, dar și în te
ritoriu. Există diferențe uriașe de
abordare între oamenii din cele
două formațiuni. PNL ar vrea să
conserve vechile obiceiuri, adică

FLORIN GHEŢĂU
VAGONUL CU VORBE
împărțirea funcțiile să nu se facă
în baza competențelor, în timp ce
USRPLUS, cel puțin declarativ,
încearcă să elimine vechile me
tehne. E greu de prevăzut cine va
avea câștig de cauză, dar PNL și
USRPLUS vor trebui să ne arate
în acest an care le sunt intențiile
și ce vor să facă. Electoratul nu
mai are răbdare, luna de miere
sa consumat deja. SDC
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2020 în cărți: o odisee
Cu toate limitările, ajustările, suspendările și amânările, iată că

an literar, cu poezie, proză, eseu, dar și ficțiune și nonficțiune în

avem un 2020 literar cu substanță, ba chiar cu surprize – titluri și

traducere. Deși multe edituri și-au limitat sau chiar suspendat

propuneri editoriale care nu prea au încăput în bilanțuri în anii

colecțiile de literatură română, ceea ce s-a publicat reprezintă un

trecuți. Survolul meu va fi subiectiv, dar o să încerc să cuprind, pe

eșantion coerent și consistent pentru starea actuală. Care e în

cât se poate, cât mai mult din ce a rămas reprezentativ, din acest

transformare și nu-i tocmai de compătimit, ba dimpotrivă.

ALINA PURCARU

POEZIE
Aș zice că, în astfel de vremuri de
criză, paradoxal, tot poezia a
strâns cele mai multe și mai di
verse forme de expresie. Autori
majori au venit cu titluri noi, new
entryurile deja se comentează,
odată cu nominalizările la Pre
miul Național „Mihai Eminescu“,
iar antologiile deja cer o secțiune
specială. Rația mea de poezie, pe
anul trecut, gravitează în jurul
unei cărți foarte așteptate, care al
iscat, la apariție, reacții împărțite:
Alwarda, comebackul chimic a
Ruxandrei Novac, publicat la Edi
tura Pandora M, în Colecția Anan
si. O carte ca un precipitat dens de
stări, concentrat de refuz al înca
drărilor poetice și al realităților
complezente, manifestul unei
conștiințe de misfit: un textflux,
pulsând de emoție, pe cât de er
metic și evaziv, pe atât de intens
transformator.
Editurile fidele publicării de
poezie nau tras nici ele obloanele
și au publicat, chiar dacă mai
puțin, titluri bune și foarte bune.

De la Casa de Editură „Max Ble
cher“ aveți de ales între noul
volum al lui Moni Stănilă, Ale
noastre dintru ale noastre, reve
nirea rapidă al lui Octavian So
viany (teribil de productiv în
ultimii ani, și ca scriitor, și ca tra
ducător) cu Șaizecișișase, cartea
nouă și ceva mai gravă a lui Radu
Nițescu, Satao, și bijuteria anului
din portofoliul acestei edituri,
Toate zborurile au fost anulate de
Adrian Diniș, volum ce reunește
poeme vechi și texte inedite, do
vada unui simț poetic intimidant,
a unei sensibilități deconcertante.
Alte două titluri remarcabile au
apărut la Fractalia: creatura tutu
ror creaturilor de Vasile Mihala
che și biocharia. ritual ecolatru de

Mihók Tamás. Sunt revenirile
unor poeți diferiți, unul neîndu
rător cu ordinea lumii, pe care o
scutură în adevărate poemecri
tice, al doilea, atras de forme ale
experimentului neanunțate de
volumul precedent, Cuticular.
O altă editură mică sa dove
dit destul de prolifică, având în
vedere contextul. OMG Publish
ing se bate pentru avangarda poe
tică și publică poezie cu un suflu
nou și aer cool, emanat inclusiv
de grafica copertelor. 2020 a în
semnat două debuturi nominali
zate deja la Premiul Național
„Mihai Eminescu“ – Fotocrom Pa
radis de Deniz Otay, un microma
nifest electrohedonist contami
nant (pentru mine) și Un om mai
important decît oamenii de Lu
cian Brad, agregat de poezie edgy,
autoiroică și intens experimen
tală. La aceeași editură au publi
cat anul acesta Gabi Eftimie,
Sputnik în grădina de vară, poe
me fuzionale în care natura și
ecourile urbane nu se mai exclud,
iar ierarhiile se efaseză, Andrei
Dósa, Expectativa luminoasă, un
alt culoar expresiv, cu profunzimi
recente, asumat de acest poet
creativ și constant productiv, Vlad
Drăgoi, cu Aer, păsări, bere, An
drei Doboș – Carst și Teona

Galgoțiu, care a debutat cu Mă uit
înapoi și dispare, o carte inge
nioasă, care anunță multă inteli
gență și latențe artistice de ex
plorat. Tot 2020 a fost anul întoar
cerii la poezie, pentru Mircea Căr
tărescu, care a publicat la Hu
manitas Nu striga niciodată ajutor,
carte a traversării unei crize ma
jore, care ia divizat, însă, fanii.
Sau întors, cu volume noi, dar
fără controverse, ci doar cu pri
miri bune, Romulus Bucur (Des
pre prieteni și singurătate, Edi
tura Tracus Arte), Rodica Dra
ghincescu (Copilul cu piele de
iarnă, Editura Tracus Arte) și Olga
Ștefan cu Civilizații, Editura Para
lela 45. Tot în 2020, Cristina Her
meziu a publicat, la Junimea,
Între timp îți vezi de viața ta, an
cora poetică a unei comentatoare
inepuizabile a realităților cultu
rale de la noi și din Franța.
În ceea ce privește debutu
rile, pe lângă cele menționate mai
sus, se remarcă următoarele: Lar
vae de Mircea Andrei Florea și
stepă și transă de Dumitru Fanfa
rov, ambele publicate la Casa de
Editură „Max Blecher“, Note din
secolul kitsch de Antonia Mihăi
lescu și o cană de noviciok la

bătrânețe de Lena Chilari, ambele
volume premiate la în cadrul con
cursului de debut în poezie „Ale
xandru Mușina“, ediția a șaptea:
primul cu Premiul „Alexandru
Mușina“, al doilea cu premiului
„Regele Dimineții“.
Înainte de a trece la proză, țin
să numesc măcar o serie de anto
logii și recuperări cu totul nece
sare. Editura Cartier a continuat
seria antologiilor de autor cu noi
volume care asociază nume im
portante (un poet plus un antolo
gator) și poezie care merită expu
nere susținută. Amintesc numai
câteva: Acum suntem noi anticii,
antologia generației ’90 de Răz
van Țupa și Adrian Ciubotaru,
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Peste zona interzisă, antologie
Ileana Mălăncioiu realizată de Si
mona Sora, Ospiciile imaginației,
poeme de Florin Iaru alese de
Livia Ștefan, Alesul de Dan Co
man (poeme 20032017) și volu
mul al doilea al antologiei Un
secol de poezie română scrisă de
femei, la care a lucrat yours truly
împreună cu Paula Erizanu. O re
cuperare foarte importantă este
Antologia George Vasilievici 1978
2010, un proiect editorial care
strânge între aceleași coperte
cinci volume de poezie antume,
plus texte inedite și proză (cele
două romane, Yoyo și Viseptol, dar
și câteva scenarii), după cum de
taliază antologatorii. Cartea a apă
rut la Editura Hyperliteratura.

O altă recuperare importantă
este antologia poetei Ioana Geacăr
apărută la Casa de Pariuri Literare,
sfumato. La Fractalia au apărut
anul acesta alte două antologii re
marcabile, Arta revendicării. Anto
logie de poezie feministă, coor
donată de Medeea Iancu, și Ge
nerația de aur, antologie de poeme
pe teme sportive coordonată de
Cristina Ispas și V. Leac. În feluri di
ferite și cu mize diferite, ambele
adună voci puternice, multă expre
sivitate, experiment și curaj.

PROZĂ
De la cele câteva edituri devotate
prozei contemporane autohtone și
care nu au depus armele, sau adu
nat titluri care acoperă un întreg
spectru, de la agreabil la impresio
nant. A fost anul în care Dan Sociu
șia continuat explorările extatic
autoficționale în proze raw, percu
tante, care prelungesc atmosfera
poemelor din Uau în Pluto în Scor
pion, anul în care Nora Iuga șia
modelat, în stilul inconfundabil,
materia biografică în romanul
Hipodrom, anul în care Simona
Sora a revenit cu o proză nouă, tă
ioasă, insolită – romanul modular
Complezență. Ridicarea la ortope
die/ Musafir pe viață și anul în care
Lucian Dan Teodorovici împreună
cu pictorul Felix Aftene au propus
un pictoroman cu reflexii medita
tive, Mustața lui Dalí și alte culori.

