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DESPRE CĂRȚILE SCRIITOAREI IRANIENE SHAHRNUSH PARSIPUR

Ca să devii lumină, trebuie
să înțelegi întunericul

CONSTANTIN PIȘTEA

Născută în Teheran în 1946, Shahr �
nush Parsipur și�a arătat intere�
sul pentru literatură de timpuriu,
având parte de o familie care i�a
încurajat pasiunea. Totuși, la uni�
versitate, ea a preferat să studieze
sociologia, continuând în același
timp să�și exerseze scrisul, publi�
când articole și proze în diverse
reviste de cultură din Iran. 

În timpul facultății s�a căsă�
torit și a avut un copil, iar o pe�
rioadă a fost nevoită să studieze
noaptea, din cauza restricțiilor la
care erau supuse puținele femei
cărora li se permitea intrarea la
universitate. 

Tot în această perioadă a în�
ceput apropierea ei de filosofia
chineză și tot acum a avut loc și pri �
ma ei arestare, care a durat 54 de
zile și a fost cauzată de participarea

sa la protestele care au urmat
unei duble execuții din Teheran.
Și�a dat demisia din postul pe care
îl ocupa la Televiziunea Na țională
Iraniană, unde realiza un program
adresat femeilor din mediul rural
(motiv pentru care a fost din nou
arestată, de data aceasta pentru
două luni), ulterior a și divorțat,
dar s�a întors mereu la scris și la
studiile care o atrăgeau cel mai
mult: cele despre mitologia chine�
zească, indiană și iraniană.

A fost la Sorbona și a trăit o
perioadă în Franța, dar în 1980 a
dorit să fie martor direct al revo �
luției care se desfășura în țara ei

natală, așa că s�a întors în Iran. A
fost arestată imediat, fără să fie
acuzată de ceva anume, și a rămas
întemnițată aproape cinci ani,
între 1981 și 1986, fără să fie ofi�
cial pusă sub acuzare și fără un
motiv definit de autorități. Într�un
interviu cu Golbarg Bashi, Shahr �
nush Parsipur spunea: „Grupuri
mari de oameni dispăreau pur și
simplu. Poate șase, șapte mii de
oamenii au fost uciși, iar dacă iau
în calcul și ce s�a petrecut în 1988,
numărul total al celor uciși depă �
șește zece mii. Au fost câțiva ani
teribili. Iar atmosfera din închi�
sori era îngrozitoare“.

În 1990 a fost din nou arestată
pentru cinci săptămâni, de această
dată împreună cu editorul său,
Mohammad�Reza Aslani. În ciuda
achitării ambilor, cărțile semnate
de Parsipur au rămas interzise în
Iran. Asta deși volumele care au
condus la arestare, Câinele și
iarna cea lungă și Touba și sensul
nopții, fuseseră foarte bine pri�
mite de cititori, cea de�a doua
carte devenind bestseller în Iran
până la interzicerea ei, ajungând
la 22.000 de exemplare vândute în
șase luni.

După mai bine de zece ani de
presiune politică, scriitoarea avea
să emigreze în Statele Unite în
1990. Ulterior a ajuns în Anglia,
însă acolo a suferit de o cădere
nervoasă și s�a întors în Iran pen�
tru a avea parte de îngrijire. Anul
următor a ajuns în Germania
pentru lansarea unei traduceri,
după care s�a întors în America,
unde locuiește și astăzi. 

PÂNĂ UNDE POATE 
STRĂBATE IMAGINAȚIA

În Femei fără bărbați (Editura Po�
lirom, 2014, traducere din limba
persană de Cristina Ciovârnache),
un roman mic ca număr de pagini
(152), însă extrem de intens și de
încărcat cu o simbolistică legată
de tradiția și mistica iraniană, nu�
cleul narativ este conturat de
cinci femei. Mahdokt, Faezé, Mou�
nes, Farrokhlaghá și Zarrinkolah
sunt de vârstă și preocupări dife�
rite, însă firul narativ le unește
surprinzător. 

