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PALMARESUL FESTIVALULUI INTERNAȚIONAL DE FILM DE LA BERLIN, ETAPA ONLINE

Babardeală cu noroc

Să sperăm că ediția a 71�a a Fes�
tivalului Internațional de Film
de la Berlin a fost unică și că la
anul nu vom mai vedea filmele
pe calculator. Pentru a marca
această ediție extraordinară, fes�
tivalul a alcătuit pentru segmen�
tul online, desfășurat între 1 și 5
martie 2021 (un segment pentru
public va avea loc între 9 și 20
iunie), un juriu format numai
din cineaști care au câștigat
Ursul de Aur: Ildikó Enyedi,
Nadav Lapid, Adina Pintilie,
Gianfranco Rosi, Jasmila Žbanić
și Mohammad Rasoulof. 

IULIA BLAGA

Acest juriu a ales să dea trofeul
festivalului celui mai reprezenta�
tiv film din Competiție, Babardea �
lă cu bucluc sau porno balamuc,
de Radu Jude, care e o copro duc �
ție între România, Luxemburg,
Cehia și Croația. Filmul a fost în�
tâmpinat elogios de presa anglo�
saxonă de specialitate, dar nu a
plăcut tuturor criticilor care au
dat cotații în „Screen Internatio�
nal“, cum s�a întâmplat cu 4 luni,
3 săptămâni și 2 zile, de Cristian
Mungiu, la Cannes în 2007. Nici
nu avea cum. După cum a justifi�
cat juriul, filmul „are calitatea
rară și esențială a unei opere pe�
rene. (...) El captează pe ecran con �
ținutul și esența, mintea și corpul,
valorile și carnalitatea vremurilor
pe care le trăim. Ale acestui mo�
ment precis al existenței noastre.
Este un film elaborat, dar în ace �
lași timp unul sălbatic, inteligent
și copilăros, geometric și vibrant,
imprecis în cel mai bun sens. El
atacă spectatorul, îl provoacă să
nu fie de acord, dar nu lasă pe 

nimeni să păstreze distanța de
siguranță“.

SCENARIUL COMPENSEAZĂ
PRIN CUVINTE LIPSA
ACȚIUNII 

Dacă Jude a modificat scenariul și
filmarea pentru a se plia pe rigo�
rile lockdown�urilor și ale pande�
miei, Wheel of Fortune and Fan� 
tasy de Ryusuke Hamaguchi, dis�
tins cu Marele Premiu al Juriului,
a fost și el adaptat pandemiei. Fil�
mul e alcătuit din trei părți în
care câte două personaje nu fac
decât să dialogheze, dar dialogu�
rile se răsucesc permanent și reu �
șesc să creeze un context unde
motivațiile și reacțiile personaje�
lor se recolorează încontinuu. Pri �
ma parte e un triunghi amoros în
care o fată află că cea mai bună
prietenă s�a îndrăgostit de fostul
ei iubit, a doua e despre o studentă

care încearcă să seducă un profe�
sor incoruptibil citindu�i un pasaj
erotic din ultima lui car te, iar a
treia e întâlnirea întâmplătoare
dintre două femei care se con�
fundă reciproc cu foste colege de
liceu. E ceva hipnotic în felul în
care scenariul compensează prin
cuvinte lipsa acțiunii, făcând per�
sonajele să recurgă la jocuri de rol
pentru a reechilibra experiențe
din trecut. Ryusuke Hamaguchi,
un harnic cineast de 42 de ani, a
fost cu Asako I & II în Competiție
la Cannes în 2018.

Premiul Juriului a rămas în
Germania la Mr. Bachmann and
His Class, de Maria Speth, un do�
cumentar de trei ore și 20 de mi�
nute care urmărește pe îndelete o
clasă de copii emigranți tutelată
de un profesor extraordinar. Dom�
nul Bachmann, care are pregătire
de sociolog, dar a intrat în învă �
țământ pentru că soția nu avea

slujbă stabilă și aveau copii de
crescut, folosește convențiile sis�
temului educațional pentru a�i
pregăti pe elevi pentru viață.
Discuțiile pentru aprofundarea
limbii germane sunt ocazia de a�i
lăsa să se exprime, de a�i învăța să
argumenteze și să�și asculte inter�
locutorul, testele sunt un prilej de
a�i învăța să se ajute reciproc,
orele de muzică ocazia de a de�
veni o echipă. Acest film lung nu
trenează nici o secundă, pentru că
profesorul știe întotdeauna ce să
spună, orele lui sunt fascinante,
iar copiii sunt într�adevăr extra�
ordinari – ca orice copil care stă
pe lângă un matur creativ. 

CINEMAUL POATE FI
MARTOR, DAR NU POATE
SCHIMBA ISTORIA

Filmul de debut Natural Light
(o coproducție Ungaria, Letonia,

Fran ța, Germania, Belgia) a fost
distins cu un Urs de Argint pentru
regia lui Dénes Nagy. Punând în
lumină vinovăția Ungariei în cel
de�al Doilea Război Mondial (1941�
1944), când 10.000 de soldați ma�
ghiari au susținut armata ger� 
mană în URSS lichidând parti�
zani, filmul turnat în Letonia îi dă
unui caporal misiunea de a fi mar�
tor și participant la fapte cărora nu
li se poate opune, printre care ma�
sacrarea inutilă a popu lației civile.
Caporalul, interpretat cu umani�
tate discretă de Ferenc Szabó,
joacă din ochi dezaprobarea și
oroarea, iar faptul că e însărcinat
și cu fotografierea fapte lor de ar �
me îi consolidează func ția simbo�
lică. Imaginea, cinemaul pot fi
martor, dar nu pot schimba istoria. 

Un alt juriu poate că i�ar fi dat
actorului maghiar Premiul de in�
terpretare pentru rol principal,
premiu care din acest an este 

Pentru a treia oară în nici 10 ani, România câștigă Ursul de

Aur pentru lungmetraj la Festivalul Internațional de Film de

la Berlin, performanță care nu se explică prin susținerea

cinematografiei de către stat, ci prin forța cineaștilor de a

răzbi când guvernanții nu dau doi bani pe ei. Dacă lumea

internațională vede Babardeală cu bucluc sau porno

balamuc de Radu Jude ca pe un film despre pandemie, în

România, unde pandemia a dus cinematografia în pragul

colapsului, trofeul ar trebui să determine guvernanții să

deblocheze finanțările, să tragă la Fondul Cinematografic

banii care i se cuvin și să redeschidă schema de ajutor 

de stat (cash rebate). 

Babardea lă cu bucluc sau porno balamuc, 
de Radu Jude
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gender�neutral, dar juriul a pre�
ferat�o pe nemțoaica Maren Eg�
gert pentru I’m Your Man, de
Maria Schrader, film care e mult
mai subtil și mai inteligent decât
o simplă idilă dintre o femeie de
carieră și un robot programat să
îi facă fericiți pe cei singuri. Scrisă
cu precizie și umor, această po�
veste nu lipsită de ironii reușește
să fie credibilă și să construiască
rama în care personajele se modi�
fică pe negândite – carierista des�
coperă dragostea alături de un
android, iar acesta devine mai
uman decât mulți oameni. Oare de
ce juriul n�o fi premiat și interpre�
tarea excelentă a lui Dan Stevens?

Premiul pentru interpretare
rol secundar a fost acordat tinerei
Lilla Kizlinger pentru celălalt film
maghiar din Competiție, Forest –
I See You Everywhere, de Bence
Fliegauf. Și acesta un film de pan�
demie – șase povești cu câte două
personaje care discută –, dar este
mult mai puțin subtil ca Wheel of
Fortune and Fantasy. În orice caz,
e curios că Lilla Kizlinger a fost
considerată ca având rol secun�
dar într�un film în care toți inter �
preții erau pe același plan.

SPECTATORUL VA
CHESTIONA ADEVĂRATA
REALITATE

Premiul pentru scenariu l�a răs�
plătit pe sud�coreeanul Hong
Sang�soo pentru Introduction (el
primise anul trecut Premiul de
regie pentru superbul The Wo �
man Who Ran). După cum a spus
un critic străin, Introduction nu e
cel mai potrivit film prin care să
faci cunoștință cu Hong Sang�soo.
Perfect de acord. Ca să fiu sinceră,
nu știu dacă și din cauza laptopu�
lui pe care l�am văzut, Introduc�
tion mi s�a părut mai puțin îm �
plinit ca celelalte filme ale acestui
cineast care îmi place foarte mult.
Să dai Premiul pentru scenariu
unui om despre care toată lumea

știe că nu scrie scenarii mi se pare
mai degrabă un semn că cineaștii
din juriu au ținut să salute un mod
neconvențional de a lucra într�o
lume în care, din pricina pande�
miei, nimic nu mai e bătut în cuie. 

Filmul mexican A Cop Movie
de Alonso Ruizpalacios a primit
Ursul de Argint pentru contri �
buție artistică remarcabilă, mai
exact pentru montaj (acest premiu
se acordă pentru imagine, montaj,
sunet ori scenografie). Combi�
nând realismul social cu filmul de
acțiune și documentarul cu fic �
țiunea, această producție foarte
elaborată, într�adevăr provoca�
toare pentru un monteur, urmă �
rește un cuplu de polițiști, Teresa
și Montoya, care pe parcurs dez�
bracă uniformele și se dezvăluie a
fi doi actori, Mónica del Carmen și
Raúl Briones, care acceptă să intre
pe ascuns la școala de poliție pen�
tru a vedea această lume din inte�
rior. Odată intrat în rama dină� 
untrul ramei, spectatorul va intra
în joc și va chestiona la rândul lui
adevărata realitate (oare aparta�
mentele unde se filmează actorii
cu telefonul sunt chiar aparta�
mentele lor?), iar asta face filmul
și mai captivant. 

Ar fi meritat să intre în palma�
res Petite maman, cu care Céline
Sciamma se întoarce la uni versul
copilăriei evocat în primele ei
filme. Fără prea multă acțiune și
pe o durată minimă de timp,
Sciamma intră cu extrem de multă
delicatețe în lumea interioară a co�
piilor, observând felul în care se
regăsesc în părinți și ajungând la
mecanismul prin care ei se văd
adesea ca părinții acestora, chiar și
când sunt mici. În lumea creată de
Sciamma în acest fals film cu fan�
tome, ordinea temporală sau cau�
zalitatea sunt, ca într�un vis sau
basm, date peste cap și orice devine
posibil. Iar măiestria cu care
Sciamma folosește uneltele cine�
maului pen tru a realiza aceste lu�
cruri face din film o mică bijuterie.

O TRAUMĂ PE 
CARE CINEASTA 
O PERLABOREAZĂ

Secțiunea Encounters, inaugu�
rată anul trecut când Cristi Puiu
a luat Premiul de regie pentru
Malmkrog și care e destinată pro �
ducțiilor realizate de cineaști cu
totul originali, a fost câștigată
acum de un documentar semnat
de Alice Diop și intitulat Nous/
We. Un film cuminte despre me�
morie și emigrație alcătuit din mai
multe fragmente disparate care
încep să se lege cam când te în�
trebi despre ce e filmul. „Regret tot
ce a dispărut, tot ce a fost șters“,
spunea autoarea din off despre
amintirile pe 16mm înregistrate în
timpul sărbătorilor de iarnă 1995�
1996, ultimele sărbători cu mama
care nu știa că e bolnavă. 

Documentarul Nanu Tudor,
realizat de regizoarea basara�
beană Olga Lucovnicova și pro�
dus de Belgia, Portugalia și Un �
ga ria, a primit Ursul de Aur pen�
tru scurtmetraj. În 20 de minute,
cineasta în vârstă de 29 de ani 

pătrunde cu un scalpel bine ascuțit
prin straturile propriilor amintiri
din copilărie, dezvăluind – dincolo
de detaliile casei bunicilor pe care
o revede după multă vreme –
amintirile din vara când avea 9 ani
și unchiul ei a abuzat�o. Estetica
poetică a filmului ascunde o trau �
mă pe care cineasta o perlabo�
rează folosind mediul în care se
simte cel mai în siguranță, dar,
confruntat cu adevărul, unchiul
nu înțelege nici acum cât de mult
rău a făcut. Juriul a apreciat mo dul
în care Olga Lucovnicova „ne con�
duce în complexitatea dezvăluiri

unei traume din copilărie. În vre �
me ce detalii intime ne introduc
treptat în ceea ce pare o lume idi�
lică pătrunsă de nostalgie, con �
versația regizoarei cu unchiul
Tudor alcătuiește un expozeu al
ororilor trăite de ea și al negării
lui lipsite de recunoașterea vino �
văției. Subtila privire cinemato�
grafică a autoarei circulă cu pre� 
cizie în jurul membrilor familiei.
Curajul ei personal, combinat cu
măiestria cinematografică, creea �
ză un film care e în egală măsură
puternic și structurat pe mai mul �
te straturi emoționale“. SDC

ENCOUNTERS

l Cel mai bun film:We (Franța), de Alice Diop 
l Premiul Special al Juriului: Taste (Vietnam,
Singapore, Franța), de Lê Bảo 
l Cel mai bun regizor (ex�aequo): The Girl and the
Spider (Elveția), de Ramon Zürcher, Silvan Zür�
cher, și Social Hygiene (Canada), de Denis Côté 
l Mențiune Specială: Rock Bottom Riser (SUA),
de Fern Silva

PALMARES BERLINALE 2021
COMPETIȚIE 

l Ursul de Aur: Babardeală cu bucluc sau porno balamuc
(România, Luxemburg, Cehia, Croația), de Radu Jude 
l Ursul de Argint și Marele Premiu al Juriului:Wheel of 
Fortune and Fantasy (Japonia), de Ryusuke Hamaguchi
l Ursul de Argint și Premiul Juriului:Mr. Bachmann and 
His Class (Germania), de Maria Speth
l Ursul de Argint pentru regie:Dénes Nagy pentry Natural
Light (Ungaria, Letonia, Franța, Germania, Belgia) 

l Ursul de Argint pentru interpretare rol principal:Maren
Eggert pentru I’m Your Man (Germania), de Maria Schrader 
l Ursul de Argint pentru interpretare rol secundar: Lilla
Kizlinger pentru Forest – I See You Everywhere (Ungaria),
de Bence Fliegauf 
l Ursul de Argint pentru scenariu:Hong Sang�soo pentru
Introduction (Coreea de Sud), de Hong Sang�soo 
l Ursul de Argint pentru contribuție artistică remarcabilă:
Yibrán Asuad pentru montajul filmului A Cop Movie
(Mexic), de Alonso Ruizpalacios 

Nanu Tudor, de Olga Lucovnicova

Radu Jude
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Continuăm Jurnalul, 
spre a fi frumos. 