Între cele mai așteptate și apoi
mai lăudate apariții a fost Cronovi
zorul, primul roman lui Ștefan Ma
nasia, dens, original și experimen
tal ca o rugăciune de uz personal,
cu mult grunge și electro în fundal.
Veronica D. Niculescu și Moni Stă
nilă au avut, la rândul lor, romane
noi anul acesta: Toți copiii librăre
sei, respectiv Țipă cât poți. Primul
e povestea răscolitoare a unei bio
grafii zdrobite de interzicerea
avortului, plasată întrun oraș de

provincie în anii ’80, a doua, o carte
a identităților în care, sub avataru
rile Noua, Una, Drei și Alta se ghi
cește profilul autoficțional, foarte
ingenios compus, al lui Moni Stă
nilă. Tot la Polirom, către finalul
anului, Andreea Răsuceanu a pu
blicat cel de al doilea roman al ei,
o construcție solidă, labirintică,
foarte ambițioasă, Vântul, duhul,
suflarea, carte recomandată cu
laude de Paul Cernat și de Ga
briela Adameșteanu.

Pe lângă Polirom, care a găz
duit toate aceste apariții, anul
acesta Editura Nemira a publicat
două cărți care au deja parte de o
primire favorabilă și care au trezit
curiozitatea: Oameni mari de Ma
ria Orban și Viitorul anterior de
Liviu Ornea, plus ebookul Izolare,
un volum colectiv coordonat de
Alexandra Rusu, primul care a
adunat, la noi, texte despre ex
periența primului lockdown, chiar
în timp ce era în desfășurare. Unul
dintre romanele care sa bucurat
de multe semne de prețuire de la
cititori entuziasmați a fost Cât de
aproape sunt ploile reci de Bogdan
Coșa (Editura Trei), romanul cu
care Coșa schimbă macazul către
o proză cu grade suplimentare de
profunzime: o explorare atentă a
vieții unei familii dintrun capăt
uitat de lume și a unui mediu

schingiuit de lipsa de șanse și de
vicii compensatorii.
Tot în 2020, la Editura Humani
tas a apărut una dintre cele mai fru
moase proze de amploare de anul
acesta: Prevestirea, romanul Ioanei
Pârvulescu despre viața, încercările
și vremurile profetului Iona, sigilat
cu formule secrete ce amintesc dis
cret de Thomas Mann, făcândute să
aluneci în istorie și so străbați, fer
mecat, până la final. Tot la Humani
tas, Radu Paraschivescu a publicat o
emoționantă carte a tatălui, încer
care de recuperare și alinare a unei
absențe centrale – Recviem vesel
pentru tata, iar Mihail Vakulovski a
publicat, la rândul lui, o carte a me
moriei recuperate, dar și a copilăriei
în Republica Moldova, Tata mă
citește și după moarte. În ceea ce
privește debuturile, două au avut
parte de mai multă vizibilitate și de
comentarii favorabile: Fragil de Si
mona Goșu, o colecție de povestiri,
stufoasă și diversă ca tematică, și Co
piii lui Marcel, romanul cu care a de
butat Ema Stere. Bilanțul ficțiunilor
de anul trecut se încheie, pentru
mine, cu menționarea unei noi
colecții de literatură, inclusă în por
tofoliul Editurii Litera și coordonată
de Doina Ruști, Biblioteca de proză
contemporană.
Continuare în pagina 8
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din Viitorul amintirilor de Italo
Svevo (trad., note și postfață de
Mihai Banciu), cu un gotic trepi
dant, adus la zi – Conacul Slade de
David Mitchell (trad. și note de
Mihnea Gafița) și cu Copiii de pe
Volga de Guzel Yahina (trad.
Luana Schidu), o surpriză cu multe
satisfacții, pentru care cei care
sau bucurat de Zuleiha deschide
ochii. De la Humanitas clasic am
reținut Arcașul fără arc. Povești,
pilde și vorbe de duh din China, Ja
ponia și Coreea alese, traduse și
prefațate de Ștefan Liiceanu.

Continuare din pagina 7
O mențiune specială și foarte im
portantă o merită însă câteva vo
lume colective. Unul este Cum
stai?, o carteobiect, scoasă în
condiții grafice de excepție și co
ordonată de Genevieve Fieraru și
de arhitectul Justin Baroncea, la
Editura Vellant. Volumul reunește
texte de (auto)ficțiune ale unor
importanți scriitori români, având
ca pretext scaunul ideal pentru a
sta pe gânduri. Textele sunt în
soțite de desenele autorilor, dar și
de schițele făcute de arhitect pen
tru realizarea acestora.
și aduce la lumină probleme cu
care se confruntă persoanele
dintro comunitate foarte vulne
rabilă. Tot în perimetrul queer, la
Editura Hecate a apărut o carte
pentru copii, Sof și omulețul în
frac albastru de Nicoleta Onofrei,
care explorează sensibilitatea
unei ființe mici care nu se simte
acasă în corpul său. Chiar și după
acest bilanț foarte succint, reiese
că a fost un an cu apariții semni
ficative pentru comunitatea
LGBTQ+ și pentru aliații ei.
Ieșind din zona de ficțiune,
volume colective importante au
mai fost Queer. Gândire critică,
conștiință politică și practici cul
turale în România, volum coordo
nat de Ovidiu Anemțoaicei și
Valentina Iancu (Editura Hecate),
Un spațiu doar al nostru. Povești
de dragoste LGBTQ, antologie co
ordonată de Luca Istodor (He
cate), și Barem identitar. Preju
decăți colective, realități perso
nale, Editura Black Button Books.
Sunt foarte importante aceste
apariții pentru că ele cartogra
fiază zone marginale, generează
discurs critic și fac spațiu pentru
nevoile și experiențele comunită
ții LGBTQ, dar și pentru persoane
care se confruntă cu experiențe
stigmatizate sau minimizate, pre
cum depresia ori tranziția de gen.
Din aceeași categorie, a măr
turiilor despre o experiență mar
ginală, dar și despre transformări
și apoi implicare politică prin
munca de activism este cartea au
tobiografică a Antonellei Lerca
Duda, Sex Work is Work. O po
veste transgen, publicată la Edi
tura Fractalia. Este o premieră
apariția acestei cărți: un volum
scris cu curaj, umor și asumare
identitară de una dintre cele mai
cunoscute voci ale activismului
autohton, povestea vieții unei
lucrătoare sexuale roma, trans
gender, care își asumă fățiș valo
rile feminismului intersecțional

ESEU/ MEMORIALISTICĂ
Volume semnificative din catego
ria eseu/ memorialistică sau
adunat la Editura Humanitas,
unde și anul acesta autorii de casă
au scos titluri ajunse bestselle
ruri: Despre Destin, Andrei Pleșu
și Gabriel Liiceanu, Isus al meu de
Gabriel Liiceanu, Vitrina cu șar
latani de Radu Paraschivescu sau
Creionul de tâmplărie de Mircea
Cărtărescu. Alte apariții impor
tante din categoria mai largă a
nonficțiunii sunt Prin România.
Carnete de drum de Mirel Bănică,
cu desene de Dan Perjovschi, Edi
tura Polirom (însemnările pasio
nante ale antropologului explo
rând locuri mai puțin colindate

din România), la care se adaugă
două titluri de critică/ teorie lite
rară: Filologii. Instituționalizarea
studiului literar în Europa de Iu
lian Bocai, Editura Tracus Arte, și
Simptome și diagnostice de Bianca
BurțaCernat, Editura MNLR.

TRADUCERI
Părăsind scena autohtonă și
avansând către teritoriul traduce
rilor, trebuie remarcat că, deși sa
publicat mai puțin, poate, decât în
anii trecuți, titlurile apărute au
menținut, pe cât posibil, sincroni
zarea cu dinamica aparițiilor re
cente de pe piața internațională,
iar fiecare editură cu miză asu
mată în această zonă șia avut
propriile hituri. Voi încerca o
enumerare după edituri, cu omi
siunile inevitabile.

De la Humanitas Fiction, din
colecția Raftul Denisei, pe lângă
seriile de autor cunoscute, am
rămas cu Pastoralia de George
Saunders (trad. Radu Paraschi
vescu), cu sclipitorul și subversi
vul Frankissstein de Jeanette
Winterson (trad. Vali Florescu),
cu ecoficțiunea din Istoria apelor
de Maja Lunde (trad. Ivona Ber
ceanu), cu regalul de proză scurtă