Mahdokt este o fostă profe�
soară care dorea să studieze
limba franceză, iar Faezé, o tânără
necăsătorită, îndrăgostită de Amir
Khan. Amir are o soră, chiar Mou�
nes, a treia eroină a romanului,
prietenă cu Faezé. Mounes, care
are 30 de ani și este virgină, moa �
re și învie de câteva ori în această
carte. Poate cel mai spectaculos

Întemnițată de patru ori în
Iran, Shahrnush Parsipur

trăiește astăzi în America cu
gândul la cercul tot mai 

îngust al fundamentaliștilor
radicali și al anilor pierduți

din motive absurde. Veți 
descoperi în cărțile ei o lume

plină de răni, de care a 
încercat să scape folosindu-și

imaginația și apelând la 
mitologia locală.

Faptul că eram săracă m-a ajutat 
să rămân liberă. Sărăcia e groaznică, 
dar are un avantaj, și anume că nu 

ai nimic de pierdut.
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personaj dintre cele cinci, Mou�
nes fuge de acasă și citește o carte
care îi va schimba viața, Împlini�
rea sexuală sau cum să ne cunoaș �
tem propriul corp.

Farrokhlaghá are 51 de ani și
o căsnicie în care se simte mai bine
atunci când soțul ei este plecat.
Când el moare, Farrokhlaghá cum�
pără o casă veche, pe care vrea să o
renoveze și să ducă un trai liniștit.
Casa aceea va fi locul în care desti�
nele femeilor din această carte se
vor reuni în mod magic, unde sigur
că va ajunge și Zarrinkolah, a cin�
cea protagonistă, o prostituată de
26 de ani care se confruntă cu pro�
blema de a avea mai mulți clienți
decât poate suporta. Mai mult,
Zarrinkolah constată într�o zi că
nu mai vede capul clienților săi,
fapt care anunță tot felul de mo�
mente ciudate, derivate din mituri
și simboluri locale, pe care Shahr �
nush Parsipur le�a combinat pen�
tru a susține o narațiune stranie,
dar atrăgătoare, în care fantasti�
cul se întrepătrunde uimitor cu
realitatea.

Cartea aduce în atenție mo�
mente dificil de integrat într�un
roman, însă care aici, prin felul în
care autoarea le leagă între ele, își
găsesc locul întru totul: o femeie
se decide să trăiască asemenea
unui copac, nemișcată, fără altă
hrană decât roua dimineții sau
laptele unei femei însărcinate,
care, pe măsură ce avansează sar�
cina, se transformă în lumină,
pentru ca bebelușul ei să fie de
fapt un nufăr. Toate aceste ele�
mente stranii devin interconec�
tate pentru a da o narațiune de
care devii dependent. Îi simți stra�
nietatea, însă nu ai tendința de a
o respinge, ci mai degrabă de a te
apropia și de a vedea până unde
poate merge imaginația lui Sha�
hrnush Pasipur. 

Femei fără bărbați a fost ecra�
nizat în anul 2009, iar pelicula a
fost premiată cu Leul de argint la

Festivalul de Film de la Veneția. A
reprezentat o reală confirmare a
valorii cărții, însă o confirmare
care nu a fost foarte apreciată în
țara scriitoarei. Din cauza curaju�
lui de a reda în acest roman anu�
mite scene care emană sexualitate
și de a da glas nevoii de libertate
a femeilor, Shahrnush Parsipur a
fost întemnițată. Un risc pe care
scriitoarea iraniană și�l va asuma
din nou cu volumul Memorii din
închisoare, când va povesti despre
cum, în Iran, tradiția spune că fe�
tele trebuie să se mărite între 9 și
13 ani și că, în același timp, virgini�
tatea este cel mai important ele�
ment al contractului de căsătorie.
De altfel, în Femei fără bărbați,
Mounes știe despre virginitate că
este ca o perdea. Când avea opt ani,
i s�a spus că Dumnezeu nu iartă ni�
ciodată o fată care și�o pierde, de
unde și nevoia de a fugi, de a se in�
forma, de unde și revelația că lu�
crurile nu stau tocmai așa.