Luni, 8 martie
Cu prilejul zilei de 8 martie, am
cules acest poem involuntar rostit
de Gigi Becali, cioban mistic și pa�
tron. Femeia (de Gigi Becali, cio�
ban mistic, patron): Femeia/
odată o vezi/ că dă ochii/ peste
cap/ și rămâne/ în vise.

Nu știu cum se face, păcatele
mele, că la noi mâna invizibilă îi
trage pe marii noștri bugetar�li�
berali tot la buget, tot la buget,
coane Fănică. Să adorăm piața li�
beră, primesc, dar pe banii con�
tribuabilului, cum s�ar zice. În
altă ordine de idei, mâine, 9 mar�
tie, se aniversează un număr de
ani de la publicarea Avuției na �
țiunilor, de domnul nostru Adam
Smith. Ar cam fi lectură de bază
pentru bugetar�liberali, dacă nu

ar fi și ei nuli cultural, la fel ca ge�
menii lor din Frontul Salvării
Naționale și copiii frumoși și li�
beri ai timpului prezent și altor
organe ale statului. Cu această
ocazie îmi aduc aminte ce frumos
a știut să moară Adam Smith, ca �
re în ajunul morții se afla la o pe�
trecere de unde s�a retras cu
cu  vintele: „Mă bucur nespus de
compania dumneavoastră, dom�
nilor, dar cred că trebuie să vă pă�
răsesc, pentru că mă duc în altă
lume“. Era deja iulie 1790.

Duminică, 7 martie
Oare cum ar fi fost viața noastră
dacă nu am fi trăit aceste timpuri
binecuvântate în care toți știu
totul despre tot?

Sâmbătă, 6 martie
Aniversăm la acest început de pri�
măvară patru ani de la cea mai

frumoasă harfă a deceniului: o
sută douăzeci (!) de cetățeni ro�
mâni au plecat în pas de dans
(conga), fără să plătească nota de
plată la o cârciumă din Spania. Ei
dezvoltaseră acest plan sublim:
mâncau și beau pe săturate și
apoi fugeau dansând, la adăpos�
tul pretextului că se distrează. Au
țepuit astfel mai mulți sărmani
cârciumari iberici, până li s�a 
înfundat, fiindcă, iată, au pus
gheara pe ei.

Vineri, 5 martie
De vreo opt ani stau, slavă cerului,
tot mai puțin timp în România și
cu cât stau mai departe cu atât mă
izbește cantitatea enormă de
energie investită în jurul fleacu�
lui. Ne pică șandramaua�n cap și
noi lătrăm solemni, cu morgă ca�
raghioasă de fanatic tâmp altoit
cu Nae Cațavencu, definiții de

prin dicționarele altui univers. Ar
fi înduioșător, dacă nu ar fi ridi�
col. Ce e, măi țară, măi țărișoara
mea, cu tine?

Joi, 4 martie
Era frumos dacă Petrov turna sub
numele Pascalopol, să nu mai dis�
tingă ce e patern de ce e penal. 

Aniversăm astăzi doi ani de
când am aflat că adăposturile an�
tiaeriene din țara noastră nu pot
fi folosite, nici dacă ne�ar ataca
unii și alții, fiindcă s�au depozitat
în ele, deja, murături, damigene și
plase cu plase. Este, veți fi de
acord, cel mai reușit epilog la sen�
timentul românesc al ființei.

Pe parcursul anului 2012 ră�
posatul Dinu Patriciu mi�a predat
o lecție de economie de care am
ținut cont. Am învățat – băbește,

să zicem – că nu e bine să îți ții
toate ouăle într�un singur coș.
Eram angajat la o prăvălie de
presă a răposatului și salariul îl
primeam rar și puțin. De atunci
mi�am luat solemn angajamentul
în fața frigiderului personal să nu
mai am niciodată un singur loc de
muncă, fie el și stabil. Never for�
get, never again – cum frumos se
spune la cauzele cu adevărat în�
alte. Mă înduioșează, de aceea, oa�
menii care mă întreabă de ce nu
mă mai statornicesc într�o sin�
gură redacție. Se vede treaba că ei
nu au fost angajații lui Dinu Patri�
ciu, săracii, nu știu cum e. SDC

ANDREI CRĂCIUN
CULEGĂTORUL DE HARFE

Alt jurnal de la sfârșitul lumii (25)

M�am gândit că ar fi folositor să
prezint aici, în exclusivitate pen�
tru cititorii „Suplimentului de
cultură“, cum se face nodul la
cravată. Pare că nu e un subiect
serios, pare că nu e vorba despre
cultură, dar este ceva serios și
este vorba de o întreagă cultură
a rafinamentului care azi se duce
de râpă. Nu voi prezenta aici cea
mai simplă metodă, dar, dacă
urmați cu atenție instrucțiunile
de mai jos, veți obține un nod de
cravată cuceritor.

Așezați așadar cravata pe după
gât, astfel încât capătul lat să
atârne în stânga, iar cel îngust în
dreapta, cam la o palmă deasupra
cataramei (depinde și de lungi�
mea cravatei, dar și, mă tem, de
mărimea cataramei). Capătul lat
trece peste cel îngust, creând un x,
și se întoarce orizontal pe sub el,
ieșind în stânga. Îl introduceți pe
lângă gât și îl scoateți în jos, po �
ziționându�l apoi puțin în dreap �
ta capătului îngust, ca un pendul,
într�un nou x (pentru control, ca�
pătul lat, din care vedeți acum
căptușeala, e mai aproape de piept
decât cel îngust). Prindeți bine
nodul în formare cu două degete
și spargeți trei ouă în vasul de la

mixer și bateți�le nițel, apoi
adăugați unt topit. Zahărul n�are
ce căuta în clătite, dar untul e
esențial – aș zice măcar 60g, în
felul ăsta ele n�o să vi se lipească
niciodată de tigaie. De observat că
ori adăugați încet acest unt, ori îl
lăsați să se răcească mai întâi, să
nu se facă ouăle omletă. Bun.
Acum, pe deasupra capătului în�
gust, aduceți capătul lat în stânga
perpendicular pe direcția crava�
tei care atârnă. Această mișcare
orizontală creează fâșia care va
deveni fața nodului, un nod care
va avea practic lățimea ei. Această
fâșie o veți suprapune marginii
superioare a nodului în formare,
dar, deși până acum am ținut
acest nod destul de strâns, să nu
joace, pe ea trebuie să o lăsăm
destul de moale pentru că printre

fâșia asta și nod urmează să
treacă încă o dată cravata. Acum
turnați treptat o cană de lapte,
apoi un praf de sare și câteva pi�
cături de esență de vanilie (nu
mult – clătitele nu sunt cu atât
mai bune cu cât s�a pus o canti�
tate mai mare de vanilie). Apoi
adăugați, continuând să mixați,
două căni și jumătate de făină.
Făina se adaugă, evident, treptat,
dar nu chiar cu țârâita, că durează
și atunci ouăle vor fi bătute prea
mult – ceea ce, în bucătărie, e o
infracțiune pe cât de nebuloasă,
pe atât de sinistră. Abia în acest

moment treceți de jos în sus capă�
tul lat printre gât și nod și scoa �
teți�l sus, după care îl introduceți
în jos pe sub brida largă pregătită
adineauri și turnați în compoziție,
amestecând lent, o jumătate de
litru de lapte rece. Radeți coaja de
la o lămâie (curățată de ceară cu
apă fiartă) și aruncați�o înăuntru.
O lămâie bună în acest scop se
recunoaște după culoarea ei gal�
benă. Acum strângeți nodul ușor,
asigurându�vă că lungimea crava�
tei e mulțumitoare, că ajunge adică
până la acul cataramei. Când de�
vine clar că totul e OK, strângem

bine nodul, dar nu înainte, ca să
nu rămână cravata șifonată în
cazul în care nodul trebuie desfă�
cut și refăcut. Când facem asta,
avem grijă ca nodul să fie triun�
ghiular și mai ales ne asigurăm,
apăsând cu arătătorul pe centrul
cravatei când strângem, că sub el se
creează un mic fald care dă cravatei
un pic de viață și că tigaia e bine
acoperită cu foarte puțin ulei în�
cins. Turnăm în ea trei sferturi de
polonic de compoziție, rotind re�
pede tigaia așa încât compoziția să
se întindă uniform și să suie un pic
și pe pereții tigăii, pentru că margi�
nile alea un pic mai prăjite decât
restul dau un plus de textură clăti�
tei – în măsura în care doctorul nu
ne�a interzis textura. Într�un minut
la foc mic, marginile încep să se des�
prindă, ne asigurăm mai întâi
mișcând�o ușor cu o spatulă de
lemn că nu ni s�a prins nicăieri clă�
tita de tigaie și o întoarcem pe par�
tea cealaltă azvârlind�o în sus fără
frică. Pentru asta, până vă obișnuiți,
țineți tigaia cu ambele mâini la în�
ceput și faceți mișcarea din înche�
ietură; n�are ce se întâmpla, în cel
mai rău caz clătita va cădea pe jos –
ca și cu alte riscuri din viață, ne
temem prea mult de prea puțin. O
mai lăsați puțin pe partea ailaltă,
apoi o umpleți cu gem, o mâncați
împreună cu cineva, și puneți o cra�
vată fără pete de ulei. Eleganță de
modă veche... SDC

CĂTĂLIN PAVEL
CÂTEVA PÂNZE SUS

Nodul la cravată. Un panegiric.



Mă întreb acum, dacă am vor-
bit atâta despre reevaluarea
filmelor de animaţie Disney,
câte dintre ele ar scăpa azi de
restricţiile de vârstă sau de dis-
claimer-ele de început. Asta nu
înseamnă că neg complet utili-
tatea demersului. Doar că, așa
cum ziceam și altă dată, cine
trage linia despărţitoare? Cine
stabilește ce e controversabil
și ce nu? Și cât de obiectiv o
poate face în contextul actual?

Se zice că e bine să lași mânia de
seară pentru dimineață. Nu�i lucru
ușor. Valul mânioaselor proteste
antirasiste din America de azi, că�
ruia îi cad victimă până și statuile
lui Columb sau ale aboliționistului
Lincoln, e caracterizat de o încrân�
cenare și o suspiciune extreme, ghi�
date atât ideologic, cât și emoțional,
de ideea vinovăției culturii albe pri�
vilegiate. Călare pe acest val, orice
privitor bine înflăcărat va desco�
peri rasismul peste tot tocmai pen�
tru că pornește de la prezumția că e
omniprezent. O descriere simpatică

a mecanismului ăstuia psihologic o
găsim la I.L. Caragiale, în Conul Leo�
nida față cu reacțiunea: „Omul, bu�
nioară, de par egzamplu, dintr�un
nu�știu�ce ori ceva, cum e nevricos,
de curiozitate, intră la o idee; a intrat
la o idee? fandacsia e gata; ei! și după
aia din fandacsie cade în ipohondrie.
Pe urmă, firește, și nimica mișcă“.

Așadar, odată căzut în ipohon�
drie și convins, să zicem, că America
e o societate predominant rasistă
sau, oricum, discriminatorie, poți
descoperi rasism și stereotipuri ra �
siale peste tot. Ca, de exemplu, în
clasicul film Disney Cărțile junglei
(1967). Să ne gândim numai la 

simpaticul King Louie, acel monarh
al maimuțelor, leneș, ridicol și orgo�
lios, care vrea să ajungă asemenea
oamenilor și care cântă/ vorbește în
stil de jazz, într�un jargon anglo�
american ce ilustrează un stereotip
rasial jignitor – adică vorbește ca un
negru de cartier. Rasismul implicit,
chiar dacă ascuns sub masca
inocenței comice, sare în ochi de la
o poștă. Mai ales că regele Louie e o
maimuță – o maimuță care vrea să
ajungă asemenea oamenilor, adică
(se presupune automat) a albilor, vă
dați seama câtă lipsă de subtilitate!

Rețeta hermeneutică e infaili�
bilă:pornești de la presupoziția că
rasismul și discriminarea impreg�
nează o întreagă cultură, iar apoi
„decodezi“ și găsești dovezi „evi�
dente“ peste tot. Vi se pare că Albă
ca Zăpada, filmul lui Walt Disney
din 1937, e cu totul inocent? Hai
să�l privim cu un ochi critic woke:
s�ar putea să nu mai fie. 

În primul rând, a spune că mi �
noritățile sunt slab reprezentate în
film ar fi o bagatelizare. De fapt peli�
cula e complet lipsită de diversitatea

rasială, atât de obligatorie în Ame�
rica de azi. Universul din Albă ca Ză�
pada e unul integral alb (caucazian),
o falsă reprezentare a lumii (basmu�
lui, sigur...) ca lume a rasei albe.
Însuși numele filmului e ilustrativ
pentru acest tendenționism para�
digmatic albocentrist: Albă ca... E
drept, Disney pare să evite măcar
reverențele la adresa patriarhatu�
lui, propunând o abordare naiv�fe�
ministă a conflictului, între două
femei de vârste diferite, dar asta
doar la o privire superficială. În rea�
litate salvatorul, eroul sine qua non,
cel care o readuce la viață pe prota�
gonistă prin sărutul lui viril, este tot
un bărbat. (Asta spre deosebire de
Frozen/ Regatul de gheață, un film
de animație contemporan mult mai
progresist, unde sărutul salvator
este oferit unei tinere de o altă tâ�
nără.) Ce să mai spunem de portre�
tul negativ, în tușe groase, al re� 
ginei�vrăjitoare? El este o mostră
evidentă de ageism, de discriminare
a vârstnicilor și în primul rând a 
femeilor vârstnice. Iar regina e doar
una din numeroasele femei de 

vârsta a treia cărora filmele de
animație le atribuie tradiționalul rol
de vrăjitoare rea. Cam atât despre
falsul feminism din Albă ca Zăpada.

Ar mai fi destule de spus des�
pre acest film aparent benign, dar
o să pomenesc aici doar un lucru:
faptul că sărutul salvator din final
e oferit de prințul cel viril. Este o
mostră evidentă de discriminare
a piticilor (a persoanelor verti�
cally challenged!), cărora le e atri�
buit un rol subordonat, inferior.
Căci piticii o iubeau sincer și pur
pe Albă ca Zăpada; sărutul orică�
ruia dintre ei ar fi putut s�o învie.
Ei, abia un sărut piticesc – al lui
Mutulică, de exemplu – ar fi fost
un gest de autentică justiție so�
cială. Dar asta nu se întâmplă. Așa
că, deși filmul nu e într�atât de
discriminatoriu încât să fie retras
sau restricționat la difuzare, tot
nu i�ar strica un disclaimer.