De la Polirom, bucuria lectu
rii sa tradus prin: Lăptarul de Anna
Burns (trad. Mihaela Ghiță) – o
ficțiune impecabil calibrată des
pre abuzurile prin care trece o tâ
nără în timpul tensiunilor poli
tice din Irlanda, Îmbunătățire de
Joan Silber (trad. Mihaela Ghiță) –
o carte plină de neprevăzut, în
care cele mai improbabile con
exiuni între oamenii și geografii
găsesc un spațiu comun, Ultimii
copii din Tokio de Yoko Tawada
(trad. Monica Tamaș), o distopie
postapocaliptică pe fundal nipon,
Corul leilor de György Dragomán
(trad. Ildiko GabosFoarță) –
proză scurtă dulceamară din Un
garia, încărcată de nostalgie, și
Manasteinn. Baiatul care na exis
tat niciodată de Sjon, tradus din
islandeză de Ovio Olaru, o cireașă
pe tortul fanilor autorului, tot cu
ceva pandemie pe fundal, plus iu
bire de filme. De la Litera am pus
pe primul raft Istoria secretă de
Donna Tartt (trad. Magda Groza)
– un roman complet, cu filosofie
antică, crimă și colegii de primă
mărime în fundal –, Patria de Fer
nado Aramburu (trad. Marin Mă
laicuHondrai) – un tablou de
mari proporții în care intră drame
de familie, război și terorismul
basc –, Un an de odihnă și rela
xare de Ottessa Moshfegh (trad.
Călin Andrei Popa) – o țesătură

complexă și antrenantă, cu intrigă
plasată în Manhattan și o prota
gonistă care se luptă cu alienarea,
în ciuda tuturor privilegiilor de
care se bucură.
Bărbatul cu haina roșie de Ju
lian Barnes (trad. Radu Paraschi
vescu), Piranesi de Susanna
Clarke (trad. Roxana Brinceanu)
și Leii sicilieni de Stefana Auci
(trad. Emanuel Botezatu) repre
zintă triada de neocolit de la Ne
mira. În prima, Barnes explorează
lumea în care a trăit un vestit
medic ginecolog, Samuel Pozzi,
contemporan cu Wilde și Henry
James, a doua e o fantezie con
struită cu suspans și detalii hip
notizatoare în jurul unei lumi
posibile, învăluite în mister, iar a
treia e o saga cu multe încrengă
turi și atmosferă de epocă, plasată
în Palermo.
O noutate în zona ficțiunii în
traducere a reprezentato, în
2020, apariția unei noi colecții:
Anansi, la Editura Pandora M,
proiect coordonat de BogdanAle
xandru Stănescu. Aici au apărut și
hituri, cum ar fi noul roman al
Elenei Ferrante, Viața mincinoasă
a adulților (trad. Cerasela Bar
bone), dar și titluri mai puțin co
mentate, dar foarte valoroase.
Amintesc Bine ai venit în America
de Linda Boström Knausgård
(trad. Roxana Dreve), o poveste
tandră despre suferința tăcută ce
urmează unei traume și despre
relația complicată mamăfiică,
Școala din Topeka de Ben Lerner
(trad. Andrei Covaciu), un roman
dens, având în centru o familie și
disfuncționalitățile sale, o proză
care amendează, din subtext, de
rapajele toxice, asfixiante ale
dreptei, Dora și minotaurul. Viața
mea cu Picasso de Slavenka Dra
kulić (trad. Octavia Nedelcu) –
povestea ficționalizată a relației
din Dora Maar și Pablo Picasso –
sau Fata care nu se putea opri din
mers de Samar Yazbek (trad.
Laura Sitaru), roman care pune
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un focus crud pe ororile războiu
lui din Siria, prin povestea unei
fete tăcute, care mărșăluiește în
tăcere pe acest fundal sfâșietor. La
editura soră, Trei, anul acesta a
apărut volumul doi al seriei dedi
cate mitologiei grecești de Step
hen Fry: Eroii (trad. Radu Para
schivescu), un volum cu delicii
pentru devotații genului, o carte
în care umorul, erudiția și int
ligența lui Fry fac spectacol. De la
Art, remarcabile sunt Poetul la
New York de Federico García
Lorca (trad. Marin MălaicuHon
drari, cu ilustrații de Fernando
Vicente) și Minunea de Emma Do
noghue (trad. Andrei Dósa), o po
veste amplă despre realități ascun
se, acomodate de societatea irlan
deză, marcată de catolicism. O
apariție semnificativă este și

Marii încrezători. de Rebecca
Makkai (trad. Anca Dumitrescu),
roman publicat spre sfârșitul
anului la editura Black Button
Books, carte masivă, dezvoltată în
jurul apariției flagelului HIV și
care aduce un elogiu prieteniei și
legăturilor vitale pentru supra
viețuire. Romanul a fost finalist la
premiul Pulitzer și National Book
Award și a câștigat alte distincții
cu greutate.
În ceea ce privește nonfic
țiunea în traducere, spațiul alocat
acestui bilanț nu mai permite
decât o înșiruire de titluri, fiecare
cu miză consistentă și promisiuni
îndeplinite: Vocabularul euro
pean al filosofiilor, volum coordo
nat de Barbara Cassin, traducere
și adăugiri la ediția în limba ro
mână coordonate de Anca Vasiliu
și Alexander Baumgarten (Editura

Polirom), Sapiens. O istorie gra
fică, volumul I, Nașterea omenirii
de Yuval Noah Harari, David Van
dermeulen și Daniel Casanave
(trad. Lucia Popovici), primul
volum al unei istorii ilustrate a
omenirii, bazată pe bestsellerul
celebrului istoric și apărut tot la
Editura Polirom, La Belle Epoque.
Amurgul unei lumi de Mary
McAuliffe, Editura Corint (trad.
Alina Popescu), O autobiografie
de Agatha Christie (Litera), Pă
mântul făgăduinței de Barack
Obama și Oglinda care defor
mează de Jia Tolentina (trad.
Irina Bogdan), și acestea din urmă
apărute tot la Litera.
La Editura Art a apărut o carte
esențială, care deconstruiește ceea
ce știm și valorizăm despre dato
rie și circuitul banilor: Datoria de

David Graeber, trad. de Floren
tina Hojbotă și Dragoș Dodu. De
la Nemira, recomand Vânătăi as
cunse de Rachel Louise Snyder
(trad. Raluca Pantilimon), o in
cursiune în terorismul domestic
care explică legătura dintre vio
lență și masculinitate toxică, iar
de la Vellant, două titluri: O
educație emoțională de Alain de
Botton (trad. Deniz Otay), pentru
că enumeră limpede și cu empatie
situații și contexte complicate
emoțional, din care cu greu ne
putem extrage singuri, sugerând
soluții realiste, și Joaca dea gale
ria de Grayson Perry (trad. Ana
Maria Ichim), pentru umorul și
cunoașterea intimă din perime
trul artei contemporane, etalate
de un artist fabulos. De la Black
Button Books am rămas cu Mama
tuturor întrebărilor de Rebecca
Solnit (trad. Anca Dumitrescu), o
colecție de eseuri sclipitoare care
explică feminismul, discutândul
și în contextul violenței domes
tice, dar și în relație cu literatura,
și Luminile Nordului de Any Lip
trot, (trad. Irina Șubulică), un me
moir despre dependență și recu
perare, cu natura rurală din arhi
pelagul scoțian ca liman salvator.
Cartea care ma surprins, emo
ționat și deconcertat cel mai mult,
pe care mia venit so aplaud, cu
lacrimi în ochi, la final, pentru
inteligență, luciditate, sensibili
tate și pătrundere psihologică
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este De ce peștii nu există. O po
veste despre iubire, pierdere și or
dinea ascunsă a vieții de Lulu
Miller, Editura Publica (trad. Ia
nina Marinescu, ilustrații de Kate
Samworth). Imposibil de rezumat
în două vorbe, cartea lui Lulu Mil
ler pornește ca o incursiune în
biografia unui celebru taxono
mist american, David Starr Jor
dan și ajunge să vorbească despre
excludere pe criterii de etnie, gen
și clasă, dar și despre posibilitatea
unei vieți a unei lumi mai bune. E
o bijuterie.
Spor la recuperări și felicitări
tuturor celor care au făcut posi
bile aceste apariții, de la autori, la
echipe redacționale! Cu siguranță
nu a fost ușor, dar nouă, cititori
lor, efortul lor nea adus ceva în
plus, vital în astfel de timpuri. SDC
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Retro-perspectivă 2020
DUMITRU UNGUREANU

„Cu toții suntem oameni. Celelalte aspecte –
steagurile, granițele, lumea a treia, lumea
întâia – sunt iluzii. Îmi place ideea unei unice
familii globale, sub un singur stindard: un soare
și silueta unei femei, a unui bărbat, a unei fetițe
și a unui băiețel. Toate celelalte lucruri ne țin
blocați în același loc în care ne-am aﬂat cu
zece mii de ani în urmă: oameni de Neanderthal luptându-ne pentru un nenorocit de deal.“
Gândurile citate aparţin lui
Carlos Santana. Le-am găsit în
(auto)biografia intitulată Tonul
Universal – Povestea mea la lumina zilei, pe care a editat-o în
2014 la Carlos Santana Trust și
a semnat-o împreună cu Ashley Kahn și Hall Miller, buni și
vechi prieteni ai săi. (Traducerea în limba română este
asigurată de Mihaela Ioncelescu, Editura Nemira, 2020.)