„Nu voiam să�mi irosesc toată
viața, să rămân o vită neștiutoare“,
spune și Faezé, care, tot în urma
unei fugi, ajunge printre cele cinci
protagoniste ale romanului. „E
drept că mai e și vorba aceea,
fericiți cei săraci cu duhul. Dar am
hotărât să plătesc prețul, să�mi
risc fericirea și să caut cunoaș �
terea. Firește, când pornești pe un
drum, te pândesc și pericole. Ori ai
puterea să le înfrunți, ori te întorci
în turmă ca un miel supus. Dar
chiar și așa, când te întorci, ceilalți
te ocolesc de parcă ai avea râie.“

Ei bine, Shahrnush Parsipur,
scriind despre sexualitate și liber�
tate, și�a asumat un risc teribil, un
risc care avea să devină realitate
pentru ea, o realitate iraniană care
a făcut�o să plătească, de altfel, cu
vârf și îndesat pentru curajul său. 

CU FAȚA 
LA PERETE

„Am fost închisă de patru ori“, va
scrie ea în Memorii din închisoare
(Editura Polirom, 2015, traducere
din limba persană de Cristina
Ciovârnache). „Niciodată nu mi 
s�a adus vreo acuzație oficială, cu
excepția celei de�a treia detenții,
dar era vorba despre dovezi falsi�
ficate, care au fost ulterior res�
pinse de instanța de judecată.“

Memorii din închisoare nu
este atât o mărturie personală, cât
un document rar cu privire la cum
poate arăta iadul pe pământ. „Ade�
vărul este că nu am văzut niciodată
deținute care să fi povestit despre
abuzuri sau agresiuni sexuale. Dar
umblau zvonuri că fetele condam�
nate la moarte erau cununate cu
gardieni în seara dinaintea exe �
cuției, ca să nu fie îngropate vir�
gine și să aducă ghi nion, conform
superstiției că o fată îngropată vir�
gină va ademeni un bărbat s�o ur�
meze în mormânt.“

Shahrnush vorbește despre
singurătatea la care era forțată în
timpul întemnițării, când nu avea
lumină deloc, când încăperea în
care stătea nu avea nici o fereas�
tră, precum și despre regimul de
teroare la care era supusă: oame�
nii pe care�i auzea plângând și ur�
mele de sânge de pe coridor (des� 
pre care nu crede că era real, ci
era doar amplasat acolo, cu rolul
de a intimida).

„Până de curând, Iranul nu a
permis femeilor să fie active. Iar
femeile erau considerate a fi obiec �
te, nu oameni. A fi scriitoare era o
sarcină foarte grea“, s�a destăinuit
Shahrnush Parsipur într�un in�
terviu ușor de găsit pe YouTube,
în care spune și cum romanul Fe �
mei fără bărbați a trimis�o de
două ori la închisoare. „Să faci li�
teratură în Iran este greu. Și e la
fel și pentru bărbați, pentru că
cenzura este îngrozitoare astăzi și
nu ți se permite să amintești de
foarte multe lucruri.“

Interesant este că scriitoarea a
fost întemnițată și pe perioada
monarhiei, dar și după Revoluția
Islamică. Sub motive diferite, une �
le mai absurde decât altele. Toate
însă vorbesc despre o lume în care
funcționează controlul religiei
asupra societății, iar dife rența din�
tre bogați și săraci poate naște
mișcări sociale cu consecințe gra �
ve, în care un rol foarte important
îl joacă liderii religioși.

Citind Memorii din închi�
soare, o carte scrisă într�un limbaj
foarte accesibil, de o scriitoare
care încearcă să nu își implice
emoțiile personale în redarea is�
torică a faptelor, îți dai seama că
Shahrnush Parsipur face parte
din grupul celor aleși care l�au

trăit pe Kafka, nu doar l�au citit, ci
pur și simplu l�au experimentat
în viața lor. Arbitrarul, absurdul,
puterea utilizată arbitrar, mani�
pularea sunt chestiuni pe care
numai o minte foarte puternică le
poate gestiona și filtra. 