Adevărul e că toți suntem
rasiști, toți discriminăm, toți pro�
movăm injustiția socială – numai
că n�o știm. Ar trebui să purtăm
toți disclaimer�e. SDC
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RADU PAVEL GHEO
ROMÂNII E DEŞTEPŢI

Războaie culturale și desene animate (VI)

România are buget și este pregă�
tită să țină piept valului trei al
pandemiei. Lucrurile n�au luat�o
încă razna din punct de vedere
medical, oamenii știu cu ce se
mănâncă pandemia, chiar dacă
sunt obosiți după un an de
restricții și de proiecte amânate.

Campania de vaccinare pare și ea
să prindă ceva viteză (s�au făcut
deja peste două milioane de vac�
cinuri), după o lună februarie
aproape pierdută, din cauza lipsei
de doze înregistrată nu doar la
noi, ci pe întreg continentul euro�
pean. Dacă ar fi să ne uităm spre
viitor, sunt ceva speranțe de mai
bine, dar progresele sunt încă
lente în raport cu ceea ce ne�am
dori cu toții.

În acest timp, ne întrebăm ce
se va întâmpla cu economia Ro�
mâniei după lunga perioadă de
anestezie care ne�a măcinat nervii
tuturor. Investițiile prinse în bu�
getul pe acest an ating cifre re�
cord, iar afluxul de bani va ajuta
companiile să�și crească afacerile

și să pregătească proiecte noi. De
asemenea, este de așteptat ca ma�
rile proiecte de infrastructură ale
statului să se miște începând cu a
doua jumătate a anului. Nu sunt
prevăzute sincope, guvernul n�a
anunțat majorări de taxe și impo�
zite, deci teoretic nu sunt motive
de îngrijorare. Evident că totul
poate fi dat peste cap de o nouă
stare de urgență care poate fi de�
clarată dacă lucrurile scapă de
sub control din punct de vedere
medical. Însă dacă vom asista la
întețirea campaniei de vaccinare
(și sunt tot mai multe semne că se
va întâmpla asta), atunci sunt
șanse minime ca economia să fie
lovită de un lockdown, ca în pe�
rioada martie�mai a anului trecut.

E un oarecare optimism în so�
cietate, mai ales că perioada cri�
tică a fost se pare depășită, iar răul
cel mare l�am lăsat deja în urmă.
În plus, economia românească a
furnizat marea surpriză în ultimul
trimestru din 2020, când am avut
cea mai mare creș tere economică
dintre țările Uniunii Europene. Ba

mai mult, în plină pandemie și
într�un an în care economia a fost
închisă două luni, veniturile la
buget pe întreg anul 2020 au fost
mai mari decât cele din 2019. O
veste neașteptată am spune, ți �
nând cont că preocuparea nr. 1 a
anului trecut a fost supra vie �
țuirea, nu plata taxelor și impozi�
telor către stat. Și totuși minunea
s�a produs. 

Premierul Florin Cîțu spune
că reducerile acordate de stat pen�
tru plata taxelor și impozitelor la
timp au făcut cu ochiul companii�
lor, astfel că mulți au preferat să
strângă din dinți și să plătească
dările decât să rostogolească da�
torii pentru anii care urmează. Ani
care nu se știe dacă vor fi mai
ușori pentru zona de business.

Marea problemă e că statul
nu este conștient că trebuie să se
și reformeze. Da, e complicat pen�
tru un ministru să taie din cheltu�
ieli în instituțiile din subordine,
dar, dacă vom continua în același
ritm, finanțele statului vor avea
nevoie de perfuzii peste câțiva ani.

La sfârșitul anului trecut, Ro�
mânia avea 1,25 milioane de buge�
tari, cu 400.000 mai mulți decât în
2004. O cifră imensă. Și o situație
ciudată, câtă vreme din 2004 în�
coace digitalizarea ar fi trebuit să
taie zdravăn din elanul angajări�
lor. În plus avem experiența cu
perioada de urgență, în care țara
a funcționat și cu mare parte din
bugetari stând acasă.

Pe de altă parte în ultimii ani,
veniturile din zona bugetară s�au
dublat, dar întrebarea e dacă și
eficiența funcționarilor e de două
ori mai ridicată. Nu avem încă
standarde de performanță, dar în
același timp avem destui cetățeni
nemulțumiți că solicitările lor
sunt rezolvate cu greutate.

Ne�am fi așteptat la mai mul �
tă dorință de reformă din partea
actualei coaliții guvernamentale.
Chiar avem nevoie de toate agen �
țiile naționale care funcțio nează
în momentul de față? De ce în
anumite instituții oamenii încă
stau la cozi sau așteaptă săptă�
mâni întregi până li se eliberează
niște banale documente? De ce
vara e un chin să�ți faci pașaport?
Simplu:pentru că vin românii din
străinătate să�și facă noile acte.

Păi nu știe statul acest lucru? Ba
știe, dar se vede că e tare compli�
cat să aduci temporar niște oa�
meni din alte zone pentru a rezol�
va nebunia de la ghișee.

România e cocoșată financiar
peste măsură de pensiile speciale
și de un aparat bugetar imens. În
loc să taie răul de la rădăcină, par�
tidele care ajung la putere preferă
să închidă ochii și să înlocuiască
clientela vechiului partid la pu�
tere cu propria clientelă. 

Problema e că nu merge la
infinit așa, iar la viitoarea criză
economică răzbunarea ar putea
fi cruntă. Iar când banii nu mai
ajung pentru salarii și pensii, 
iar împrumuturi externe nu�ți 
dă nimeni, atunci rămâne o sin�
gură cale: tăieri brutale ale veni�
turilor. SDC

FLORIN GHEŢĂU
VAGONUL CU VORBE

Investiții fără reforme
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Între cele două prejudecăți axio �
logice, distanța nu e nici cât in� 
terstițiul dintre literele vecine ale
vreunui cuvânt. Care cuvânt poate fi
„superficialitate“. Sau „îmbuiba re“.

Sau „plictiseală“. Sau „opacitate“
(mintală, se înțelege). Sau oricare
altă definiție scurtă a lăbărțatului
fapt că ne�am învățat să primim
toate de�a gata, știind ce trebuie
să căpătăm la apăsarea unui
anume buton. Iar dacă nu vine ce
așteptam, ni se blochează me �
canismul, fiind lipsiți de cre ier.
Mare parte a indivizilor de azi
pare să funcționeze precum niște
roboți a căror dotare hard ware
este depășită de software. Cerin �
țele de sistem n�ar trebui să
constituie un impediment, dacă
omul și�ar utiliza materia cenușie
la capacitate adecvată. Or, în
ciuda tuturor încercărilor de a�i

face să gândească singuri, indi vi �
zii se aglutinează într�o masă tot
mai compactă și lesne de mani �
pulat, pe considerente fie comer �
ciale (consumism compulsiv), fie
politice (alegeri trucate, opțiuni
corecte/ greșite). Despre acest
sindrom vorbește, în felul său,
Steven Wilson pe noul și aparent
ușurelul său album. Care îmi
place, repet ce�am spus. 

Scriind că�mi place, regret că
nu pot include toate nuanțele in �
teracțiunii complexe dintre mu �
zică și ascultătorul imprevizibil,
chiriaș între urechile mele. În
primul rând, apreciez aptitudinea
lui Steven Wilson de a face –

muzical – ceea ce consideră el că
îl reprezintă, nu ce așteaptă alții.
La 54 de ani, cu un traseu de mu �
zician pe care puțini l�au avut, cu
abilitatea de a revigora discuri
celebre ale genului rock progresiv,
Wilson își poate permite să dea cu
tifla pretențioșilor atot cunos �
cători, lăsați cu gura căscată către
spațiul internautic, de unde nu
pică para mălăiață a te miri cărei
„capodopere“, sunete fără noimă
smulse din haloimăsul unei nopți
stupefiante. De data asta, Wilson
cântă precis, cu subiect și predicat,
cum s�ar zice. Are piese cuceritoare,
refrene ușor de ținut minte și de
fredonat, diversitate stilistică, ironie
și sarcasm în versuri de impact,
orchestrații multietajate ce nu su �
focă linia melodică (esența muzicii,
vorba lui Haydn), ritm dinamic
unde trebuie și lirism de claviaturi
gingaș preparate (a se vedea arse �
nalul sculelor, între care se distinge
un EMS VCS3, împru mutat de la
clăparul trupei Keane, pentru o
sonoritate specială). Și grafică inte �
ligentă. Ce i se poate reproșa dis� 
cului? Eu n�am găsit nimic. (Totuși,
regret că n�am prins un exemplar

de vinil roșu, era mai percutant la
ochi...) Și, repet, îmi place!

Cum ar putea să nu�mi placă,
îndeosebi versiunea surround?
Știu că e o prostie ce spun, dar tot
o spun: este imersiune în muzică,
așa cum trebuie și cum n�am
auzit vreodată! Wilson reușește
aici să te înhațe binișor (des �
chiderea Unself este înșelătoa�
re!), să te poarte cu el pe valuri
sonore de�o ravisantă frumusețe,
în care pur și simplu te scalzi ca�
n piscina cu ziduri transparente
a corpo ra tiștilor bine plătiți!
Zbori sau te scufunzi? Nu con �
tează. Plenitu dinea plutirii este
desăvârșită. Cuvintele sunt prea
banale ca să traducă tot ce mu �
zica induce. Minima condiție a
receptării, du pă umila mea expe �
riență, este prezența unui sistem
standard calibrat, vo lumul dat la
maximum admis, scaunul plasat
la centru. 

Nu cred că Wilson a optat
aiurea pentru trei feluri de flux
audio 5.1: DTS, LPCM și Dolby
Atmos. Muzicianul e dublat de�un
tehnician care știe deja cum muș �
că viitorul! SDC

Unul știe mai devreme...

DUMITRU UNGUREANU
ROCKIN’ BY MYSELF

Știri la zi din actualitatea culturală și articolele ediţiei pe
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„Mie îmi place!“ Asta le-am spus câtorva prieteni dezamăgiți de noul
disc al lui Steven Wilson – The Future Bite (2021, Caroline Interna -
tional). M-a amuzat indignarea lor că Wilson nu (le-)a livrat un material
de nivelul celor consacrate (din perioada Porcupine Tree sau a primelor
albume solo). Odată bătută în pioneze constatarea, amicii au tras apa
concluziei inflexibile că inge niosul englez e un caz pierdut pentru
muzica de calitate. 



De câțiva ani, Carmen Lidia Vidu
umblă prin țară, în localități
unde există teatru și deschidere,
ca să documenteze istorii locale
și personale, restabilind în
modalități estetice legăturile
esențiale dintre artiști și comu�
nitate. E felul ei creativ de a se
implica, de a reda artei scenice
forța de a coagula oamenii, 
nu doar în publicul aleatoriu
dintr�o seară, de a o readuce la
statutul de fundament social pe
care îl avea la origini. Anul
acesta Vidu a poposit la Bacău,
unde, de mai multe sezoane,
Teatrul Municipal „Bacovia“ e
silit să facă față unor provocări
existențiale. 

Așezământul funcționează într�o
clădire centrală neglijată de auto �
rități, acoperită la un moment dat
de o plasă�giulgiu pentru a pro�
teja trecătorii de bucățile de ten�
cuială desprinse din fațadă. Situa�
ția e de dată mai veche: valul retro�
cedărilor n�a mai ținut cont decât
de interesul imobiliar, așa că trupa
s�a trezit într�o clădire cu multe li�
tigii, în orice caz cu un pro prietar
intrat ulterior în insol vență, cu un
Consiliu Local care, anul trecut, 
și�a declinat dreptul la preempțiune,
perpetuând incertitudinea. E una
dintre temele abordate de Jurnal.
Bacău pe care l�am văzut la pre�
mieră săptămâna trecută.

Cum se procedează în teatrul
documentar, regizoarea a realizat
o serie de interviuri cu actorii tru�
pei, i�a ales pe aceia ale căror
povești sunt relevante din per�
spectiva raporturilor cu orașul, a
alcătuit scenariul preluând frag�
mente din discuții, aranjându�le
într�o formă scenică multimedia.
Mixarea feliilor de viață frustă și
expresivitatea digitală e semnă�
tura ei de artist. 

JURNAL. BACĂU
ARE CINCI SECVENȚE

Fluxul de narațiuni personale le�
gate de meseriile scenei și de Ba �
cău debutează cu un foarte scurt
istoric al artei teatrale a locului.
Oficial, aceasta începe în 1848, are
suișuri, coborâșuri, un raport nă�
bădăios încă din vechime cu pri�
măria. În mai multe rânduri, do� 
rințele și eforturile artiștilor de
sedentarizare instituțională se lo�
vesc de dezinteresul autorității
publice. „Desfătările“ sunt, din
perspectiva administratorilor ur �
bei, „cheltuieli facultative“, adică
insuficient de interesante pentru
a fi stipendiate. În 1929, artiștii ca�
pătă totuși loc în Palatul Mărăști
(Hotel Central), de unde au plecat,
unde s�au reîntors și funcționează
și azi. Comunismul a înființat la
începuturile sale, din motive de
sovietizare forțată, o rețea națio �
nală de teatre de stat în reședin �
țele de județ. Scopul era înmul �
țirea canalelor de propagandă,
dar așa s�a născut, odată cu altele,
Teatrul „Bacovia“, în 1948. 

Dramaturgic, Jurnal. Bacău
are cinci secvențe, aceasta pe care
tocmai am schițat�o și alte patru
privind biografia și legăturile cu
municipiul a tot atâția actori din
generații diferite, relevante din
unghiul relației ombilicale dintre

o instituție de spectacole și oră �
șenii pentru care există. Înainte
de a mă referi la testimonialele lor,
subliniez uimirea plăcută cu care
am primit aceste povești adevă�
rate. Autenticitatea le face demne
de cea mai vioaie imagi nație care
le�ar fi putut produce. Doar că
sunt realitate pură. Fiecare în sine
are resursele de a merita să fie
spusă și ascultată. Însumate, ele și
multe altele fac, de fapt, istoria
Teatrului „Bacovia“ o parte esen �
țială a istoriei Bacăului.

Viorel Baltag s�a născut fix în
anul înființării Teatrului. A câș �
tigat trofeul Mamaia (la amatori,
în 1969), iar la sala de teatru i�a
plăcut și l�a atras catifeaua. În
intervenția lui vorbește despre
turneele de odinioară prin toată
țara, câte o lună de zile, cu auto�
buzul devenit căruța lui Thespis.
A fost, împreună cu Dida Drăgan,
reprezentantul României la un
festival internațional de muzică
ușoară (Cehoslovacia, 1971), iar
pe afișele de la Bacovia a apărut
de foarte, foarte multe ori. 