Citindo pe nerăsuflate, miam dat
seama că – deloc paradoxal – poa
te ține loc de orice text retrospectiv
al anului trecut. Viziunea la care
Santana ajunsese acum 7 ani se
justifică neașteptat prin cele trăite
de întreaga planetă în 2020.
Poți să fii de acord sau nu cu
cele susținute de artist; dar nu poți
rămâne indiferent la unele detalii
semnalate de el, că iubești sau că
ție indiferentă muzica rock, do
meniul său de viață și de profesie.
Carlos Santana face parte, fără pic

Ist Ist – Architecture

de îndoială, dintre cei puțini, aleși
de soartă, dacă nu deo forță su
perioară, să fie reprezentativi pen
tru o epocă șiun stil de viață.
Creștinii și mozaicii numesc acea
forță Dumnezeu; musulmanii îi
spun Allah; hindușii, mai demo
crați, folosesc trei nume: Brahma,
Vishnu, Shiva; alți credincioși au
găsit diverse denumiri. Santana îi
spune Tonul Universal și rezolvă
problema relației cu entitatea
situânduse în siajul creștinismu
lui, însă fără încrâncenare fun
damentalistă: „Din perspectiva sa
înaltă, fie că vorbește prin Iisus,
Muhammad, Buddha sau Krishna –
sau fie că ne vorbește direct fie
căruia în parte –, Dumnezeu poate
ajunge la oricine și poate spune
ceea ce avem nevoie să auzim.
Nimeni nu ar trebui să dețină
monopolul asupra acestei legături;
nimeni nu poate spune cu certitu
dine: «Trebuie să treci prin mine
ca să ajungi la El». Pentru mine
asta seamănă cu proxenetismul.“
Mam oprit mai îndelung

Carlos Santana

asupra acestei chestiuni, dat fiind
că vârsta îmi dă brânci, vreau/ nu
vreau, să mă întreb ce mă așteaptă
când no să mă mai aștepte nimic
perceptibil. Poate vă bruiez ante
nele receptoare cu palavrele mele,
dar nu au vreo importanță, și mai
sunt și enunțate de alții în chip
atractiv. Tentația anonimatului –
cum ar zice Dan Petrescu, distinsul
eseist ieșean scufundat parcă în
această condiție – mă părăsește la
apropierea termenului limită de
predare a textului bilanțier pentru
rubrica de față. Cu scuzele de
rigoare că sunt, inevitabil, subiec
tiv, răsfoiesc aparițiile care miau
înseninat porțiunea de creier co
lonizată muzical. Iar primul titlu
pescuit din maelstromul audițiilor
aparține trupei engleze Ist Ist –
Architecture (Kind Violence Re
cords). A fost o plăcere și o sur
priză săl primesc întro perioadă
de blocaj planetar, când se părea
că funcționarea societății sa
gripat ireversibil. Muzica băieților
din Manchester amintește atât de
mult de frumusețea perenă, încât
mie imposibil să admit că sa
epuizat. Atmosfera nițeluș retro a
discului pare o concesie făcută
rețetelor de succes consacrate; eu o
simt drept reamintire a ce se poate

face, dacă știm ce trebuie. Tot din
Manchester vine și trupa despre al
cărei disc nui nevoie să spun
nimic: My Dying Bride – The
Ghost of Orion. Și nu, nam pre
dilecție pentru muzica... întuneca
tă; mia plăcut, bunăoară, și albu
mul australiencei Orianthi – O,
demonstrație de ce sunt capabile
femeile, dacă sunt încurajate co
respunzător (Santana, Alice Cooper,
Sambora în cazul blondei). Nu
mai comentez jucăria lui Kylie
Minogue – Disco, știți că mă răsfăț...
Altă apariție: Nick Mason’s
Saucerful of Secrets – Live at Round
house. Cum lesne se deduce, e
vorba de trupa adunată în jurul
năstrușnicul baterist al legendarei
Pink Floyd. Numără câțiva muzi
cieni de plan secund, absolvenți ai
vârstei a doua, între care basistul
Guy Pratt e mai cunoscut din
precedente prestații pe discurile
șin concertele floydiene de după
1987. Mason & co. revitalizează aici
unele piese din perioada psihe
delică a trupei tutelare, dândule
un aer cât se poate de proaspăt, ca
și cum ar fi compuse azi. E ceva și
retro, dar și de perspectivă. Cine
are urechile dispuse la învățat,
înțelege cum trebuie abordată
chestiunea și poate culege mulți

ROCKIN’ BY MYSELF

lauri (inclusiv bani). Vorbind de
pinkfloydieni, musai de amintit și
Roger Waters – Us + Them, reeva
luare și aducere la zi a mesajelor și
doleanțelor sociale ce nu șiau
consumat valabilitatea.
Deși majoritatea aparițiilor
care miau stârnit interesul sar
încadra tendinței retro, nu zăresc
o modă. Rolling Stones, King
Crimson, Frank Zappa, Allman
Brothers Band, Jimi Hendrix,
Eagles, John Lennon, Kinks, Joni
Mitchell, Neil Young, Rainbow,
Grateful Dead, Fleetwood Mac,
Tears for Fears, Rush, Ultravox,
Jethro Tull, Queen, Patrick Cowley
sunt nume care țin de istorie, dar
țin și de evidența clasamentelor
actuale, unități fizice sau digitale,
accesări sau bilete vândute. Lista
cuprinde albume remasterizate
sau refăcute în surround, dar și
apariții noi, extrase din arhive ce
par inepuizabile. Chiar dacă unele
secvențe au suprafața sonoră îm
pâclită de bănuiala că asculți o
„făcătură“ comercială, senzația
plutirii peun ocean cunoscut te
ține viu șiți transmite ceva tine
resc, fără vaccinuri ajutătoare. Alte
nume consacrate, cu activitatea în
ralanti, au revenit fără mare
bubuială „în locurile în care pot fi
găsiți oricând“. Ideea este a lui
Angus Young, chitaristul tânăr
prin definiție al trupei AC/DC,
care șia electrocutat recent fanii
cu albumul Power Up. Bob Dylan,
Deep Purple, Paul McCartney,
Ozzy Osbourne, Pat Metheny, Kan
sas, Blue Öyster Cult, Pretenders,
Smashing Pumpkins, Public Ene
my, Wire, Joe Satriani și mulți
consacrați din mileniul trecut au
pus în circulație discuri noi, ab
solut remarcabile.
Nu am insistat pe vreun gen
anume, deoarece timpul e prea
scurt ca să devin arendașul unei
singure moșii. Și nici nu am ase
menea apetit, recunosc! Am lăsat
bluesul, progresivul și punkul
deoparte, ca și industrialul, de care
mă simt mai apropiat. Privind
copertele iminentelor apariții
semnate deun Steven Wilson sau
Rob Zombie, îmi spun că pers
pectiva nui rea. Nici retro! SDC
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2020 în muzica clasică.
Retrospectiva anului în 12 track-uri

februarie, director artistic: Dra
goș Andrei Cantea
Masterclass: Accademia Isola
Classica, 29 august – 4 septembrie,
director artistic Vlad Stănculeasa
Concert: simfonic Ceaikovski
Wieniawski, Filarmonica „Mol
dova“ Iași, dirijor George Harion,
31 ianuarie
Concert online: simfonic De
bussy–Rahmaninov–SaintSaëns,
National de France, Paris, dirijor
Cristian Măcelaru, 24 septembrie
Recital online: Colinde româ
nești în rezonanța pianului, Şte
fan Lovin, Filarmonica Sibiu,
19 decembrie
Compoziție: Concertul pen
tru clarinet de Alexandru Ștefan
Muraru
Formație camerală: Cvartetul
Arcadia
Orchestră: Filarmonica „Geor
ge Enescu“, din păcate, tot ea.
Manager: Cristian Lupeș, Fi
larmonica Sibiu
Operă: nici una

IUNIE
Luna Silvestri, cu premiera mon
dială a integralei pentru pian rea
lizată de Luiza Borac. Interpretare
cu vervă virtuoză a unei muzici
inedite, originale și fluctuante sti
listic. Hatt off, Luiza Borac, minu
nată, anxioasă, cu o tandrețe
nepăsător de ludică.
IULIE

IANUARIE

Radetzky marș „denazificat“ la
Concertul de Anul Nou de la
Viena și o excelentă simfonie Vi
suri de iarnă cu Filarmonica „Mol
dova“ din Iași dirijată de George
Hariton, un „șef“ care e chiar in
strumentist al ansamblului ie
șean. Rămân cu muzica despre
abandon și arhetipul femeii aban
donate, scrisă de un Händel inspi
rat de povestea Ariadnei și a lui
Tezeu, pe un disc unde expresiva
mezzo Kate Lindsey a înregistrat
lucrări la temă de Alessandro
Scarlatti și Joseph Haydn.
FEBRUARIE

Nici carte muzicală în română.
Așa că recomand Alex Ross, Wagne
rism: Art and Politics in the Shadow
of Music, Farrar, Straus and Giroux;
Bruno Monsaingeon, Les bémols de
Staline. Conversations avec Guen
nadi Rojdestvensky, Fayard, și o
nouă biografie Mozart, Jan Swaf
ford, The Reign of Love, Faber.
2020 a fost anul în care iam
pierdut pe Nello Santi, Mirella
Freni, Krzysztof Penderecki, Martin
Lovett, Ida Haendel, Leon Fleischer,
Julian Bream, Maynard Solomon și
Ivry Gitlis. De COVID19 au murit
destui muzicieni, între care dirijo
rii Camil Marinescu și Alexander
Vedernikov, tenorul Kamen Cea
nev și pianistul Fou Ts’ong.
Cum a sunat 2020? Iată o
selecție de 12 trackuri întro co
loană sonoră a unui an pe care nu
îl vom uita prea repede, completată
de câteva evenimente muzicale,
întro ordine doar cronologică. O
retrospectivă subiectivă.