Cum zice Shahrnush în Me�
morii din închisoare, „faptul că
eram săracă m�a ajutat să rămân
liberă. Sărăcia e groaznică, dar are
un avantaj, și anume că nu ai
nimic de pierdut“. Însă foarte mult
timp, din cauza presiunii psihice
îndelungate, la care a fost supusă
nu doar ea, ci și familia ei – uluitor
cum povestește scriitoarea că fiul
său uda patul în timpul nopții (deși
avea deja șapte ani), din cauza sen�
timentelor apăsătoare care�l încer�
cau odată cu întem nițarea mamei –,
foarte mult timp scriitoarea a avut
de suferit și a fost nevoită să ră�
mână internată, sub tratament me�
dicamentos. „Am petrecut un an
privind fix peretele din fața mea.
Nu puteam scrie. Pe de o parte,
luam medicamente puternice, care
îmi afectau imaginația, și, pe de altă
parte, nu știam despre ce aș putea
să scriu. Îmi pierdusem complet
speranța în viitorul societății ira�
niene. (...) Oricum, îmi pierdusem
speranța în viitor.“

Tot în această carte, dar și în
diverse interviuri pe care le�a
acordat de�a lungul timpului,
Shahrnush Parsipur punctează
poate cea mai importantă cauză a
tulburărilor sociale care fisurează
temelia Iranului de câteva dece�
nii: faptul că oamenii de la sate au
fost chemați la oraș, cu iluzia că
vor fi fericiți. Câteva milioane de
iranieni au suprapopulat Tehera�
nul în decurs de numai doi�trei
ani, apreciază scriitoarea. „Nici
unul dintre liderii Revoluției Isla�
mice nu și�a asumat chemarea ex�
plicită a populației rurale spre
orașe, dar ei au contribuit indi�
rect la asta. (...) Oamenilor li s�a
dat de înțeles că în orașe vor găsi
un cămin, pâine, apă, electricitate
și mâncare, toate gratis. Și, pentru

că liderii Revoluției Islamice erau
musulmani, oamenii și�au bazat
căutarea unui rost la oraș pe
credință.“

Despre toate acestea, Shahr �
nush Parsipur scrie pe larg în Me�
morii din închisoare, o carte ca o
analiză dură, dar precisă și deloc
subiectivă, a involuției Iranului
din ultimele decenii. „Un grup de
fundamentaliști radicali a format
un mic cerc și încearcă să�i înghe�
suie pe toți în acest cerc“, con�
chide Parsipur, pe care o găsești
la fel de intensă aici, în cartea de
memorii, unde încearcă să fie lu�
cidă și echilibrată, ca și în Femei
fără bărbați, un roman altfel, în
care imaginația și miturile orien�
tale îmbracă fermecător o poveste
despre libertate, egalitate și sex.
„Eu vreau să devin lumină“, spune
una dintre femeile de aco lo. „Cum
se poate transforma cineva în lu�
mină?“ „Înțelegând întunericul“, îi
răspunde grădinarul „din po�
veste“ (nu degeaba este vorba des�
pre un grădinar aici, după cum și
grădina are rolul ei în carte). „Tu,
ca toți oamenii obișnuiți, nu
înțelegi că lumina și întunericul
sunt una. Ascultă�mă pe mine!
Trebuie să înțelegi întunericul.
Ăsta e principiul. Nu cău ta să
devii lumină, pentru că odată ce�
ai devenit lumină nu mai este cale
de întoarcere.“ SDC

Să faci literatură în Iran este greu. Și e 
la fel și pentru bărbaţi, pentru că cenzura
este îngrozitoare astăzi și nu ţi se permite
să amintești de foarte multe lucruri.
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Molima continuă să ucidă. Între
timp, ne bucurăm de jalnica or�
ganizare a vaccinării la români,
alături de tradiționalul Doamne
ajută și constatarea că mai avea
dreptate și ciobanul mioritic:
aici nu poți decât să constați
cum te omoară ăilalți, aia e.

Luni, 15 martie
Parcă văd că noi, populația gene�
rală, pulimea, ajungem să ne vac�
cinăm pe la bulgari.

Mă înduioșează naivii care
credeau că vor fi românii în stare
să facă un site funcțional, ca și cum
ar fi fost în stare să facă vreodată
ceva, orice, în afară de nedreptate,
scurtături, combinații și mătreață
istorică. Avea dreptate și ciobanul
mioritic: aici nu te poți decât con�
sola că te omoară ăilalți.