UN PERSONAJ DIN SERIE 
E „VOCEA PUBLICĂ“

Florina Găzdaru e băcăuancă get�
beget, iar ca elevă a fost aleasă să
îi dea flori lui Ceaușescu când
acesta a venit în „vizită de lucru“.
S�a făcut actriță deși tatăl ei, mi �
lițian, nu i�a înțeles pornirile ar�
tistice și nici n�a venit vreodată să
o vadă pe scenă. A locuit în teatru,
ca mulți alți colegi, și�a crescut
fetița într�un apartament reparti�
zat instituției de primărie, unde
locuiește și în prezent. Familie,
casă, teatru, oraș sunt coordonate
ce reapar constant în derularea
scenariului. Când bugetul de
spec tacol e insuficient, Florina re�
curge și acum la rochii, bluze,

pantofi sau accesorii din garde�
roba proprie. 

Eliza Noemi Judeu e din Cluj,
dar „și�a găsit Bacăul“, cum zice, 
s�a căsătorit aici, are doi copii. E
actriță și, din 2016, manager, iar în
primul an de mandat a plâns în fie�
care zi. Între timp s�a mai obișnuit. 

Bianca Babașa e cea mai tâ�
nără din colectiv, are origini rome
după tată și un traseu de viață cu
viraje dramatice, așa ca multe al�
tele din interminabila și în derivă
tranziție autohtonă. 

Interpreții spun replici, unii
cântă (Babașa alături de familia ei
absolventă de Conservator, melo�
dia Țara asta; Viorel Baltag la
final, simbolic, șlagărul antede�
cembrist Te rog, ai răbdare cu mi �
ne!), interacționează organic cu
partea multimedia (Cristina Ba �
ciu). Scenografia virtuală comple�
tează jocul uman, dinamizează
relatările, reanimă imagini, pre�
zintă documente și fotografii de
epocă în colaje plăcute ochiului și
utile spectacolului. Canonul tea�
trului documentar impune un stil
de joc detașat emoțional, fără 

implicare, deși confesiv, lăsând
prim�planul încărcăturii afective
a evocărilor personale. O serie de
podcasturi (Andreea Gavrilă) cu
cei patru actori va dezvolta în
audio părți din Jurnal. Bacău.

Un alt personaj din serie e
„vocea publică“, primarul actual
filmat în sala de spectacole expri�
mând poziția oficială redată în
proiecție video. La avanpremieră
au participat și opt dintre cei 16
consilieri locali în decizia cărora
stă rezolvarea problemelor tea�
trului, ca prezență de centralitate
a colectivității. Rostul spectacolu�
lui e ambivalent. 

Pe de o parte să�i sensibilizeze
pe decidenți în pri vința nece �
sității de a avea teatru în oraș. Pe
de alta, de a re branșa artiștii și
orășenii pentru care aceștia creea �
ză. E scopul emo țional al Jurnal.
Bacău, pentru că sentimentele
sunt materialele cu care lucrează
teatrul. Iar teatrul e, în primul
rând, al comunității în care există,
care are nevoie de el. E momentul
să înțeleagă cu toții împreună
acest adevăr. SDC
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REGIZORUL RADU AFRIM INVITĂ PUBLICUL IEȘEAN ÎNTR-UN UNIVERS TRIST, DAR ÎNCĂRCAT DE LIRISM 

„La Maeterlick, magia
vine din poezia tristeții“

RAMONA IACOBUȚE

De câțiva ani, lunile ianuarie și
februarie îl găsesc pe Radu Afrim
la Iași, unde repetă intens cu ac �
torii din trupa Naționalului ie� 
șean, face fotografii, se încarcă cu
energia oamenilor și locurilor pe
care le străbate la pas. Nici anul
acesta nu a lipsit. Și, așa cum măr �
turisește chiar el, deși teatrul po �
litic, teatrul militant atrage tot
mai mult, în vremurile pe care le
trăim a ales să lucreze pe textele
unui dramaturg simbolist, Mau �
rice Maeterlinck, laureat al pre� 
miului Nobel pentru literatură în
1911, deloc ușor de pus în scenă și
nu foarte des vizitat de regizorii
de la noi. Maeterlinck a scris și
multă poezie. De altfel, opera sa
poetică este marcată de teatra �
litate, iar cea dramatică de lirism.
Moartea îl fascinează și îl inspiră
pe dramaturgul belgian care prin
textele sale creează o atmosferă
demnă de o seară cețoasă de toam �
nă. Nu știi dacă totul e real sau
dacă ai intrat într�un vis din care
poate că nu vei mai ieși. Pentru
spectacolul de pe scena ieșeană,
Trei piese triste, regizorul Radu
Afrim a optat pentru Intrusa,
Șapte prințese și Interior pentru
a crea un „spațiu închis, deschis
doar prezențelor nevăzute, care
rătăcesc în jurul lui și așteaptă să
se deschidă o ușă“, ajutat de
scenograful Cosmin Florea și de
artistul video Andrei Cozlac.

Cu premiera pe 11 martie, spec �
tacolul Trei piese triste, regizat de
Radu Afrim, după textele lui Mau �
rice Maeter linck, are în distribuție
atât actori cu experiență, cât și
colaboratori, tineri care încă stu �
diază teatrul pe băncile facul tății și
pentru care un rol într�o astfel de
punere în scenă este un adevărat
examen de maturitate. 

Radu, în acest sfârșit de iarnă și
început de primăvară, le propui
spectatorilor ieșeni (și nu numai)

să pătrundă în universul drama-
turgului belgian Maurice Maeter-
linck, profund atins și de poezie
(cum de altfel îți și place). Te bân-
tuie de mult personajele acestuia
și atmosfera pe care el o creează
prin scris sau a fost ceva spontan
alegerea dramaturgului?

În 1992 am ieșit pentru prima dată
din țară. Am avut o bursă de stu�
dii de câțiva luni în Bruxelles. 
De când mă știu, adică de pe
vremea comuniștilor, am devorat
supra realismul, care evident era

occi ental. În reproduceri proaste,
adesea alb negru. Eram fan Ma �
gritte. Abia în Belgia, după ce am
vizitat aproape zilnic Musées
Royaux des Beaux�Arts, am des �
coperit simbolismul în arta lor. Și
n�am mai ieșit din el. A fost cumva
și despărțirea de Magritte. 

Apoi, întors la Litere la Cluj,
stăteam în bibliotecă și citeam tot
felul de cărți simboliste vechi,
netraduse și care nu se studiau în
facultate. Aproape că nu mai ci �
team materia pentru examene.

Motiv pentru care aveam câte trei,
patru examene pe toamnă. E greu
de crezut că cineva ar fi atras să
pună în scenă la 20 sau la 30 de
ani aceste texte despre moarte ale
lui Maeterlinck. Așa că, dacă tot
am scăpat de povara vârstelor și
nu mai pot fi bănuit că pozez în
artist serios, iar planeta nu stă
prea bine cu sănătatea, mi�am zis
că e timpul lor. 

Suntem acum între două
stări, într�o situație de așteptare
fără să știm prea bine ce aștep �
tăm, ne simțim cumva ca la un fin
de siècle, fără să fim, totuși, la un
sfârșit de secol. Mimăm norma �
litatea (chiar și cei care nu sun� 
tem fanii ei), deși nimic nu e con �
form normelor. Cu nasul și gura
acoperite de măști, ochii oame �
nilor de pe stradă rămân totuși
descoperiți. Iar când ochii nu sunt
absorbiți de smartphone, în ei nu
se poate citi prea des speranța. Și
atunci de ce la teatru să ne pre �
facem că totul e bine, că viața e o

De mai bine de un an de zile trăim într-o lume peste care se
răstoarnă umbra uriașă a suferinței, a izolării, a rupturii so-
ciale. Totul parcă s-a oprit în loc, boala și-a impus tirania,
iar noi încercăm să punem la cale o revoluție care să ne
elibereze. Arta ne poate ajuta să o facem, ținându-ne mintea
ocupată și sufletul viu. Totuși, artiștii au fost poate printre
cei mai afectați, nevoiți și să se reinventeze, să se mute în

online, să se adapteze pentru a supraviețui. Regizorul Radu
Afrim este printre puținii regizori din România pentru care
relația cu teatrul nu s-a modificat radical în acest an de
pandemie. A fost extrem de prezent în mediul online, unde i
s-au difuzat o parte dintre spectacolele pe care le pusese
deja în scenă, dar și-a găsit drumul și spre sălile de teatru,
a repetat la spectacole noi. 
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Mă amuză să tot
aud că peste zece
ani teatrul nu va
mai fi la fel. De
parcă acum zece
ani teatrul era la fel
ca cel de acum. 
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comedie spumoasă plină de ga �
guri ieftine? Divertisment ief tin
găsim la televizor. La teatru, fie
lucrăm cu oglinzi pe care le pu �
nem în fața oamenilor, fie deschi� 
dem uși secrete către altundeva.
La Maeterlinck magia vine din
poezia tristeții. Și, pentru că tea �
trul de artă încă nu e interzis, ne
permitem să experimentăm în
acest sens. Împreună cu echipa.

Pentru spectacolul de la Iași,
Trei piese triste, ce te-a făcut să
te decizi pentru unul sau altul
dintre textele lui Maurice Mae-
terlinck?

Sunt trei texte de interior. De izo �
lare. Am gândit împreună cu
sce nograful Cosmin Florea un
spațiu închis. Deschis doar pre �
zen țelor nevăzute, care rătăcesc
în jurul lui și așteaptă să se des �
chidă o ușă. Și când ușa se des� 
chide, ele intră în casă. Ca și cum
spațiul le�ar fi aparținut cândva
sau pur și simplu a venit clipa în
care trebuie să domine acel in �
terior. Unul dintre texte (pe care
eu l�am tradus din franceză și 
l�am transformat în monolog) se
cheamă tocmai Interior. E des pre

o fată care s�a înecat și spiritul ei
se întoarce acasă plin de re muș �
cări și regrete. Prima piesă din
trilogie se numește Intrusa. E o
piesă de atmosferă. Sunt ul timele
clipe din viața unei femei care a
avut o naștere dificilă. Panoul
central al tripticului e ocupat de
Șapte prințese. Șapte surori vie �
țuiesc izolate într�un spațiu asep �
tic. Sau dincolo de oglinzi. Și nu
poți ajunge la ele decât ridicând o
lespede grea. Asta după ce ai făcut
un drum subteran printre arhan �
gheli cu aripi grele de piatră. Cam
ăsta e universul în care ne�am
jucat noi două luni (zâmbește).
Unii vor zice că e o nesimțire să
faci teatru non�po litic în vremu �
rile astea. Abia aștept s�o aud
(zâmbește din nou)!

Pentru că aminteai de teatru po-
litic și teatru de artă, pentru
mine (poate greșesc, poate nu)
odată cu Măcelăria lui Iov ai în-
ceput să construiești aici, la Iași,
un soi de epopee scenică care
are în prim-plan relația cu
moartea, cu sinele spiritual, cu
sufletul și uneori cu Dumnezeu,
amestecând cele două maniere
de a face teatru. Vei spune pe
bună dreptate că aceste ele-
mente se regăsesc în majorita-
tea spectacolelor tale, într-o
formă sau alta. Însă, deși Măce-
lăria lui Iov, Dansul Delhi, Orașul
cu fete sărace, Trei piese triste
au la bază texte ale unor scrii-
tori diferiți și mize artistice dife-
rite, ceva parcă le leagă cu un fir

invizibil, o stare comună. Închizi
cercul cu Trei piese triste sau ră-
mâne deschis?

Piesa lui Paravidino era mai de �
grabă o satiră socială. Măcelăria lui
Iov, spectacolul de la care mă
așteptam să scandalizeze Iașul a
devenit, din contra, un hit (zâm �
bește). Era o critică a capitalis� 
mului în care se spune clar că
banul te poate ucide. Violent. Dacă
închid cercul? Nu sunt eu stăpânul
cercului. E posibil să fiu în inte �
riorul lui demult. Aș vrea eu să
desenez cu creta pe asfalt acest cerc
și apoi să șterg o mică porțiune din
el, atâta cât să pot ieși. Crezi că
pandemia asta ne azvârle departe
de un astfel de cerc? Eu nu.

Voi risca și o întrebare cu pan-
demia. Ție această pandemie 
ți-a schimbat relația cu teatrul,
felul în care alegi să lucrezi la 
un spectacol?

Nu încă. Dincolo de faptul că am
lucrat cu întreruperi și cu mari
constrângeri financiare la pro �
ducție, relația mea cu munca a
rămas aceeași. Nu trebuia să vină
pandemia ca să�mi amintească
faptul că suntem muritori. Sau
fragili. Cel puțin nu mie. Încerc să
rămân la fel de exigent, deși
întrebarea „ce sens are?“ mă în �
tâmpină poate mai mult ca îna� 
inte atunci când ies din repetiție.
Și îmi zic în sinea mea „bine că
întrebarea asta nu�mi iese în față
în drumul spre repetiție“. Nu neg
faptul că lumea virtuală și online�ul
deschid posibilități vaste. Care nu

ne erau la îndemână înainte de
COVID�19. Nici măcar nouă, celor
obișnuiți să facem spec tacole cu
multă tehnologie. Reinventarea
asta despre care se tot vorbește și
care a devenit goal�ul tuturor,
vine organic. Sau nu mai vine. Mă
amuză să tot aud că peste zece ani
teatrul nu va mai fi la fel. De
parcă acum zece ani teatrul era la
fel ca cel de acum. E drept că
pentru unii ar trebui să fie la fel
ca în anii ’90. Și abia atunci l�ar
numi teatru.  

Echipa de la Iași, pe care deja o
cunoști destul de bine, cât de
afectată ți se pare de această
perioadă de pauză? A fost mai
greu la repetiții decât în mod
obișnuit? Le-ai simțit suferința,
setea de a lucra?

Aici nu știu dacă trebuie luată în
calcul echipa. Vorbim de indivi �
dualități. Unii au dorit să se în� 
toarcă la muncă, alții probabil ar

fi fost fericiți cu încă doi ani de
carantină. 

Mă refer, firește, la cei pe care 
i-ai cooptat în noul proiect și cu
care ai mai lucrat și în trecut.

Cei care se află într�o ligă ono rabilă
de profesionalism n�au probleme.
Sau încercă să le surmon teze. Pro �
blema rămâne sistemul senil, care
ar putea fi zguduit doar de criza
financiară care deja se întrevede.

Revenind la premiera din acest
început de primăvară, ce provo-
cări a adus pentru tine Maurice
Maeterlinck transpus în scenă?

Gestionarea poeziei și a lumii invi �
zibile. Poate mai mult ca altădată.

Cum ieși din acest sfârșit de iar-
nă petrecut la Iași, cu oamenii și
cu artiștii de aici, pe străzile și în
interioarele de aici?