CĂTĂLIN SAVA
RUBATO

Cum știm, 2020 a fost un an imposibil pentru muzica
clasică. Concertele s-au oprit la începutul lui martie,
vânzările de discuri și DVD-uri – oricum la pământ în
România – au scăzut drastic, iar puținele live-uri din sălile
de concerte ale lumii n-au făcut decât să adâncească
depresia melomanilor.
În martie, odată cu închiderea să
lilor de concerte, Valentin Gheor
ghiu a împlinit 92 de ani. În
aceeași zi Metropolitan Opera își
anula întreg sezonul, iar Plácido
Domingo era testat pozitiv. Noul
coronavirus era declarat oficial
inamicul nr. 1 al muzicienilor, mai
ales al soliștilor vocali și suflători
lor din orchestre. În toamnă, Con
cursul Enescu sa desfășurat cu
primele etape online, fazele finale
sunt amânate pentru mai 2021. Ca
mai toate stagiunile, mare parte a
concursurilor internaționale au
fost anulate în întreaga lume.
Nu cred în topuri, mai ales în
cele muzicale, dar pentru că ine
vitabil te lovești de prea multe la
început de an, iată personalități
le și evenimentele românești im
portante muzical pentru mine în
2020:
Dirijor: Cristian Măcelaru
Solistă: alături de sopranele
Aurelia Florian și Iulia Isaev, mez
zosoprana Ramona Zaharia (sar fi
vorbit și mai mult despre ea dacă
debutul în Carmen la Met nu ar fi
fost anulat pe fondul pandemiei)
Solist: tenorul Adrian Sârbu
pentru Tenebrae Gesualdo, alături
de flamanzii din Graindelavoix
Interpret, două: Luiza Borac
pentru integrala Silvestri și Aure
lia Vișovan pentru activitate și
premieră discografică a discului
Mozart, Hummel & Beethoven cân
tat pe fortepiano
Debut discografic: Daniel Pe
trică Ciobanu – Prokofiev, Enes
cu, Debussy & Liszt, Accentus
Festival: Classix, Iași, 1622

11

Poezie pură în concertele de Cho
pin cu tânărul Benjamin Grossve
nor, unul dintre cei mai maturi
pianiști ai generației ’90, în para
lel cu Classix, prima și exemplara
ediție a unui festival cameral care,
dacă va avea continuitate, alături
de FILIT, va face din Iași un oraș
european.
MARTIE
În primăvară totul se scufundă
pentru muzică și iubitorii ei. Re
medii la carantină: jazzul ludico
poetic al lui Boris Vian la 100 de
ani de la naștere, cinci muzici
pentru sfârșitul lunii întrun arti
col îngrijorat și un interviu cu vio
lonista Corina Belcea. Rămân
mult timp în urechi cu Memory
Game; Meredith Monk & Vocal
Ensemble; Bang on a Can All
Stars, Cantaloupe Music, aranja
mente și orchestrații la piese de

acum 60 de ani și realizez că avan
gardistă americană e aproape oc
togenară. Mă lupt cu Víkingur
Ólafsson și câteodată sublimele
incizii minimaliste în Debussy și
Rameau, dar tot Mozart e cel mai
bun la alungat spaimele: „Privile
giul geniului, liniștea care ur
mează unei lucrări de Mozart este
tot Mozart“, spunea Sacha Guitry.
APRILIE
Integrala simfoniilor beethove
niene cu Herman Scherchen îmi
reamintește cât de mult îmi lip
sește Victor Eskenasy și că e totuși
anul Beethoven. Jean Rondeau și
Thomas Dunford sunt pe Barrica
des, dar revelația absolută e Tene
brae de Gesualdo, cu tenorul
român Adrian Sârbu în aparatul
vocal al flamanzilor din Grainde
lavox. De recitit interviul cu
Adrian din nr. 683 al SdeC și de
ascultat Caligaverunt oculi mei.
MAI
Multe audiții, nu că ar fi altceva
mai bun de făcut; Piotr Beczala –
Vincerò, Alexander Paley –
Enescu, Rademann și Gaechinger
Cantorey – Messiah, Ohlsson &
Takacs Quartet – Elgar Piano
Quintet și un Lipatti despre care
știu instantaneu că e reeditarea
anului, The Complete Columbia
Recordings, 19471948, APR Reco
dings, cu Antonio Janigro. Nu
totul e bine, Thomas Adès scoate
un groaznic Janacek Piano Solo,
mă emoționează însă o compo
ziție a britanicului cântată de pia
nistul Kiril Gerstein.

În noapte de 30 iunie spre 1 iulie
moare Ida Haendel. Canicula e
înăbușitoare și trece greu, cu
baroc italian marca La Serenis
sima, muzici bizantine din Hagia
Sofia proaspăt rechiziționată de
sultanul Recep și timbralitatea
carnivoră din Pini, fontane & feste
de Respighi, întro nouă lectură
amețitoare.
AUGUST
Multă liniște la aniversarea enes
ciană, doar inaugurarea Casei
Enescu de la Mihăileni sparge
acalmia. Raluca Știrbăț și Pro Pa
trimonio reușesc în sfârșit să inau
gureze obiectivul cultural pentru
care sau zbătut din 2012. Chiar
pe 19 august, pianista stabilită la
Viena susține un recital pentru un
public restrâns pe un Bösendor
fer din 1928, care ia aparținut fi
losofului Mircea Vulcănescu. Mu
zica verii e pentru mine Rahmani
nov cu Serghei Babayan, Mahler 3
cu Jurowski, Sarah Willis cu Mo
zart & mambo și din nou Rahma
ninov pe un disc surpriză, cu
transcripții la două și patru mâini
cu Alina Andriuțî și Ivan Shem
ciuk. Mă opresc la Mikros de pe
Epicyle II, o compoziție experi
mentală a islandezei Gyða Valtýs
dóttir, referire poetică la harta
astronomică a lui Ptolemeu, cu o
celulătemă multiplicată electro
nic de oglinzile paralele ale coti
dianului: șoapte, zgomote, ecouri,
întro dezordine aparentă, ca
însăși viața. SDC

Integrala retrospectivei muzicale
2020 poate fi citită luni, 11 ianuarie 2021, în ediţia online a SdC.
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William Gibson:
„Oamenii au obosit
de atâta viitor”
Într-un interviu pentru BBC, cu ocazia lansării
noului lui roman, celebrul scriitor canadian
susține că oamenii și-au pierdut interesul
pentru viitor.

„Dea lungul secolului XX neam
gândit constant la secolul urmă
tor“, spune Gibson. „Dar, astăzi,
cât de des auzi pe cineva invocând
secolul XX? Până și ideea asta ne
este străină. Am ajuns în situația
în care nu mai avem un viitor.“
Gibson crede că, în urmă cu de
cenii, „viitorul era un cult, dacă nu
chiar o religie“ și că generația lui
era „cuprinsă de postalgie“, o
tendință de ași construi viziuni
romantice, idealizate, ale viitoru
lui. Spre deosebire de nostalgici,
care preferă să vadă trecutul întro
lumină idealizată, postalgicii cred
că viitorul va fi perfect. Este o

tendință dovedită și de studii re
cente care, de pildă, arată că tinerii
angajați ai unor firme suferă de
această „postalgie“ și sunt convinși
că, odată avansând pe scara ierar
hică, viața lor va fi perfectă.
Este un diagnostic de care Wil
liam Gibson e conștient de mai
mulți ani. Întrun interviu din 2012
el declara că „viitorul, cu «V» mare,
văzut fie ca un oraș cristalin, fie ca
un deșert radioactiv, a dispărut“.
Astăzi, scriitorul crede că această
lipsă de viziune a devenit o afec
țiune a omului modern și o numește
„oboseala viitorului“ ce apare, în vi
ziunea lui, atunci când oamenii au

obosit de viziunile romantice sau
distopice ale viitorului și se concen
trează asupra prezentului.
Gibson a fost descris drept vi
zionar după ce, în Neuromantul
(1984), a prevăzut explozia digitală
a prezentului și a creat termenul
de „ciberspațiu“.
A făcut furori când a declarat că
„viitorul este deja aici, numai că nu
este distribuit în mod egal“. Cu toate
acestea, dea lungul carierei, Gibson
a încercat să plaseze acțiunea roma
nelor sale întrun viitor cât mai su
prapus, până la confuzie, cu prezentul,
cum ar fi, de pildă, trilogia începută
cu romanul Pattern Recognition.