Duminică, 14 martie
Dacă moartea le�ar fi accesibilă
doar bogaților, sapienșii săraci 
și�ar vinde rinichii doar ca să

moară și ei. Despre natura umană,
deo camdată atât.

Întru eternă aducere aminte
a bolii lu’ Nelu Lupu (îi facem de
un an molimei), trebuie turnat
chipul milițianului special în
bronz și așezat în locul statuii lui
Lenin din fața Casei Presei. Și să
fie călare Nelu și să vină Cerebel
să cânte „Fete rele care vor na�na“
sub statuie, ca atunci când a exor�
cizat Doamna Firea capitala de
„Balena albastră“. Și mâna lui Șică
să taie panglica și în zare să se
vadă cum se ridică peste Dă �
măroaia curcubeul speranței.

Notă din jurnal, de acum un
an: Parcă văd că ni se românește
și starea de urgență: își ia pauză
de masă de trei ore, la 16 trecute
fix rupe ușa...

Altă notă din jurnalul cu pri �
ci na: Era pe undeva normal ca
România să ajungă să fie guver �
nată prin videochat.

Nu suntem un popor vegetal.
Suntem un popor vegetal�bugetar.

Sâmbătă, 13 martie
Adevărul e că la jemșibonzii ro �
mânești (intelligence, nu așa) nu
li se potrivea totuși alt loc decât
Gară. Lehliu�Gară.

E atâta impostură în vinerea
verde, cu moftangiii sacrificându�se
plini de încântare de sine pe altarul
mersului pe jos, pe care îl rede �
scoperă cerșind aplauze, cu lent�
coloneii Planetă imuni la ridicol
dând generoasă pildă turmelor, cu
atâția boi veseli în pasul ștrenga �
rului, că ziua ar trebui rebotezată
totuși vinerea maro.

Vineri, 12 martie
Ce a auzit un călător francez prin
țările române în anii ’30 ai secolu�
lui XIX de la un boier românaș:
„Deprinderile noastre se apropie
de moravurile sau mai degrabă de
viciile popoarelor sub a căror
suzeranitate ori tutelă am fost. De

la ruși am luat desfrâul, de la
greci necinstea, de la prinții fa na �
rioți amestecul de josnicie și în �
gâmfare, de la turci moliciunea și
aplecarea spre trândăvie. Po lo �
nezii ne�au învățat divorțul (…).
Iată care ne e starea morală!“.

Joi, 11 martie
Dacă suntem cuminți la anul
poate ne dă Domnul lăcuste.

Doamne sfinte, ce o să mai
iasă la iveală? Că statul român
nici măcar nu există? Că locuim o
caricatură?

Dar dacă armăsarul Nelu
Lupu nu a fost decât unul dintre
cei patru armăsari care vestesc
Apocalipsa? Ceilalți unde sunt?

Nu pot să nu mă gândesc la ce
s�ar fi gândit Vasilica�Viorica atunci
când ar fi „citit“ de pe foi cuvântul
„autoizolare“, cum s�ar fi îngrijorat,
poate, de soarta autoturismelor de
lux încuiate prin garaje.

Mai țineți minte când, cu prinși
de delir, vă imaginați cum o să facă
pandemia sapiensul mai înțelept și
mai înțelegător, gata, iese duhul sfânt
din dânsul, leapădă pielea animalul
și de�acum o să fie blândețea întru �
chipată, generozitatea bipedă și toate
cele drăguțe, ha�ha�ha�ha�ha.

Eu v�am spus de acum un an
că dacă vrem o apocalipsă cum se
cade de un asteroid avem noi
nevoie. Rapid, eficient, binevenit,
fără esențiali.

Miercuri, 10 martie
Dacă e adevărat că liderii planetei se
trag din reptilieni, din șerpălăii cos�
mici, ăștia ai noștri par că se trag mai
mult din șerpii ăia de desfundat wc�
uri, cine v�a lucrat aici înainte? SDC

ANDREI CRĂCIUN
CULEGĂTORUL DE HARFE

Alt jurnal de la sfârșitul lumii (26)

Am încercat aici să îmi clarific
puțin enervarea pe care o simt
când văd colecții de citate din
oameni celebri. Acest tip de an�
tologie nu e nou, evident, dar
parcă e mai exasperant ca ori�
când în varianta online.