Cum ies? Galben ca turta de cea �
ră. Glumesc (râde)! SDC

Nu trebuia să vină pandemia ca să-mi
amintească faptul că suntem muritori.
Sau fragili. Cel puţin nu mie.
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Trei piese triste, 
după Maurice Maeterlinck

l Scenariul și regia:Radu Afrim
l Scenografia:Cosmin Florea
l Video:Andrei Cozlac
l Coregrafia:Radu Alexandru
l Aranjament muzical, pregătire
muzicală:Diana Roman
l Asistent regie:Antonia Mihăilescu
l Distribuția:Ada Lupu, Pușa
Darie, Emil Coșeru, Ionuț Cornilă,
Horia Veriveș, Diana Roman, Livia
Iorga, Răzvan Conțu, Diana Raluca
Amitroaie, Diana Vieru, Alexandra
Azoiței, Ioana Fuciuc, Smaranda
Mihalache, Georgiana Zmău
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„Suplimentul de cultură“ publică în
avanpremieră un fragment din ro-
manul Peres troika boys, de Dinu Guţu,
care va apărea în curând în colecţia
„Ego. Proză“ a Editurii Polirom.

– FRAGMENT –

Ne�a dat drumu’ de la chimie cu câ�
teva minute înainte de pauză. Avea
profa ceva treabă, nu din bunătate.
Unii au luat�o la fugă ca disperații
după țigări la tarabă, iar restul ai
noștri am făcut un cerc sub feres�
trele de la informatică. Max stă cu
pletele desfăcute aproape mătu�
rând asfaltul, își caută de zor cheia
de�acasă. Umblă ca bezmeticu’ și�l
întreb mai mult să nu tac:

— Băi, da’ știi precis pe unde
ți�ai pierdut�o?

— N�n�normal, în 301.
— Și de ce�o cauți aici?
— Că�i dirigu�n 301, blea, nu

tre’ să mă vadă.
— Bojika cu tine, motane, și�l

las pe meloman în pace, mai ales
că simt o boare neprietenoasă de
transpirație în nări.

Întorc capul și mă relaxez, din �
spre Toni adie ca de fiecare dată a
tabac și�a parfum șmecher, Givenchy,
cred că se lăudase discret odată. Tuns
periuță, geacă și pantofi scumpi de
piele și blugi negri strânși pe picior.
Inspiră bunăstare și control, ceea ce 
n�avem nici unu’. Are 1,90, ca mine, da�i
legat strună, arată mai a bărbat și�a șef
de turmă ca oricine din liceul nostru.

— Spuneți repede, blea, o�ntin�
dem de la română? întreabă el

ușor nervos, scrijelind asfaltul din
curte c�o creangă găsită pe undeva.

— Singurele două variante pe
care le�avem sunt: a) să ne evapo�
răm și b) s�o futem din gară, zice
Dimon c�o grimasă între glumă și
nevoie turbată de aprobare.

Aprobarea n�o primește, că nu
râde și nici nu�l bagă nimeni în
seamă. Ne uităm în continuare în
liniște, cu milă și curiozitate, la Max
bâlbâitu’, care, încă�n pirostrii,
caută nenorocita de cheie, deși știe
că�i în clasă, nu acolo, și, simțind
greul din privirile noastre, zice:

— Oric�c�c�c�um avem prezențe
destule, bagă cu juma’ de voce în�
c�un argument pentru, iar argu�
mente pentru se găsesc întotdeauna
când îi vorba de fugit de la școală.

Ne facem loc șerpește spre
poarta de metal, cu Toni�n frunte.
Passatul verde al directoarei nu�i,
cărare bătută pentru noi. Îl salutăm
din ochi pe portar, care se ia de
Toni:

— Lunganule, te spun lu’ tac�
tu’, lunganule, vezi c�ai uitat de
promisiune.

— Mâine�o aduc, deadi Valera,
zice ăsta rușinat, făcând mișcări de
Obi�Wan Kenobi cu creanga lui
prin aer. I�am promis o sticlă de
Spicul de Aur și�o tot uit acasă, ne
lămurește el vâjâind cu bățul.

Peste un minut culege și Max
unul de pe Mateevici, uitând de
cheie, și�ncepe să�l șârâie de toate
gardurile și de toți pereții caselor
pe lângă care trecem. Iau și eu un
harag și�ncep să�l agit prin aer de
plictiseală. Dimon nu rămâne mai
fraier, caută ceva special cu privirea

și pe lângă Casa Nunții gă sește
unu’ cât paloșu’ lu’ Ștefan și�l în�
dreaptă la intimidare spre carabi�
nierii schilozi care stau de formă și
păzesc Ambasada Americii. Dima
completează formația și mergem
așa, ca niște hăndrălăi, cu câte�o
creangă�n mână spre Zâmbet. Ne
credem din filme, cred c�așa și�ară�
tăm. Ne așezăm la Zâmbet cu câte�o
Baltika 9�n față, la masa noastră
dinspre parc. De săptămâna asta
văd c�au adus și niște aparate în
colțu’ de lângă ușă și doi sărmani
stau și bat la ele. Se strică și locu’
ista, păcănelele o s�aducă scandal
și depejosnici, foc tre’ să le dăm.
Dar bag de seamă c�au băgat și cvas
în meniu, să vină și familiile de
treabă după plimbărica în parc să
savureze dintr�o băutură cinstită,
cu grade puține, dup�o săptămână
grea la birou. E decisiv s�acoperi
toate dorințele și straturile când
faci un meniu de bar în capitala oa�
menilor buni – Chișinău. Toni stă
lângă mine, complet autist, și�n �
cearcă să�și bată recordu’ la Râmă
pe 8210�le lui, Max își acordează
chitara undeva în celălalt colț de
masă, eu vorbesc cu Dima de fotbal
și facem biletele pentru mâine. Pân
la urmă�i joi și vin meciurile din
weekend, ceva bani trebu’ să facem.
Suntem din clasa�ntâi împreună.
Mai puțin Max și Dimon, care�au
venit mai târziu la cel mai presti�
gios liceu din oraș, Odiseu. Gurile
rele spun că doamna directoare,
când a fondat liceul, i�a dat numele
acesta pentru că Prometeu și Orfeu
erau deja luate la Registrul Co �
merțului și�n plus prima ei firmă
care i�a purtat noroc se chema Odi�
seu Impex SRL. Oxana ne�a spus
odată că�i fie de la numele unei
cărți al unui ceva scriitor mai deli�
man, despre unu’ de se plimbă cu
tat�su 24 de ore printr�un oraș din
Anglia, fie de la eroul din Iliada,
Ulise. Dar e prea clar că, dacă direc�
toarea voia Ulise, îi zicea Ulise, așa,
i�a zis Odiseu, ceea ce�nseamnă că
nu�nseamnă nimic. În fine, e așa o
amețeală plăcută în aerul de la
Zâmbet și nu�i rău deloc să mai
sugi din berea de nouă grade și să
simți cum se ridică ușor la cap și te
amorțește și ești cu ai tăi și parcă�i
mai bine decât oriunde. Dimon 
încearcă din răsputeri să se facă 

interesant, stă cu Sport Curieru�n
mână și vorbește�ntr�una de meciu�
rile din Premier League și Italia, face
analiză în gura mare la ce merită pus
și țipă biletele câștigătoare, apoi ne
lămurește câți bani putem să facem
dacă�l ascultăm. E tuns precis c�o
foarfecă tocită, că�i cade aiurea bre�
tonu’ pe fruntea lată și deasupra
buzei are niște puf de mustață care
n�a văzut lama vreodată. Poartă blugi
ca ai lu’ taică�su cre’ că, minim cu�n
număr mai mari, și�o cămașă de fla�
nel în carouri, model 1990. Dimon nu
poate fi luat prea�n serios, dar, radi�
ind, insistă să schimbe pariurile pe�
un fel de criză de primăvară:

— Pațani, așa de bine�mi pare
că m�ați primit printre voi, sunteți
de aur, rânjește el timid, încercând
să ne cuprindă pe toți cu privirea.

— Suntem de la Ciocana, blea,
noi umplem lumea de bunătate,
râde Toni.

— Da, de bunătate mortală,
adaug plictisit.

— Sunteți așa pizdoși, așa de
treabă, știți atâtea și nici nu sun teți
botaniști, uneori cred că�s în plus
aici, că nu vă merit, că�i ceva nela�
locu’ lui, că nu aparțin de Odiseu, de
voi, uneori cred că�s nebun, conti�
nuă Dimon, răzuind disperat cu un�
ghiile eticheta de pe sticla de Baltika.

— Blea, noi nebuni și căutăm
aici, ești de�al nostru, Dimon, tot
normal.

— Ce pizdos e să ai brigadă, nu
se oprește transnistreanul, deși ar fi
trebuit de mult. Ce loc din lume îți dă
așa plăcere, să nu te temi de nimeni,
să aparții de ceva, să fii respectat, 
nu�i aista cel mai puternic senti�
ment? Nu vă�nchipuiți ce plăcere�i să
fii acasă, într�un loc unde ești cu ai
tăi, unde se simte românește.

— Na vse sto, sută�n sută ro �
mânește! urlă Toni plictisit, ridi�
când berea.

Ciocnim și mai comandăm un
rând, în timp ce Guguță intră val�
vârtej în Zâmbet și, de la multele
lui kilograme, e asudat și�mbujo�
rat, de zici c�a fost la maratonu’
orășenesc pentru grăsuți, îmbră�
cat fără gust, ca de obicei, și, fără
să�și mai tragă răsuflarea, ia o
halbă de Baltika de la bar și din
mers deșurubează cutia de votcă
din geacă și toarnă peste bere din
ea până dă pe din lături.

— De ce pula ai venit cu
Spicușoru’ de�afară? îl ia Toni ru �
șinat la rost.

— N�au bere destul de strong
aici, bro, eu am nevoie de�o bere
tare amu, și, mâncându�și cuvin�
tele, toarnă mai departe. Pe scurt,
așa o situație:pe Zaicik l�au luat, e
la secție de ieri, de asta n�o vinit azi
la școală. Arest preventiv. Stăte
aseară cu mopedu’ la intersecția
de la Gaudeamus și un baseak s�o
luat de el. SDC

Dinu Guţu –
Perestroika boys

CARTEA
„Dinu Guţu mixează, decupează, amestecă, face cocktailuri pentru plăcere
sau durere. Nu mai poţi fi altfel de scriitor azi. E o urgenţă să contribui la
înţelegere cu tot ce știi să faci, că e literatură, muzică, combinat ţoale. 
E atâta material brut în jur. Și mai ales în Chișinău, în ultimii 20 de ani 
s-a strâns atât de mult material, brut și brutal, încât e nevoie de montaj
rapid, deștept și empatic, de atenţie maximă la detalii despre viaţa
adolescenţilor, despre ultima generaţie matură de «uresesiști», care apoi
au luat calea străinătăţii, despre viaţa fetelor și băieţilor făcuţi praf de
tăvălugul liberalizării, al mafioţilor mici și mari, al burgheziei închipuit-
revoluţionare. Este absolut necesară scriitura tip «cut», repede, că nu e
timp de «literaturică frumușică», e nevoie de tăietură rapidă, montaj,
mixaj și fuga mai departe, la altă «petrecere». Dinu este prins în această
urgenţă de DJ social, politic, literar. Și își aplică metoda cu grijă și respect
faţă de lumea din care își extrage datele, opuse industriei «big data»,
acele «small data» care uneori îţi explică mai mult decât un lan de servere
ascuns în Antarctica.“ (Costi Rogozanu)
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Classix 2021 aduce la Iași muzi�
cieni din Austria, Cehia, Franța,
Germania și România. Interpreții
vor aborda lucrări camerale din
repertoriul clasico�romantic, până
la zona modernă și contempo�
rană, cu partituri de Ludwig van
Beethoven, Antonín Dvořák, Oli�
vier Messiaen, cu premiera la Iași
a celebrului său Quatuor pour la
fin du temps, sau Kurt Estermann,
un compozitor născut în 1960. Un
trio feminin premiat la nivel eu�
ropean, un recital de chitară cu
un interpret de renume mondial,
o celebrare a centenarului Astor
Piazzolla prin pasionale acorduri
de tango, într�o ofertantă com �
binație instrumental�timbrală și
o întâlnire cu virtuozitatea pia�
nistică în ultimul recital al ediției,
care va continua și seria dialogu�
rilor educaționale sub genericul
Classix in Focus.  

Despre avatarurile organiză�
rii acestei ediții a aventurii clasice
contemporane la Iași am stat de
vorbă cu cei doi protagoniști prin�
cipali care s�au zbătut timp de
aproape un an pentru Classix: Pa�
tricia Butulei, directorul festivalu�
lui, Asociația Industrii Creative, și
Dragoș Cantea, directorul artistic
al festivalului și pianist concertist.

Ești director de festival și 
organizator de evenimente cul-
turale cu multă experiență și
experiențe, mă gândesc nu doar
la Classix, ci și la Festivalul Ro-
canotherworld. Cât de greu e să
organizezi ceva, orice, în aceste

vremuri ?

Pandemia ne�a schimbat tuturor,
la nivel global, perspectiva abor�
dată și modul în care funcționăm.
Anul 2020 a însemnat flexibili�
tate, adaptare, dar și foarte multă
frustrare. Noi, cu Classix Festival
și Rocanotherworld, am fost prin�
tre puținii norocoși care am putut
realiza festivalurile. Suntem recu�
noscători și foarte conștienți de
acest lucru. Cred că aici s�a văzut
foarte mult calitatea publicului și
a artiștilor, prin respectarea din
partea lor a normelor impuse de
către autorități, precum și cea a
partenerilor privați, prin implica�
rea lor în continuare, în ciuda
acestor vremuri incerte.

De când au început pregătirile
pentru Classix? 

Planningul pentru Classix a mers
în paralel. Încă din septembrie
am început să punem pe hârtie
nume de artiști și direcții pe care să
le urmăm. Am schimbat scenariul

de foarte multe ori, deși anunțasem,
inițial, ediția pentru luna februarie,
am continuat să căutăm soluții cât
mai permisive și flexibile, în caz de
neprevăzut. Așa a venit ideea de hi�
brid. Un festival care să ne permită
să avem atât oameni în sală, în con�
textul în care legea ne permite, cât
și în mediul online, să putem să ne
gândim la latura internațio nală,
dar și educativă.

Cum e afectată ediția din 
acest an, una totuși de criză,
ținând cont de contextul
internațional al proliferării 
unui nou val pandemic?

Deși acum ne bucurăm de o va�
riantă care să păstreze latura
internațională a festivalului prin
artiștii străini pe care îi vom avea
la Iași, această ediție a adus cu
sine și o serie de compromisuri și
schimbări. Am fost nevoiți să limi�
tăm durata Classix la doar cinci
zile de concerte din șapte, iar ac�
cesul la o capacitate de doar 30%.
De această dată, însă, a trebuit să
venim cu noi soluții privitoare și
la testele PCR pentru artiștii
invitați (la ei în țară, la noi și la ei
iar), precum și a celor doar 72 ore
de ședere în România. Inclusiv
strategia de bilete a fost schim�
bată. Ținând cont că numărul este
limitat, am decis să le oferim sub
formă de invitații sau bilete gra�
tuite publice. 