„Convenția, în literatura SF, este
că ar trebui să vorbești despre vii
tor. Nu am simțit că fac întradevăr
așa ceva, eu scriu despre prezent.
Când este scris așa cum trebuie,
tot SFul vorbește despre prezent,
așa cum romanele lui Robert
Heinlein din anii ’50 vorbesc des
pre anii ’50, așa cum textele scrii
torilor din New Wave vorbesc des
pre anii ’60“, spunea Gibson
întrun interviu din 1988.
Ficțiunile lui sunt permanent
afectate de prezent. Acțiunea din
Agency, ultimul lui roman, abia
lansat, se petrece întrun viitor pla
sat peste o sută de ani și, în același

timp, întrun prezent în care Hil
lary Clinton a câștigat alegerile
prezidențiale. În 2016, Gibson scri
sese o treime din Agency când, spre
surpriza tuturor, Donald Trump a
câștigat alegerile. „Mam trezit în
ziua următoare și am realizat că
lumea în care se petrecea acțiunea
romanului, un San Francisco din
prezent, nu mai există, comporta
mentul lor așijderea“, spune Gibson.
De aceea, a fost silit să schimbe com
plet acțiunea din Agency, transfor
mând cartea întro continuare a pre
cedentului roman, The Peripheral,
și să treacă ideea inițială întrun
prezent alternativ. SDC

Asimov, scriitorul a cărui carieră
avea să fie propulsată tocmai de
ingenioasele lui povestiri cu ro
boți pozitronici. Asimov, spirit

optimist, avea să fie unul dintre
criticii lui Čapek. „În opinia mea“,
spunea Asimov, „piesa lui Čapek
este teribil de proastă, dar este

nemuritoare grație acelui cuvânt.
Ea a introdus termenul de «robot»
în toate limbile în care se scrie
sciencefiction“. SDC

„Robot“, cuvântul care
a împlinit 100 de ani
Este un cuvânt care a apărut pen
tru prima dată în 1920, în piesa de
teatru vizionară R.U.R. a cehului
Karel Čapek, povestea unor crea
turi artificiale care, în cele din
urmă, se revoltă contra creatorilor
lor umani.
În acea perioadă, Čapek era in
teresat de condițiile de lucru di
ficile în care se lucra în fabrici. Un
drum întrun tramvai praghez
plin de muncitori, îngrămădiți
asemenea oilor, la făcut să se gân
dească la oameni nu ca indivizi, ci
ca mașini al căror unic scop este
munca eternă.
Termenul pentru creația lui
însă na fost inventat de către

dramaturg, ci de fratele lui, Josef,
cunoscut mai mult ca pictor. „Nu
știu cum să numesc acești munci
tori artificiali“, sa plâns scriitorul.
„Mam gândit să îi numesc labori,
dar pare un termen prea livresc“.
„Atunci spunele roboți“, a fost
răspunsul fratelui. Un cuvânt care
provine din slavul „robota“, ce în
seamnă „muncă grea“.
Uriașul succes al piesei (pusă
în scenă un an mai târziu și tra
dusă în 30 de limbi până în 1923)
a făcut restul, iar astăzi cuvântul
robot a intrat în vocabularul uni
versal. Ca o coincidență, în exact
aceeași perioadă în care Čapek
termina R.U.R. se năștea Isaac
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Cum a masacrat Van Halen
piesa lui Michael Jackson
Muzica regretatului
Eddie Van Halen, care
a încetat din viață în
octombrie anul
trecut, s-a
caracterizat printre
altele prin capacitatea
de a ﬁ accesibilă și
ascultătorilor altor
genuri muzicale, o
accesibilitate ce a
permis succesul uriaș
al faimosului
muzician și al trupei
care îi purta numele.
Un exemplu în acest sens îl consti
tuie și faptul că Van Halen a fost
invitat să contribuie la legendarul
album din 1983 al lui Michael Jack
son, Thriller. O premieră la vremea
respectivă, care a deschis drumul
altor colaborări între rock și alte
genuri muzicale, precum celebra
combinație între rock și rap Walk
This Way, semnată de Aerosmith
și RunDMC câțiva ani mai târziu.
La vremea respectivă, nici Ed
die Van Halen na crezut că o ase
menea invitație este posibilă și,

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

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

Max von Sydow:
Sper ca oamenii să
își amintească ceva
din ce am făcut
În filmul A șaptea pecete, regizat
de Ingmar Bergman, un cavaler în
tors din cruciade provoacă Moar
tea la o partidă de șah. Va trăi câtă
vreme jocul continuă. Pentru ac
torul Max von Sydow, interpretul
cavalerului, jocul de șah sa termi
nat pe 8 martie 2020. Șahistul care
a jucat cu piesele negre a câștigat
partida.
A șaptea pecete (1957) a fost fil
mul care la făcut cunoscut între
gii lumi pe actorul Max von Sy
dow. Născut întro familie cu
origini aristocratice în Suedia, pe
10 aprilie 1929, Carl Adolf von Sy
dow (care șia luat prenumele Max
în timpul serviciului militar), a fost
atras de actorie încă din școală și
a studiat la Teatrul Dramatic Regal
(Dramaten), în Stockholm. Întâl
nirea, în 1955, cu regizorul Ingmar
Bergman avea să fie crucială. Au
lucrat împreună întâi la teatrul
din Malmö, apoi în cinema. După
A șaptea pecete, Max von Sydow
avea să mai apară în alte zece filme
ale lui Bergman, două dintre ele
laureate cu Oscar.
„Bergman ma învățat totul des
pre meseria asta, întâi în teatru,
apoi în cinema“, declara mult mai
târziu von Sydow. „Avea un talent
de șef de orchestră pentru a acor
da întreaga distribuție la aceeași
pasiune față de opera la care lucra.
Îi datorez disciplina muncii, un pic
de filosofie și o prietenie extra
ordinară. Proveneam amândoi din
medii similare, familii foarte cul
tivate și foarte religioase, de lute
rani foarte stricți. Am discutat
mult între noi despre religie. El
avea o credință profundă, iar re
gretul meu este că nu am măsurat
această profunzime atunci, fiindcă

eram tânăr și contra protestantis
mului. Dar am înțeles mai târziu.“
După ce ani la rând a rezistat
ispitei Hollywoodului, trece în
cele din urmă oceanul pentru a
juca rolul lui Hristos în epopeea
biblică The Greatest Story Ever
Told (1965), film care a fost înce
putul unei lungi cariere de succes
în filmele americane, de la pro
ducții comerciale, „popcorn“ (din
„curiozitate“ și „din dorința de
schimbare“, obișnuia să se justi
fice actorul) la filme mult mai
ambițioase artistic.
Dar filmul lui preferat a fost un
film european, Pelle the Conque
ror (1987), reîntâlnirea târzie cu
Bergman care ia adus și o nomi
nalizare la Oscar. Filmul care la
făcut cu adevărat un star interna
țional, printre cele mai de succes
din cariera sa, a fost Exorcistul
(1973) lui William Friedkin, film
despre care mai târziu a spus că
este „foarte distructiv, foarte ne
gativ“, dar care, astăzi, este cel mai
des legat de numele său. Pentru
rolul preotului exorcist, von Sy
dow a fost nevoit să îndure zilnic
ore de machiaj (grație expertului
oscarizat Dick Smith) care să îl
transforme dintrun bărbat de 44
de aniîntrun bătrân de 73.
„Publicul își va aminti, din pă
cate, mai ales rolurile mele la ci
nema. Memoriile celor care mau
văzut pe scenă nu sunt vizibile și
altora, rolurile mele pe scenă vor
trăi doar în amintirile celor care
au fost în sală“, declara Max von
Sydow ziarului „Los Angeles Ti
mes“. „Sper doar ca oamenii să își
amintească ceva din ce am făcut,
orice ar fi, care să însemne că am
făcut ceva demn de amintit.“ SDC
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Septembrie 1970, luna
când muzica s-a schimbat

În doar câteva zile,
acum 50 de ani, au
fost lansate succesiv
o serie de discuri
care, devenind
clasice, au schimbat
complet felul în care
publicul a apreciat
muzica populară, de
la rock și folk la soul,
funk și heavy metal.
„În mod normal, ar fi o ipocrizie
să spui că o singură lună ar putea
da peste cap istoria muzicii, dar
septembrie 1970 este candidatul
ideal pentru a verifica dacă există
măcar o fracțiune de adevăr în
această idee“, scrie „Slate“, subli
niind că în această lună de acum
jumătate de secol generațiile din
epocă au putut asista la „un viraj
cultural major“.
Adevărul este că, în doar câteva
săptămâni, au văzut lumina zilei
o serie de albume care au lansat
noi stiluri ce au produs o mutație
considerabilă a muzicii așazis po
pulare. Totul în contextul de în
ceput al anilor ’70, pe un fundal
frământat, tensionat, predispus
contestării, adevărurilor grave și,

în general, unui ton mai pesimist.
Optimismul flower power al erei
hippie, se spune, a luat sfârșit, în
mod simbolic în 1969, odată cu
drama festivalului de la Altamont
și cu asasinatele comise de clanul
Mason. Noua realitate începe să
se instaureze un an mai târziu.
Industria muzicală este și ea în
plină schimbare. Două formații de
uriaș succes și influență își înce
tează existența: The Beatles se
destramă oficial, odată cu pleca
rea lui Paul McCartney, la fel Si
mon & Garfunkel. Printre tinerii
muzicieni se înregistrează un șir
de tragedii. Pe 3 septembrie
moare Alan Wilson, vocalistul de
la Canned Heat, victimă a unei su
pradoze de barbiturice. Pe 17 sep
tembrie, tot o supradoză de bar
biturice îl ucide pe Jimi Hendrix,
la Londra. Janis Joplin, alt simbol
al contraculturii, moare și ea pe 4
octombrie.
În același timp, anul 1970 este
anul nașterii a nenumărate for
mații care aveau, foarte repede, să
devină celebre. De exemplu: Ae
rosmith, Cactus, Derek and the
Dominos, Electric Light Orchestra,
Emerson, Lake & Palmer, Gentle
Giant, Weather Report sau Queen.
Aproape simbolic pentru schim
barea de mentalitate survenită, tre
cerea de la optimismul hippie la
o viziune mai sumbră, albumul