Cât de greu a fost și de ce e im-
portant pentru tine ca și acest
festival să existe la Iași? 

Simplu nu este. Însă suntem feri �
ciți că am reușit sub o formă sau
alta să îl facem să se întâmple. Mai

ales că există un declin vizibil pri�
vind atenția îndreptată către cul�
tură. Inclusiv lipsa de predicti�
bilitate reprezintă un factor de
stres pentru organizatori. Mereu
aveam mai multe planuri privind
un eveniment, însă acum, odată cu
pandemia, chiar am ajuns să avem
în vedere și cele mai negre și pesi�
miste scenarii. Iar asta cumva
ajută. Ajută să fii ancorat în reali�
tate și te forțează să inovezi, să vii
cu soluții și să te arunci acolo
unde nu ai fi făcut�o până acum.
Așteptăm și noi cu nerăbdare să
vedem unde ne va duce aventura
clasică contemporană din acest
an și sperăm că întreaga industrie
se va dezmorți ușor, ușor. Emoția
și bucuria publicului cu siguranță
ne va da putere să mutăm munții
din loc și de acum înainte. Cu toții
avem nevoie să simțim, avem ne�
voie să sperăm, avem nevoie să
fim. The show must go on.

Dragoș Andrei Cantea, cât de
mult te gândești la scenariile
roșii de pandemie? 

Chiar și în scenariu roșu, acest
summit artistic va avea loc. Sce�
nariile verzi, galbene, roșii vor fi
regăsite mai mult pe scena Classix
în designul luminilor din con�
certe decât în gândurile ascultă�
torilor. Aventura noastră clasică
contemporană, formată din cinci
concerte tematice și două dialo�
guri educaționale, va continua –
offline și online.

Conceptul muzical pe care l-ai
gândit anul acesta, între Classix
Aeterna și Classix in Perpetuum,
sugerează și ideea de mobilitate.

E prea devreme ca festivalul
Classix să transgreseze
granițele geografice ale
Iașiului?

Classix are loc la Iași și în acest al
doilea an pentru că sunt convins că
Iașul nu este doar unul dintre, ci de
departe orașul din România care
merită cel mai mult un astfel de
proiect. Atât tradițiile culturale ale
orașului, cât și puterea economică
și setea de inovație în atât de multe
domenii fac ca Iașul să fie o gazdă
ideală pentru setul de valori pe care
Classix îl promovează. Cu toate
acestea, Classix prezintă această di�
mensiune mobilă, itinerantă să�i
spunem, care conduce spre a exista
și în alte orașe unde este dorit, spri�
jinit și, bineînțeles, util! 

De ce e importantă continuita-
tea pentru un festival muzical,
în general, și pentru Classix în
special? Ce e continuitatea în
muzică? – și nu mă refer aici
doar la termenul legato.

Continuitatea înseamnă și varie�
tate. Nu ne repetăm, ci păstrăm
valorile fundamentale deja stabi�
lite și continuăm să construim în
baza lor. Noi teme care reflectă
societatea de astăzi, de mâine,
prin înțelegerea și asumarea celei
de ieri. Un festival de muzică, pen�
tru mine, nu manifestă nici rigidi�
tatea formei de sonată, dar nu e
nici o improvizație experimen�
tală. Este o temă cu variațiuni, la
care revenim întotdeauna mai
înțelepți și cu inimile deschise.

Un mesaj pentru melomanii
ieșeni.  

Precum o plimbare coborând boe�
mul Copou, via artisticul Lăpuș �
neanu, istoricul Ștefan cel Mare,
gloriosul Palat și contemporanul
Palas, descoperim Classix 2021 
î ntr�o arie estetică ce urmează
același traseu. Mulțumiri tuturor
celor care îmbrățișează această
aventură clasică contemporană și
care au un loc special în viața lor
pentru noi. Cu sete de un nou va�
loros, ne revedem curând!

Informații despre program
aflați la https://www.classixfesti�
val.ro/. SDC

A DOUA EDIȚIE CLASSIX, IAȘI, 14-18 MARTIE 2021

Un festival în pandemie
CĂTĂLIN SAVA
RUBATOCeea ce părea de domeniul utopiei se întâmplă, a doua ediție Classix

are loc la Iași în al doilea an de pandemie COVID�19. În condițiile în
care, din 8 martie, Bucureștiul și alte localități aflate în scenariul roșu
și�au închis sălile instituțiilor de spectacol, la Iași, un oraș în care rata
infectării e încă destul de scăzută în acest al treilea val, se poate
desfășura cea de�a doua ediție a unui eveniment care poate deveni un
brand pentru orașul capitală a Moldovei: Festivalul Internațional de
muzică clasică și arte vizuale. Organizatorii s�au asigurat că muzica se
va auzi la Classix, chiar și în cazul situații de criză, prin acoperirea on�
line a evenimentelor la care pot participa oricum un număr limitat de
spectatori – invitațiile s�au epuizat în doar câteva minute de la lansa�
rea pe platforma iabilet.ro. 

Patricia Butulei

Dragoș Cantea
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NONA RAPOTAN

Spre deosebire de Trilogia margi�
nalilor, volumul de față este mai
profund, se regăsesc observații
care vin și dinspre specialistul Ernu
(să nu uităm că are studii de Filoso�
fie și preocupări privind menta �
litățile colective), dar aceas tă ra� 
finare este dublată de dez lănțuire
identică greu de înțeles la prima
lectură. Sunt multe pasaje pe care
le citești cu sufletul la gură – la Ta�
tiana Țîbuleac mi s�a mai întâm�
plat la fel – și asupra cărora vrei
să revii, tocmai pentru că ai sen �
zația că ți�a scăpat ceva. Și Ernu
aduce multe detalii pe fiecare pa�
gină, deloc întâmplătoare. Din
acestea se compune sub ochii noș �
tri o lume întreagă, un univers în�
treg din care, vrem – nu vrem,
facem parte. 

UN CONSTRUCT LITERAR
AFLAT LA GRANIȚĂ

Când a apărut Sălbaticii copii
dingo am văzut câteva reacții ve�
nite din partea unor oameni care
citesc constant și una dintre ele
mi�a atras atenția în mod deose�
bit: nu�i place cum scrie Vasile
Ernu pentru că se repetă și este
dezlânat! Înainte să lămuresc ce e
cu cele două etichete (prima este
adevărată, a doua falsă) vreau să
lămuresc o problemă care ține de
încadrarea lecturii ca act de sine
stătător: cărțile lui Ernu nu sunt
cărți de beletristică. Un construct
literar aflat la granița dintre me�
morii personale (departe de orice
jurnal, fie el și literar – dacă țin
minte bine, a și spus la un mo�
ment dat în Sălbaticii copii dingo
că n�a ținut niciodată jurnal în
sensul clasic al cuvântului), note

de călătorie și cercetare sociolo�
gică (pentru cunoscători, multe
dintre observațiile lui pot fi cu�
prinse în adevărate monografii
sociale sau studii sociologice),
deci nimic despre stilul și tehnica
literară! 

Vasile Ernu are vocație de po�
vestitor, unul căruia îi șade bine
în poiană (fie ea și a lui Iocan), de
aceea tot ceea ce scrie poartă
această amprentă a oralității dusă
pe culmile perfecțiunii. Îl auzi
vorbindu�ți, îți răsună în urechi
cuvintele lui rostogolite cu o vi�
teză uluitoare, care ascund în spa�
tele lor o logică imbatabilă. Din
unghiul lui de vedere (mereu
altul, de aici și imaginea caleidos�
copică), oamenii și locurile cărora
le aparțin ei sunt la locul lor, sunt
de�ai noștri (în sensul bun al cu�
vântului) și reușesc să ne rămână
în memorie pentru multă vreme.

Revenind la cele două eti�
chete, încerc să lămuresc de ce pe
prima o accept, pe a doua o res�
ping în totalitate. Da, Vasile Ernu
se repetă, reia de multe ori eveni�
mente, le relatează parțial sau in�
tegral în multe locuri, dar nici �
odată n�o face la întâmplare, pen�
tru că, vezi Doamne, s�a lăsat pur�
tat de val. Ernu e prea rațional
pentru astfel de scăpări. Dacă ați
citit măcar un singur volum din
Trilogia marginalilor, atunci veți
regăsi în Sălbaticii copii dingo
în multe locuri evenimente sau
detalii care privesc oamenii, dar
de această dată ele capătă o im �
portanță personală, devin părți
ale poveștii lui Vasea. Așa se ex�
plică și de ce Ernu n�a început
să scrie despre el și povestea lui,

ci cu istoria neamului din care
face parte. 

UN DEMERS 
PANORAMIC

Găsim aici o încăpățânare (trans�
formată în atribut specific) de a
refuza să uite și obsesia pentru
înțelegerea evenimentelor așa
cum au fost. De aceea nu sunt de
acord cu a doua etichetă pusă
scriiturii lui Ernu – aceea că ar fi
dezlânat. Oralitatea de care po�
meneam mai sus n�are nimic de a
face cu dezlânarea. Ca să fii con�
vingător când scrii într�o aseme�
nea manieră, trebuie să ai o logică
interioară imbatabilă, dar și o ex�
presivitate accentuată, derivată
direct din alăturarea surprinză�
toare a unor elemente și detalii
care scapă marii majorități a citi�
torilor. Eu personal nu las o carte
scrisă de Ernu din mână până n�o
termin. Nu vreau să citesc pe
bucăți, m�aș lipsi de viziunea
aceea caleidoscopică atât de rar
întâlnită în ultima vreme. 

Paranteză: istoria și studiile
sociale din ultimii treizeci de ani
au cunoscut transformări pro�
funde de ordin paradigmatic. Ast�
fel, astăzi nimeni nu mai vorbește
despre istorie universală, așa cum
am studiat�o – de la preistorie și
până în prezent –, iar studiile so�
ciale s�au specializat și ele foarte
mult, accentul fiind mutat pe spe�
cific și evidențierea acestuia, în
defavoarea studiului ansamblu�
lui, a contextului; paradoxul este
că se vorbește foarte mult despre
inter� și transdisciplinaritate,
adică despre studiile de graniță,

care se bazează pe informații,
date, teorii și legi care alcătuiesc
corpusuri științifice distincte. De
aceea este de admirat ceea ce face
Ernu: o recuperare a istoriei unei
comunități din care face parte.
Dar vorbim despre un demers pa�
noramic, care combină datele cla�
sate deja, cele despre marile eve� 
nimente (revoluții, războiul din
Afganistan etc., despre care vor �
bește doar pentru că are nevoie de
fixarea unui cadru, a ramei), cu
evenimentele trăite de unii sau
alții dintre prietenii lui. Acestea
sunt importante în măsura în
care intră în acest cadru și aco�
peră fiecare parte rămasă liberă. 

SECTANȚII ȘI VARA

Sectanții, Bandiții și Izgoniții sunt
cele trei volume care alcătuiesc
Trilogia marginalilor. Sectanții
reprezintă dimensiunea religioa �
să a studiului – deloc întâmplător
primul volum în ordine cronolo�
gică, căci explică multe dintre
particularitățile de dezvoltare
specifice populației din sudul Ba�
sarabiei (Bugeac). Ecouri din Sec �
tanții se regăsesc în Sălbaticii
copii dingo, mai cu seamă în pri �
ma parte, Vara, unde acestea se
combină cu o nostalgie a Paradi�
sului pierdut greu de uitat. Pe
această cale devin explicabile ri�
goarea și profunzimea multora
dintre observațiile scriitorului,
dar și ale personajului Vasea, căci
în multe puncte nu știi câtă
ficțiune este și cât este redare a
lucrurilor „așa cum au fost“. 

Cine s�ar fi gândit că într�o carte
de acest gen va găsi o adevărată

Trilogia marginalilor
are o continuare:
Sălbaticii copii dingo
Am citit Sălbaticii copii dingo cu o curiozitate care nu s-a
diminuat nicicum pe parcursul lecturii. Deși scriitura lui Vasile
Ernu mi-e foarte cunoscută, iată că este (încă) foarte departe 
de momentul plictisului, căci această curiozitate a fost dublată
de o nerăbdare care devine manifestă doar atunci când citesc

literatură de specialitate: mi-am dorit să ajung să la final, să trec
prin toate etapele prin care au trecut copiii dingo, pentru că
drumul a fost asemenea unei reîntoarceri. Mi-am revizitat
copilăria, adolescența și parte din tinerețe, am făcut comparații
ad-hoc, am reușit să înțeleg mult mai bine anumite evenimente. 
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microistorie a muzicii pop din Ba�
sarabia (formația Kino, Victor Țoi,
Sofia Rotaru și alte câteva nume
apar frecvent în volum). Nota bene:
excelente traducerile lui Igor
Guzun și Mihail Vakulovski, ambii
scriitori născuți în Basarabia. 

De asemenea, cine s�ar fi gân�
dit că ne vom completa din mers
golurile cu privire la scriitorii și
literatura de peste Prut. Sunt sa�
vuros povestite amintirile cu Ta�
tiana Țîbuleac și Dumitru Crudu,
doi scriitori emblematici pentru
tot ceea ce numim literatura
spațiului moldovenesc cuprins
între Nistru și Prut (amintirile cu
cei doi sunt consemnate în econo�
mia volumului mai târziu, dar 
le�am menționat aici din motive
evidente). 

De asemenea, tot în Vara gă �
sim și foarte multe referințe cu
privire la ritualuri: excursia la
mare cu grupul de prieteni, ne �
însoțiți de nici un adult, devine un
adevărat prag de trecere, pentru
ca la finalul acesteia copiii dingo
să fie adolescenți în toată regula,
viitori adulți revoluționari și dor�
nici de schimbare. Accentul cade
pe identitatea personală – cum
se cristalizează și cum se ajunge
la ideea persoană�individ�perso�
nalitate –, dar pe fond există tot
timpul comunitatea, oamenii ei
sunt acolo, în umbră, gata să
ajute oricând. 

Sunt pagini în care refe rin țele
la tată și frate sunt foarte dese – în
Trilogia marginalilor cei doi sunt
pomeniți foarte puțin, mai de�
grabă mama, mătușile și alte
rude. Călătoria la Simferopol este
o călătorie inițiatică, din toate
punctele de vedere, iar Liuda unul
dintre personajele feminine de
referință ale cărții. 