Paranoid, lansat pe 18 septembrie,
reprezintă consacrarea formației
Black Sabbath, lansarea unui alt
gen de sound și de estetică muzi
cală, dar și a unui nou gen – heavy
metal. „Era normal că al doilea al
bum Sabbath să ajungă în fruntea
topurilor britanice“, scrie ziaristul
Howard Johnson. „Capturând sta
rea de spirit a epocii, cele opt piese
ale cvartetului din Birmingham au
pus stop definitiv idealurilor hi
piote ale anilor ’60, propagate din
San Francisco, dragostea liberă și
puterea florilor. Umbra războiului
interminabil din Vietnam sfârșește
prin a eroda optimismul naiv al
tinerilor care dominase decada
precedentă. Ce putea să repre
zinte muzical acest lucru mai bine
decât viziunea unui lumi neferi
cite propusă de patru băieți
proveniți din clasa muncitoare să
racă din sumbrul oraș industrial
Birmingham?“
Paranoid – un album care avea
să fixeze, brutal și sumbru,
aproape întreaga estetică și tema
tică pentru heavy metal și toate
genurile derivate pentru urmă
toarele decade.
La o zi după Paranoid, în SUA,
este lansat After the Gold Rush, al
treilea album al lui Neil Young, un
album inspirat de scenariul unui
film care nu avea să se mai facă des
pre goana după aur din California,

întro ambianță de sfârșit de lu
me. Young evocă în cântecele lui
o epocă trecută, devine unul din
tre primii muzicieni care își face
publică grija față de mediu („Look
at Mother Nature on the run/ In
the 1970“) și denunță Sudul scla
vagist (deși avea să regrete mai
târziu această viziune „caricatu
rală“). After the Gold Rush este al
bumul care îi lansează cu adevă
rat cariera lui Neil Young.
Pe 22 septembrie, Santana, for
mație revelată pe scena de la
Woodstock, revine cu Abraxas, al
bum care testează „alte rețete mu
zicale“, amestecând rock, jazz,
salsa și blues. Succesul uriaș al al
bumului deschide calea artiștilor
rock de pe întregul continent pen
tru anii care vor veni.

Iar în vreme ce membrii trupei
Allman Brothers Band, pe 23 sep
tembrie, odată cu Idlewild South,
trec dincolo de statutul de blues
rockeri pentru a creiona forma de
finitivă a subgenului Southern rock,
din statul Georgia, James Brown
aruncă pe piață Sex Machine, un
dublu album de studio conceput în
parte ca un fals album live.
Încă de la prima piesă, Get Up
(I Feel Like Being a) Sex Machine,
Brown „impune definitiv rețeta
funk“, alături de o nouă trupă de
muzicieni mai tineri, arătând că
„melodia poate fi minimală câtă
vreme ritmul este incisiv, percu
tant, surprinzător și, în același
timp, devenind un exemplu al
afirmării fără concesii a identității
afroamericane“. SDC
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Cultura colorată
în negru, nuanța
Black Lives Matter
Din convingeri
ideologice, din
oportunism sau,
poate, de frica
„gloatei dezlănțuite“
și a pierderii jobului,
toată lumea s-a grăbit
în vara lui 2019 să se
înșiruie disciplinată,
conformându-se
modei zilei, adică
preceptele mișcării
Black Lives Matter.
Retragerea filmului Pe aripile vân
tului a fost doar începutul. Rând
pe rând, de la Netflix la Amazon,
întro competiție contratimp pen
tru „a fi primii“, platformele de
streaming au reacționat scoțând în
față producții semnate de artiști
de culoare. „Înțelegem că și operele
autorilor negri contează“, explică
Netflix, în vreme ce Amazon a des
chis o secțiune numită „Black His
tory, Hardship & Hope“. HBO Max
deja șia asigurat cota de reclamă
și de laude pentru povestea cu Pe
aripile vântului.
În ce privește librăriile, în ul
tima perioadă în lumea anglosa
xonă pare să fie bătaie pe cărțile
care tratează problema rasială.
Șapte dintre cele mai bine vân
dute cărți pe Amazon.com sunt
dedicate acestui subiect, de la
White Fragility de Robin DiAngelo
la How to Be an Antiracist de
Ibram X. Kendi. În Marea Britanie,
una dintre cele mai bine vândute
cărți în ultima săptămână este un
volum de Reni EddoLodge din
2017 numit Why I’m No Longer Talk
ing to White People About Race. În
ce privește ficțiunea, campion este
romanul Girl, Woman, Other al au
toarei anglonigeriene Bernardine
Evaristo. Este o cronică a vieții fa
miliilor de culoare din Anglia ce a
fost recompensată cu Booker Prize
2019, la egalitate cu ultima carte a
lui Margaret Atwood.
În paralel, a început răfuiala cu
toți cei care au păcătuit (fără să

știe) împotriva noii ortodoxii BLM.
Concomitent, în SUA a fost anulat
longevivul serial Cops (aproape o
instituție a televiziunii) pentru
vina de a face o „imagine prea
bună“ poliției și prea rea delic
venților, iar în Marea Britanie BBC
a suprimat populara și longeviva
serie Little Britain, tot pentru pre
supuse păcate „rasiste“. „Vremu
rile sau schimbat“, se justifică
purtătorul de cuvânt al BBC.
Nu puteau lipsi de la petrecere
nici Monty Python, prin John
Cleese, al cărui serial de comedie
din anii ’70, Fawlty Towers, șia
văzut cenzurat un episod în care
un personaj spune tot felul de lu
cruri insultătoare despre echipa
de crichet din Caraibe. Subliniind
că personajul în chestiune era
chiar parodia unui rasist, Cleese
a declarat înfuriat: „Normal că
există oameni atât de proști ca
personajul ăla. Noi neam bătut
joc de acei oameni. Azi ei iau de
cizii la BBC Comedy. Și nu e nu
mai prostie! Astăzi BBC este con
dus de un amestec de oameni de
marketing și de birocrați mes
chini. La BBC deciziile sunt luate
de persoane a căror unică preo
cupare este să nuși piardă sluj
bele... De aceea sunt atât de lași și
demni de dispreț“.
Celebritățile de la Hollywood,
așa cum era de așteptat, au dat nă
vală să susțină BLM, fie activiști

cunoscuți pentru cauze stângiste,
fie pur și simplu oportuniști. Re
zultatele, până și un editorial din
„Los Angeles Times“ recunoaște,
sunt „de la amestecate la jenante“.
Actori precum Sarah Paulson, Aa
ron Paul, Kristen Bell, Justin The
roux, Debra Messing sau Julianne
Moore șiau luat public angaja
mentul de ași „asuma responsa
bilitatea“, Julia Roberts sau Gwy
neth Paltrow șiau încredințat
conturile Instagram unor activiști
pentru cauze de culoare (#Sha
retheMicNow). Reacțiile vedetelor
showurilor TV au acoperit și ele
tot spectrul BLM: scuze pentru a
se fi deghizat în negru cândva
(Jimmy Fallon) sau scuze pentru
„privilegiul de a fi alb“ (Jimmy
Kimmel).
Nu este o vreme numai pentru
„angajamente“, este și era autocri
ticii publice, în cea mai pură
tradiție maoiststalinistă: Marta
Kauffmann, cocreatoarea serialu
lui Friends șia asumat la o masă
rotundă vina de „a nu fi făcut su
ficient pentru a asigura diversita
tea“ seriei și a promis că, pe viitor,
va trebuie să găsească „un mod de
a colabora cu noi echipe, autori,
voci“ pentru a nu se mai face vi
novată de astfel de „păcate“.
IceT a profitat de ocazie pentru
a lansa pe radio un single din 2017
al trupei sale de heavy metal Body
Count, No Lives Matter, avertizând

că un slogan ca „all lives matter“
(toate viețile contează) ca răspuns
la „black lives matter“ nu este co
rect fiindcă, în acest moment, pro
blemele țin doar de viețile cate
goriilor „defavorizate“ – negri,
gay, femei. „The issue isn’t about
everybody. It’s about black lives
at the moment“, spune IceT, au
tor, pe vremuri („când eram mai
radical“, recunoaște el nostalgic)
al piesei Cop Killer.
De asemenea, este și vremea
denunțurilor publice. După ape
lul la retragerea și recontextuali
zarea filmului Pe aripile vântului
publicat de „Los Angeles Times“
(prompt ascultat de HBO), „Va
riety“, longeviva publicație a di
vertismentului hollywoodian, se
transformă în „Pravda“ și întoc
mește o listă cu alte zece mari
filme de succes care sunt proble
matice și trebuie imediat „recon
textualizate“. Trecând repede
peste producții deschis rasiste
precum Nașterea unei națiuni
(clasicul film al lui Griffith) și
peste alte producții precum
Breakfast at Tiffany’s (xenofobie
față de japonezi) sau West Side
Story (xenofobie față de portori
cani), „Variety“ aliniază pe listă ur
mătoarele producții „vinovate“:
n Dirty Harry (1971) – ia în derâ
dere judecătorii liberali și pre
zintă criminalii ca invocând „bru
talitatea poliției“ pentru a scăpa
de pedeapsă.
n Forrest Gump (1994) – „Filmul
este condescendent față de cei cu
dizabilități, de la veteranii din
Vietnam la cei cu SIDA, și este ostil
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față de protestatari, de activiști și
față de contracultură“.
n Indiana Jones and the Temple of
Doom (1984) – „prezintă persona
jele negative «exotice» drept primi
tivi și sângeroși, rezultând întro
reprezentare stereotipă și negativă
a tradițiilor hinduse și indiene“.
n A fost odată în Hollywood
(2019) – plin de „mesaje regresive“.
„De la reprezentarea controversată
a lui Bruce Lee, unul dintre pu
ținele staruri asiatice de la Holly
wood, la faptul că negrii sunt
aproape inexistenți, iar «mexicanii»
apar numai ca valeți și ospătărițe“.
De asemenea, Tarantino ignoră
agenda rasistă a lui Charles Mason.
n The Children’s Hour (1961) – o
dramă uitată astăzi cu Shirley Ma
cLaine și Audrey Hepburn care,
spune „Variety“, este vinovată de
a fi dat tonul pentru prezentările
negative ale persoanelor LGBT
drept „demne de milă, care se de
testă și sunt perverse“.
n The Searchers (1956) – celebru
western cu John Wayne. Persona
jul jucat de acesta ar fi „un rasist“,
iar indienii sunt puși întro lu
mină negativă.
n Tăcerea mieilor (1991) – evi
dent, un film care prezintă în mod
negativ persoanele „trans“.
n Holiday Inn (1942) – întro
scenă, Bing Crosby se deghizează
în negru și cântă melodia Abraham
pentru a serba ziua de naștere a lui
Abraham Lincoln. Un păcat de ne
iertat în ultimii ani.
n True Lies (1994) – Vina: „perso
najele arabe sunt fie fanatici reli
gioși, fie teroriști, fie ambele“. SDC
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Acum 45 de ani, Fălci
crea blockbusterul

Acum aproape cinci decenii, în 1975, rechinul
din Fălci ținea locul de COVID-19, golind
plajele americane de publicul teriﬁat de
posibilitatea întâlnirii cu un monstru marin.
Era un efect indirect al succesului ﬁlmului
unui tânăr și puțin cunoscut regizor, Steven
Spielberg, bazat pe bestsellerul omonim
al lui Peter Benchley.

Dar înfruntarea dintre o comuni
tate estivală de coastă și un rechin
gigantic nu avea să fie doar un
succes pasager. Dincolo de faptul
deloc neglijabil că avea să ajute
carierei unuia dintre cei mai
importați regizori din ultima ju
mătate de secol, Fălci avea să
schimbe profund și definitiv in
dustria cinematografică inven
tând, involuntar, blockbusterul

TARANTINO, SCRIITORUL
Celebrul regizor, care pretinde că
mai are de realizat un singur film
în carieră, afirmă că nu mai este
cineast, ci scriitor. Izolat la Tel
Aviv cu soția lui și proaspăt tată,
Tarantino lucrează în prezent la
un roman, la o piesă de teatru, la
o carte despre cinema și scrie cro
nici de film pe care le publică pe
siteul cinematografului său din
Los Angeles, New Beverly. Și, cu
toate acestea, Tarantino va scrie și
regiza cele cinci episoade ale seria
lului Bounty Law. Este vorba despre
serialul fictiv în care juca persona
jul Rick Dalton (interpretat de
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Leonardo DiCaprio) în filmul
Once Upon a Time in Hollywood,
serial care în curând va trece din
ficțiune în realitate.
ELENA FERRANTE, DIN
LIBRĂRII LA NETFLIX
Netflix anunță că va coproduce
realizarea unei serii bazate pe cea
mai recentă carte a cunoscutei
scriitoarei, La vita bugiarda degli

adulti/ The Lying Life of Adults,
lansată în toamna anului trecut
în Italia. Cărțile misterioasei au
toare sau vândut în milioane de
exemplare în întreaga lume, iar
lansarea romanului La vita bu
giarda degli adulti a fost un ade
vărat eveniment editorial. Lansa
rea mondială a volumului însă a
trebuit amânată pentru luna sep
tembrie 2020 din cauza pande
miei. Cărțile Elenei Ferrante din

estival. Un fapt înscris și în Cartea
Recordurilor.
Cu un buget de producție de
numai 9 milioane de dolari, Fălci
avea să se dovedească un succes
monstruos, mult peste așteptări:
470 de milioane de dolari încasări
numai în 1975. O sumă care, ajus
tată la inflație, ar însemna acum
în jur de 2 miliarde de dolari, ocu
pând astăzi cam locul al șaptelea
pe lista filmelor cu cele mai mari
încasări. Nu era deloc rău pentru
un film care, din cauza dificultă
ților tehnice și a depășirilor de bu
get, era cât pe ce să nu se mai facă.
Succesul de vară al lui Fălci ve
nea în siajul celui al Nașului, cu
trei ani înainte. Atunci studiourile
Paramount optaseră pentru un alt
mod de distribuție pentru filmul
lui Coppola: o lansare masivă,
concomitentă, în toată țara și o
sporire substanțială a bugetului
de promovare.
Spre deosebire de Nașul, un
film gândit ca „material de Oscar“,
Fălci era un animal complet dife
rit, un film făcut special pentru
divertisment. Era momentul în
care această nouă specie de filme
începea să fie produsă din ce în
ce mai mult, filme ce ar fi trebuit,
urmând schimbările sociale ale
societății americane, să atragă în
săli publicul obișnuit al cinema
tografelor în aer liber, drivein,
obișnuit cu un unic spectacol, di
fuzat noaptea.
În 1975, o astfel de exploatare
în săli a lui Fălci era un pariu care
se putea dovedi riscant. Dar suc
cesul lui, urmat de uriașul succes
al Războiului stelelor doi ani mai
târziu, avea să consfințească noul

drum pe care avea să pornească
industria cinematografică ameri
cană. Abia din 1981 acest standard
de producție avea să se impună
cu adevărat.
Vara lui 1981 a fost, practic, pri
mul sezon de blockbustere, când
în săli sau confruntat producții
de succes precum Cavalerii Arcei
Pierdute, Cannonball Run, Super
man 2, James Bond: Numai pentru
ochii tăi etc.
În 1975, Fălci intra în cinema
tografe însoțit pentru prima dată
de aproape tot arsenalul de pro
movare care avea să devină stan
dard pentru orice blockbuster ce
a urmat.
Ce îl diferențiază de majorita
tea blockbusterelor de astăzi este
că filmul lui Spielberg a fost gân
dit ca un uriaș divertisment, dar
nu cu prețul calității artistice. La
vremea respectivă, Fălci a fost pri
mit de critici cu laude (sincere, nu
posibil cumpărate ca astăzi) și a
fost nominalizat la patru premii
Oscar, dintre care a câștigat trei,
mai puțin cel pentru Cel mai bun
film. O mare deosebire față de
multe dintre producțiile de gen
de astăzi, care tind să fie complet
uitate la finalul sezonului.
În același timp, Fălci avea să dea
naștere și altei obișnuințe a produc
țiilor ulterioare, cea a marilor fran
cize și a interminabilelor serii de
continuări.
Continuările filmului lui
Spielberg (multe la număr și tot
mai slabe calitativ) pot fi uitate.
Fălci însă, primul, rămâne și la
45 de ani de la premieră un
monstru sacru în istoria cinema
tografului. SDC

tetralogia napolitană au atras și
atenția studiourilor. HBO și Rai au
produs deja o adaptare după ro
manul Prietena mea genială,
ajunsă la cel de al treilea sezon.
Producția serialului a fost stopată
temporar, tot din cauza pandemiei.
Pentru a realiza The Lying Life of
Adults, Netflix se aliază cu produ
cătorul italian Fandango, care a lu
crat deja la Prietena mea genială.

„Îmi propun ca pe viitor să duc cu
mine ceea ce am fost forțat să învăț
pe pielea mea în aceste circum
stanțe“, spune regizorul. În tot acest
timp, Scorsese așteaptă să se reîn
toarcă la cinema. Noul lui proiect,
finanțat de Apple, va fi Killers of
the Flower Moon, film ce îi reunește
pe Leonardo DiCaprio și Robert De
Niro. Va fi un western bazat pe un
șir de crime căruia iau căzut vic
time mai mulți amerindieni îmbo
gățiți după descoperirea unor
uriașe zăcăminte de petrol pe pă
mânturile lor, în anii ’20. Scorsese
spune că nu știe când va ajunge din
nou în spatele camerelor de luat
vederi, dar că este convins că filmul
se va face „întrun fel sau altul“. SDC.

CE A FĂCUT SCORSESE
ÎN IZOLARE?
Evident, legendarul regizor nu a
pierdut timpul și, pe perioada izo
lării, a realizat un scurtmetraj care
a fost difuzat joi de BBC. Inspirat
de pandemie și de implicațiile so
ciale ale acesteia, Scorsese a realizat
acest scurtmetraj despre care
spune că este foarte personal, des
pre felul în care izolarea la afectat.
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