BANDIȚII ȘI TOAMNA

Bandiții reprezintă dimensiunea
normativă a unei societăți bine
definite. Iar moldovenii de din�
colo de Prut sunt o comunitate cu
un trecut aparte, despre care știm
în continuare prea puține, fie
pentru că nu găsim niciodată
timp pentru aprofundare, fie pen�
tru că etichetele și prejudecățile
devin active la nivel de mental(i �
tate). Îi regăsim pe bandiți în
Toamna, cea de�a doua parte din
Sălbaticii copii dingo: Ciocana și
Sonia (alt personaj feminin em�
blematic pentru întregul volum),
asumarea independenței cu toate
pericolele unei desprinderi tim�
purii de părinți și familie – o des�
prindere bruscă, cauzată de un

eveniment despre care Ernu
amintește adesea, dar despre care
nu dă foarte multe detalii, mai
mult ne lasă să ghicim/ intuim.
Sunt pagini foarte dense în infor �
mații, dar mai ales în emoții. 

Vasile Ernu se dezlănțuie aici,
practic se scutură de toate pre ju �
decățile și duce istoria pe o treaptă
superioară; de aceea, de aici încolo
nu mai ești convins că toate perso�
najele sunt reale, dar nici nu mai
contează acest aspect. 

Este impresionantă acribia
cu care recompune un întreg uni�
vers uman, unul care tinde să de�
vină concentraționar pe alocuri.
Ciocana putea fi foarte bine un
spațiu al pierzaniei, dar s�a trans�
format într�unul al salvării perso�
nale, al escatologiei, tocmai pen �
tru că Vasea a știut să se ferească
de pericole. Încăpățânarea de a
rămâne în afara oricărei găști este
admirabilă și găsim aici o posibilă
explicație pentru luciditatea ca�
racteristică comentariilor politi �
ce, economice sau sociale pe care
le face Ernu  în mod obișnuit. 

În momentul în care am citit
Iarna, gândul mi�a fugit tot la
Bandiții, am corelat multe dintre
amănuntele de acolo (pe care la
acel moment le�am găsit nesem�
nificative) cu altele noi; am com�
pus și recompus viziuni și ta� 
blouri pe care le credeam defini�
tiv puse în rame. Capitolul dedi�
cat triburilor este un studiu în
sine de neratat pentru orice cer�
cetător în domeniul științelor so�
ciale. De aici încolo, Vasile Ernu
nu va mai pune atât de mult ac�
centul pe identități, pe indivizi, ci
pe grupuri, găști și comunități.
Este extrem de importantă aceas �
tă mutare de accent, pentru că așa
înțelegem de ce este atât de pre�
zent cultul prieteniei la Vasile
Ernu�omul. 

Sunt excepționale paginile
dedicate anilor ’80; cred că aces�
tea sunt cele în care autorul con�
tribuie în mod decisiv la înțe �
legerea specificului acestei decade,
prin comparație cu decadele șase și
șapte ale secolului trecut, dar și cu
ce va urma după 1989. Abandonul,
pofigul (miserupismul), descom�
punerea, oboseala și zenmarxismul
sunt concepte�cheie, cărora Ernu le
dedică  pagini întregi și, din acest
punct de vedere, cred că aici se
simte cel mai bine pregătirea lui
științifică, anii de facultate de la
Iași și Cluj�Napoca. 

IZGONIȚII ȘI PRIMĂVARA

Ultima parte din Sălbaticii copii
dingo – Primăvara – este și cea mai

aerată din punctul de vedere al
emoțiilor stârnite. După Iarna ex�
trem de grea, dificil de trecut (și
în sens metaforic, nu doar ad lit�
teram) urmează dezghețul, spe �
ranța. Oamenii în cep să scape de
ideea de abandon (sau poate că 
s�au obișnuit și acum încearcă să
meargă mai departe), iar Vasea
reușește să plece din Ciocana la
Școala nr. 32, o școală unde există
o cu totul altă ierarhie, structura
socială este la antipozi față de cea
din Ciocana, cele două reprezen�
tând extremele unui univers cul�
tural și civili zațional unic. 

Este momentul să pomenesc
de două capitole speciale, care fac
parte din economia volumului
din rațiuni foarte clare, deși de
facto nu prea au legătură cu șirul
evenimentelor descrise: capitolul
dedicat limbii ruse și cel dedicat
cinematografiei rusești. La prima
vedere ai impresia că Vasile Ernu
vrea să�și reconfirme admirația
pentru Tarkovski (tatăl și fiul). Pe
fond, filmele marelui cineast
devin pretext pentru a descrie în
amănunt fenomene sociale întâl�
nite și la noi în acei ani, adică vi�
zionarea de filme pe casete video
în apartamente, într�un regim de
semiclandestinitate. În capitolul
dedicat limbii ruse, cititorul în �
țelege odată pentru totdeauna de
ce moldovenii născuți în Basara�
bia gândesc în limba rusă; mă
refer, evident, la generațiile năs�
cute până la debutul anilor ’80.
Excelent inserate regăsim și deta�
lii cu privire la epoca Gorbaciov,
semnificative pentru înțelegerea
unui context sociopolitic cu ade�
vărat aparte. 

În Primăvara, Vasea se trans�
formă sub ochii noștri în viitorul
Ernu, cel pe care�l știm prea bine:
omniprezent, sociabil, cu o pre �
zență de spirit rarisimă, nostalgic,
revoluționar, pătimaș pe alocuri,
imbatabil când e vorba de struc�
turi argumentative specifice,
foarte documentat, cu o cultură
literară, muzicală și cinefilă greu
de egalat. 

În Primăvara îi regăsim pe
izgoniți, pe oamenii obligați 
să plece în călătorii fără sfârșit,
într�un exil fără speranța reîn�
toarcerii. Izgoniții, titlul celui 
de�al treilea volum din Trilogia
marginalilor, vin aici, în ultima
parte din Sălbaticii copii dingo, să
depună mărturie că fără asuma�
rea trecutului nu se poate merge
mai departe. Copiii dingo sunt
mari deja, vor libertatea econo�
mică și socială, nu și pe cea poli�
tică (cu care n�au ce face), sunt
furioși, dar și plini de speranță.

Este partea din volum în care op�
timismul dă tonul, spiritul boem
dă culoare întregului. 

COPIII DINGO 
SE VOR FACE 
MARI

Sălbaticii copii dingo este o carte
care trebuia scrisă. Nu poți ju�
deca conținutul unei astfel de
volum operând cu instrumentele
specifice unei analize literare.
Cum spuneam și la început, este
foarte greu de încadrat stilistic
un astfel de demers, de aceea
cred că și colecția în care a apărut
Trilogia marginalilor, Egografii,
colecție de referință a Editurii
Polirom, nu este una din care să
facă parte și Sălbaticii copii
dingo. De aceea, consider că e mai
bine că acest volum a apărut „în
afara colecțiilor“.

Curajul este una din trăsătu�
rile principale ale personalități
lui Vasile Ernu, de aceea cărțile
lui pot fi citite de cititori dintre
cei mai diverși. Curajul lui și cu�
riozitatea cititorilor fac casă bună
când se întâlnesc, de aceea cărțile

lui sunt căutate de oameni din
toate categoriile sociale, cu studii
medii sau superioare, cu pregătiri
din cele mai diverse. 

Dacă în cele trei volume din
trilogie găsim ilustrațiile lui
Laurențiu Midvichi, în Sălbaticii
copii dingo ne întâlnim cu Ro �
man Tolici, nume de referință
pentru artele plastice din Repu�
blica Moldova. Tolici e un copil
dingo, unul dintre cei mai repre�
zentativi pentru generația din
care face parte, iar tandemul Va�
sile Ernu – Ro man Tolici func �
ționează asemenea unui binom:
cu o precizie matematică. 

Sălbaticii copii dingo va avea
o continuare, o spune chiar auto�
rul în multe locuri din carte. Ur�
mează tumultoșii ani ’90, ani grei,
în care izgonirea din Paradis dic�
tează mersul evenimentelor și din
care aproape toți am ieșit profund
transformați. Ani despre care, pe
alocuri, e încă prea devreme să
vorbim, de aceea sunt curioasă
cum va arăta tabloul lui Vasile
Ernu. Sunt convinsă că va fi unul
personalizat, greu (dacă nu chiar
imposibil) de încadrat. SDC
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LUCIAN AMARII (JUP)
SUPLIMENTUL LUI JUP

Ultima victimă a activiștilor woke
de stânga, propovăduitori ai cultu�
rii „cancel“ din SUA, este simpati�
cul sconcs Pepe le Pew, personaj al
multor desene animate din seria
Looney Tunes. 

De ce este sconcsul francez
Pepe o problemă? Fiindcă natura
lui iubăreață îl transformă în ochii
activiștilor woke într�un personaj
care, chipurile, „încurajează vio�
lul“, după cum a dictat un editoria�
list al publicației cândva serioase
„New York Times“. Și, cum o stig�
matizare din partea mulțimii

dezlăn țuite pe Twitter devine 
poruncă la Hollywood, Pepe a fost
brusc șters dintre personajele vii�
torului film Space Jam 2 și a
întețit deja dezbaterea tot mai
aprinsă despre cultura „cancel“.
Oricât s�ar apăra studiourile War�
ner cum că decizia a fost luată cu
luni înainte de editorialul din
„New York Times“, „anularea“ lui
Pepe le Pew este încă o dovadă că
marii actori culturali, în special
americani, se pleacă tot mai mult
în fața oricărei aberații ideologice
proferate de hoarda woke. SDC

Pepe le Pew, 
pericol public?

„Rock is dead“, insistă
de mai mulți ani
celebrul Gene
Simmons, basist al
formației KISS. Alice
Coooper crede
altceva.

La prima vedere, Simmons pare a
avea oarecum dreptate. După de�
cenii în care rockul a fost „regele
lumii“, el pare să fi fost detronat
de hip�hop, iar astăzi este serios
umbrit de popularitatea unor ge�
nuri precum sus�mențio natul
hip�hop, pop sau EDM (Electronic
dance music). Acest statut dimi�
nuat a făcut ca multe personali �
tăți muzicale și/ sau specialiști să

fie de acord că rockul într�adevăr
„a murit“.

Dezbaterea cu privire la presu�
pusa moarte a rockului este destul
de veche. Iar Simmons face parte
dintre cei care susțin acest lucru.
Cu mulți ani în urmă, el declara
pentru revista „Esquire“ că „rockul
nu a murit de bătrânețe, ci a fost
asasinat. Orice talent muzical care
ar fi avut șansa să strălucească nu
o va mai face, fiindcă este mult
mai greu acum să trăiești din com�
punerea și interpretarea cântece�
lor. Nimeni n�o să te mai plătească
să o faci“. În ultima perioadă, Gene
Simmons a revenit asupra acestor
declarații, încercând să își explice
mai bine punctul de vedere în câ�
teva interviuri.

„Dacă luăm în calcul perioada
dintre 1958 și 1988, adică 30 de

ani, vedem că a fost o epocă în care
am avut parte de Elvis, The Beatles,
The Rolling Stones, Pink Floyd și tot
așa. Pe urmă am avut parte de ver�
siunea heavy a rockului, Metallica,
Iron Maiden, AC/DC, chiar KISS.
Chiar și de U2, Prince, Bowie sau
Eagles. Dar, vă întreb, din 1988 în�
coace, care au fost noii Beatles? Unii
ar spune că Foo Fighters, dar asta
înseamnă să te păcălești singur.
Nici una dintre trupele de succes de
azi, indiferent de gen, nu este Beat�
les. Nu compun cântece, nu cântă la
vreun instrument. Da, toți îl iubim
pe Elvis, care n�a scris vreun cântec
în viața lui, dar asta e nimic compa�
rativ cu Beatles“, spune Simmons
într�un interviu acordat pu blicației
„Consequence of Sound“.

Muzicianul are o explicație
pentru ceea ce s�a întâmplat: „Mo�
tivul nu este lipsa talentelor,
rațiunea este de fapt că tinerii de
azi, cei care trăiesc acasă la mama,
au decis la un moment dat că nu
mai vor să dea bani pe muzică. Nu
vor decât să descarce de pe net și
să dea share. Iar asta a ucis și ul�
timele șanse la viață a următoarei
generații de mari formații. Faptul
că muzica a devenit gratuită. Prin
urmare formațiile de astăzi nu
mai au nici o șansă“.

Companionul lui Gene Sim�
mons, vocea formației KISS, Paul
Stanley, e ceva mai optimist. „Nu

cred că muzica poate să moară“, a
declarat Stanley. „Nu cred că
formațiile pot muri, că rockul poa �
te fi mort. E doar nevoie ca cineva
să retrezească acest gen la inten�
sitatea la care a fost în trecut.
Poate că pulsul e acum slab, dar
pacientul dă semne de revenire“.

Alice Cooper, alt veteran al roc�
kului, care tocmai a lansat un nou
album (Detroit Stories), este și
mai optimist. „Eu sunt convins că
vom vedea curând o resurgență a
hard rockului“, spune Cooper. „O
să apară o gașcă de tineri, vor fi
obraznici, vor fi aroganți, exact
așa cum trebuie să fie rockerii. 
Fiindcă fiecare generație se va 

revolta contra ultimei generații,
iar ultima generație este foarte
tech, adică techno în sus și în jos.“ 

Cât despre părerea basistului
de la KISS, Alice Cooper o tratează
cu o oarecare ironie: „Pe Gene l�aș
angaja să se ocupe de impozitele
mele, este un foarte bun om de
afaceri. Din punct de vedere al bu�
sinessului, e drept, ceea ce spune
el, că rockul e mort, e valid. Dar
știți că astăzi adoles cenții dau
bani pe discuri de vinil? Cred că
asta ne arată că undeva, prin gara�
jele părinților, mulți puști învață
să cânte piese de Aerosmith, Ozzy
sau Alice. Pentru că rockul este
prea fun ca să moară“. SDC

„Rockul a murit!“,
versiunea KISS



incendiului de la Notre�Dame. Și,
pe de altă parte, aceste clădiri stră�
vechi mi�au oferit o enormă plăcere
vreme de ani de zile. Ele m�au inspi�
rat să scriu Stâlpii pământului, care
este cel mai citit roman al meu“, a
explicat Follet.

SPIELBERG DĂ ÎN MINTEA
COPILULUI STEVEN

Pe lunga listă de proiecte ale regi�
zorului Steven Spielberg a apărut și
un film inspirat din primii lui ani de
viață, petrecuți în Arizona. Michelle
Williams ar putea juca rolul princi�
pal, inspirat în mare parte pe mama
regizorului, iar Spielberg va scrie și
el scenariul alături de Tiny Kushner.

Filmul ar putea fi lansat în 2022. Tot
Steven Spielberg va produce un se�
rial TV bazat pe romanul horror/
fantasy The Talisman, scris în cola�
borare de Stephen King și Peter
Straub în 1984. Seria va fi realizată
de frații Duffer, celebrii creatori ai
seriei de succes Stranger Things, se�
rial care omagiază în egală măsură
filmele lui Spielberg și romanele lui
Stephen King.

CRONICA NEAGRĂ

nDmitri Bașkirov (89 de ani), cu�
noscut pianist și profesor rus năs�
cut la Tbilisi, tată al pianistei
Elena Bașkirova și bunic al violo�
nistului Michael Barenboim.
n Lou Otten (94 de ani), creatorul
(pentru firma Panasonic) al casetei
audio ce a fost lansată la Berlin
Radio Show Electronics Fair, în 1963.
n Lars Göran Petrov (49 de ani),
(foto jos) muzician suedez, vocea
celebrei formații de death metal
Entombed (transformată în En�
tombed A.D.), victimă a unei forme
de cancer. SDC

ANUL XVII NR. 725
13 – 19 MARTIE 2021 15

www.suplimentuldecultura.ro

Responsabilitatea juridică pentru conținutul articolului îi aparține autorului.
Manuscrisele primite la redacție nu se înapoiază.

Adresă: Iași, B�dul Carol I, nr. 4, etaj 4, 
CP 266, tel.: 0232/ 214.100, 0232/ 214111, 

fax: 0232/ 214111

Redactor�șef:George Onofrei

Redactor�șef adjunct:Radu Cucuteanu

DTP:Adina Arnăutu

Rubrici permanente:Bobi (Fără Zahăr),
Mădălina Cocea, Dragoș Cojocaru, 
Andrei Crăciun, Florin Ghețău, 
Cătălin Pavel, Radu Pavel Gheo 
Carte: Doris Mironescu, Eli Bădică, 
Marius Miheț, Cristian Teodo rescu, 
Alina Purcaru, Cătălin Constantinescu,
Ioan�Alexandru Tofan, Dana Pîrvan

Muzică:Dumitru Ungurea nu,
Cătălin Sava 

Film: Iulia Blaga 

Teatru:Oltița Cîntec

Caricatură:Lucian Amarii (Jup)

Grafică: Ion Barbu 

Actualitate:Cătălin Hopulele

Publicitate: tel. 0232/ 252294

Distribuție:Mihai Sîrbu 
tel. 0232/ 271333. 

Abonamente: tel. 0232/214100

Tarife de abonament:45 lei pentru 3 luni; 
91 lei pentru 6 luni; 182 lei pentru 12 luni.
Prețurile includ și tarifele poștale.

Marcă înregistrată – Editura Polirom și 
„Ziarul de Iași“. Proiect realizat de Editura Polirom în

colaborare cu „Ziarul de Iași“. Se distribuie gratuit
împreună cu „Ziarul de Iași“.

Pagini realizate de 
DRAGOȘ COJOCARU

O AVERE PENTRU UN JPG

Este, probabil, o revoluție: la casa
de licitații Christie’s o operă digi�
tală a fost achiziționată pentru
suma de 70 de milioane de dolari.
Este o imagine digitală creată de
artistul american Beeple numită
Everyday: the First 5.000 days, a
cărei vânzare, pentru suma de
69,3 milioane de dolari, a propul�
sat�o pe locul trei în clasamentul
celor mai scumpe creații ale unor
artiști în viață, după Portrait of an
Artist de David Hockney și Rabbit
de Jeff Koons. „Asistăm la începu�
tul unui nou capitol în istoria
artei, arta digitală“, a comentat
Beeple, care în realitate se nu �
mește Mike Winkelmann și are 39
de ani. Această licitație confirmă
succesul unei noi metode de au�
tentificare digitală utilizând teh�
nologia „blockchain“, prezentată
drept un remediu miracol pentru
depistarea copiilor. Această me�
todă permite comercializarea ope�
relor digitale sub forma de NFT
(„non�fungible token“) care ar da,
cel puțin teoretic, fiecărui obiect
artistic virtual un certificat invio�
labil de autenticitate. Everyday
este practic o imagine în format
jpg care prezintă un colaj cu toate
imaginile pe care Beeple le�a pos�
tat online, zilnic, din 2007 încoace.

MUZEU VS. SUPERMARKET

Un studiu realizat de profesorul
Martin Kriegler de la Universitatea
Tehnică din Berlin și de inginerul
Anne Hartmann dovedește că un
muzeu este mult mai puțin pericu�
los din punct de vedere al infestării
cu COVID decât o școală sau un su�
permarket. La fel, arată acest stu�
diu, locuri precum săli de specta�
cole sau cinematografe sunt prin �
tre cele mai puțin riscante spații
publice. O explicație, cred autorii

studiului, ar fi că în astfel de locuri
publicul vorbește foarte puțin și în
șoaptă și că măsurile de distanțare
socială pot fi mai ușor aplicate.

PASIONANTELE CULISE 
ALE NAȘULUI

Capodopera lui Francis Ford Cop�
pola, Nașul, a avut parte de un tur�
naj dificil, mai ales din cauza
re  lației conflictuale dintre cunos�
cutul regizor și producătorul Ro�
bert Evans. Ceea ce face ca acest
episod din istoria cinematografului

să inspire două proiecte de filme.
Primul dintre acestea este The
Offer, realizat de studiourile Pa �
ramount (care au produs Na șul), o
serie TV scrisă și regizată de Mi�
chael Tolkin. Al doilea proiect este
un lungmetraj bazat pe un sce �
nariu mai vechi, Francis and the
Godfather, care este acum reluat
de regizorul Barry Levinson, cu
Oscar Isaac în rolul lui Copoola și
Jake Gyllenhaal în cel al lui Evans.

DE LA O CATEDRALĂ LA ALTA

Scriitorul galez Ken Follet (foto
jos) a hotărât să ofere toate drep�
turile de autor primite pentru car�
tea sa despre incendiul catedralei
No tre�Dame, însumând 148.000
de euro, pentru restaurarea unei
alte catedrale, Saint�Samson de
Dol�de�Bretagne, unul dintre pu �
ținele edificii religioase din Breta�
nia care mai conțin vitralii rea� 
lizate în secolul al XIII�lea și ele�
mente arhitectonice originale. 
„N�am vrut să profit de pe urma

PE SCURT



16
ANUL XVII NR. 725

13 – 19 MARTIE 2021fast food 
www.suplimentuldecultura.ro

Pacienții stăteau la Mason General
Hospital (care nu mai există azi)
între șase și opt săptămâni, parcur�
gând mai multe etape de recupe�
rare rapidă: terapie individuală,
ședințe de hipnoză care erau une �
ori indusă de amobarbital (un bar�
bituric cu proprietăți sedative și
hipnotice), ergoterapie (construiau
diverse obiecte, pictau) sau sport,
terapie de grup (unde erau antre �
nați să vorbească despre sentimen�
tul de siguranță din copilărie sau
despre reintegrarea lor ulterioară
în societate) șamd. Psihiatria folo�
sea atunci și electroșocurile, dar
Huston le�a lăsat pe dinafară, pro�
babil ca să nu sperie lumea. 

Filmul îi preia pe câțiva com �
batanți de la intrarea în spital și îi

urmărește până când unii dintre
ei sunt externați, iar aparatul ma�
nevrat de operatorii lui Stanley
Cortez, care filmase The Magnifi�
cent Ambersons (1942, de Orson
Welles) identifică în alb�negru,
din primele momente, simpto�
mele „nevrozei de război“: coș �
maruri, insomnii, balbism (bâl �
bâială), amnezie, dureri de cap,
fobii etc.

Huston a spus mai târziu că
băieții erau la început atât de șocați,
încât nici nu observau aparatul de
filmat. Termenul „băieții“ îmi apar �
ține. Mi s�a părut frapant că acești
bărbați viguroși, frumoși și tineri
(la 40 de ani erai prea bătrân să te
mai ia pe front) erau de fapt atât de
avariați. Vreau să cred că prin pliu�
rile propagandei din film poți
vedea o cât de mică pledoarie anti�
militaristă. „Ca veteran am tot plâns
uitându�mă la aceste răni mentale.
Sper că și a mea se va vindeca în
timp“, spune un veteran de război
într�un comentariu pe contul de
YouTube unde a fost încărcată va�
rianta restaurată a filmului.

Să încercăm să vedem războ�
iul prin psihicul unui băiat cu
balbism și isterie de conversie (nu

poate merge decât ajutat, deși fizic
nu are nimic). După o injecție cu
amobarbital își amintește că era
pe vas și că a vrut să le povestească
colegilor despre peștii pe care i�a
văzut în Port Said, dar a început să
se bâlbâie la litera S și băieții au
râs. Își amintește că S�ul vine de la
șuieratul șrapnelelor. După ședin �
ță, vorbește și merge normal. 

Nici în 1946 nu credea cineva
că astfel de traume trec după o
simplă ședință de hipnoză sau în
șase�opt săptămâni de terapie
complexă, dar să încercăm să ne
imaginăm bătălia de la Okinawa
(martie�iulie 1945, unde au murit
peste 50.000 de aliați și 117.000 de
japonezi) prin psihicul lui Domi�
nic Dolly (dreapta foto), un soldat
care nu mai ține minte nimic din
propria viață, nici măcar numele.
Intrat adânc în hipnoză (fără amo�
barbital), el se regăsește într�o bă�
tălie unde japonezii încearcă să
cucerească pozi țiile aliaților și de�
odată se scutură brusc, retrăind
explozia care l�a rănit. Spune că

nu mai vede nimic, aude doar tu�
nurile și gloanțele în timp ce e dus
cu targa. Începe să tremure. Psi�
hiatrul îl întreabă de ce îi frică, iar
el spune că nu mai vrea să trăiască
ceea ce trăiește. Psihiatrul îi spune
că ce i s�a întâmplat e de domeniul
trecutului, verifică numele lui și al
părinților, vede că și le amintește
și îi dă sugestia ca la trezire să�și
amintească de Okinawa, dar să
știe că e un episod consumat. 

Let There Be Light a fost rea�
lizat ca film de comandă (70 de ore
de material brut montate într�un
film de o oră), dar, după ce l�a vă �
zut, conducerea armatei l�a con�
fiscat și interzis pe motiv că
Huston îi filmase pe pacienți fără
să le ceară acordul. Mai târziu ci�
neastul avea să nege, teoria lui
fiind că armata dorea „să mențină
mitul războinicului, potrivit că�
ruia sol dații americani s�au dus la
război și s�au întors mai puternici,
mân dri că și�au servit bine țara. Ei
pot muri ori pot fi răniți, dar spi�
ritul lor nu poate fi înfrânt“.

Huston a insistat timp de 35
de ani ca filmul să fie arătat publi�
cului, lucru care s�a întâmplat în
decembrie 1980, parțial și la
insistențele lui Jack Valenti, care
era președintele Motion Pictures
Association of America. Niște cri�
tici reușiseră să vadă filmul în 1946,
dar cuvintele lor frumoase nu au
impresionat forurile competente.

Alte voci sunt azi de părere că
cei din fruntea armatei nu doreau
să arate un spital unde negrii erau
tratați la un loc cu albii, deoarece
în armată segregarea rasială a fost
abolită oficial de�abia în 1948,
deși unele spitale militare nu o
mai respectau din 1943. În 1947,
armata a comandat în schimb un
fel de remake al filmului, care s�a
numit Shades of Gray și în care
actori jucau rolurile soldaților
din documentarul lui Huston.
Evident, nu exista nici un negru.
„Bărbații care ajung pe front sunt
crema tinerei noastre bărbății.
Cei slabi au fost eliminați“, se spu�
nea în film. No comment. SDC

IULIA BLAGA
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Război (2)
Let There Be Light (1946), documentarul realizat de John Huston
la Mason General Hospital din Long Island nu e doar o mostră de
film de propagandă și un precursor al documentarului modern,
dar e printre puţinele documentare care privesc în interiorul 
psihicului avariat al unui combatant de război. În 1946 nu exista
termenul de sindrom de stres postraumatic (PTSD), ci se vorbea
despre nevroză de război (battle neurosis).

Se întâmplă destul de des să îmi
bată la ușă tați însoțiți de fiii lor
proaspăt șoferi. 

Fiind un om care a acumulat
aproape un milion de kilometri pe
drumurile patriei și care a reușit să
pună pe butuci un Oltcit, un Ford
Sierra, un Opel Astra Caravan, un
Passat cocoșat, două Ford Galaxy

și care încă lucrează la rablagirea
unui Sharan, mi se pare firesc să
îmi fie cerut sfatul legat de mașina
care i s�ar potrivi mult prea tână�
rului șofer. Sunt copii pentru care
timpul curge extrem de repede și
nu își permit să îl piardă condu�
când un autoturism lent.

Le fac o cafea și încep să le ex�
plic, cu gesturi largi de cunoscător
generos în a da sfaturi. Pentru un
proaspăt șofer nu mă pot gândi
decât la singura mașină care vine
în întâmpinarea dorin ței de a cu�
ceri lumea, de a arăta că ești stăpân
asupra propriei vieți și ai pretenții

mari când vine vorba despre a se�
lecta fetele cu care socializezi:
BMW 320i Sedan F30, modelul de
184 cai putere. Inevitabil, mândrul
tată capătă paloare facială și începe
să își țuguie pleoapele, de parcă ar
dori să�mi vorbească din ochi fără
să taie aripile fiului. Eu îi evit privi�
rea și continui expozeul.

În primul rând faptul că are
tracțiune spate face din această
mașină o adevărată declarație de
independență. Ai propulsie, nu te
târâi pe burtă și pe coate, ca în ca �
zul tracțiunii față. Accelerarea de
la 0 la 100 km/h se face în 7,3 se�
cunde, iar cei 184 de cai putere îți
oferă posibilitatea ca plecarea de
pe loc să o faci cu scârțâit de roți și
mult fum. E un fel de a ajunge în
viitor mult înaintea celorlalți, 

privind prezentul în oglinda retro�
vizoare, un prezent în care colegii
de școală îți privesc bolidul cu o
admirație greu de ascuns. Motori�
zarea are aspirație twin�power
turbo cu intercooler, despre care
nu ai nevoie să știi altceva decât
denumirea în sine, pe care să o
rostești cu un aer aparent dezinte�
resat, de parcă e normal să fie așa. 

Ăsta este sfatul meu. O mașină
excelentă pentru un începător.
Fără să mai poată spune ceva, tatăl
își pierde privirea pe fundul cănii
de cafea, iar junele zâmbește fericit,
fiindcă a găsit înțelegere la însuși
expertul cartierului. Las cinci se�
cunde de liniște, apoi îi spun că
sper să scape repede de semnul de
începător, ca să îi pot recomanda o
mașină de bărbat adevărat, una pe

care doar șoferii siguri pe ei o pot
conduce. Spun asta cu lentoare, ca
să mă asigur că atenția copilului se
lipește de mine ca guvidul de stânca
marină. Ce mașină, nenea Bobi, ce
mașină? Și eu cedez in sistențelor și
ei pleacă fericiți spre târgul auto, să
vadă un Golf IV cu motor de unu
patru pe benzină. SDC
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