Mă scoate, cred, din sărite faptul
că văd cultura vândută cu amă�
nuntul – cinci Mark Twain, șase
Oscar Wilde. Cultura nu se poate
aranja pe tarabă, pe bucăți fără le�
gătură una cu alta, ea presupune
că totul e context pentru tot. 

Îmi dau seama că asta pare o
poziție elitistă. Nu cumva, dacă ești
un om care și�a investit o bună
parte din viață în cărți, ai acum im�
presia că cineva umblă la privile�
giile tale? Impresia că tu ai trudit ca
să afli toate chestiile astea ezoterice,
care te făceau altfel decât ceilalți, și
acum te tre zești că ele devin un bun
al tu turor neaveniților. Simți adică
același lucru pe care îl simte spon�
tan un instructor de patinaj când
vede că toate secretele lui sunt de�
conspirate de un altul într�un tuto�
rial pe YouTube. 

Dar nu e asta – dintr�un mo �
tiv foarte simplu. Când îi spui
unui neofit secrete pe care tu 
le�ai înțeles în ani de muncă, ele îi
intră pe o ureche și îi ies pe alta.
În loc de revelație, ce aude el e o
părere ca oricare alta. Și mai e
ceva. E greșit să zici că ai „trudit“
ca să ajungi să știi și că de�asta ai
acum niște pretenții, aștepți o re�
compensă. De fapt, această trudă
a fost fericirea ta de zi cu zi și pro�
pria ei recompensă. La fel, e greșit
să crezi că ți�ai pierdut avantajul
competitiv pentru că acum toată
lumea poate afla de pe Wikipedia
lucruri pe care în anii ’90 dădeai

cu tunul și nu le puteai afla. Să
crezi asta înseamnă să nu�ți dai
seama că orice informație are,
existențial, pentru un individ
exact valoarea efortului pe care îl
face ca să intre în posesia ei. Așa
că nu, după ce ai parcurs lista de
citate celebre nu ai bifat pro�
blema educației. E drept că lista
asta n�are nimic rău în ea, dacă
distilarea e a ta. Citești, îți place
mult un pasaj, îl copiezi la sfâr �
șitul unui jurnal. Ai acolo o arhivă
de lucruri care te�au topit. Dar re�
zumatul, condensarea nu au sens
decât dacă tu – nu vreun negus�
tor de citate – ești cel care a ope�
rat organic această reducție, cu
miile de mici operații mentale pe
care le presupune.

Merită, bineînțeles, să ne în�
trebăm dacă nu sunt și oameni
care citesc doar antologii de citate
din oameni celebri pe internet și
care se gândesc, ha!, ce bine le zice
cutare, ia să văd ce cărți ale lui aș
putea să împrumut de la biblio�
tecă (adică ce pdf�uri aș putea
descărca). Ba sunt, și e esențial ac�
cesul rapid și liber la conținut
cultural. Dar nu cred că arhivele
online de vorbe de duh și pastile
filozofice sunt un drum al Damas�
cului pe care mulți se convertesc la
cultura mare. Din contră, bănuiesc

că sunt mai numeroși cei care de�
prind fără să vrea în felul ăsta un
anumit model de contact cu cul�
tura, care le anulează posibilitatea
de a fi deprins, în alte cir cums �
tanțe, un alt model, mai ziditor. O
să râdeți de mine că mă leg de
acest detaliu formal, dar faptul că
listele de citate nu cuprind indica�
rea operelor de unde provin, a
ediției și paginii, te în vață că totul
e o apă și un pământ. (Ceea ce nu
este corect decât dacă studiezi geo�
grafie.) Citatele astea – copiate ne�
glijent de la un site la altul –, cu
greșeli de literă și de atribuție, te
fac până la urmă să te îndoiești de
tot, să crezi că toată înțelepciunea
lumii e apocrifă, sau îi aparține
unui anume „Einstein“. (Iar ultima
iluzie periculoasă e că toată
lumea a scris în aceeași limbă,
anume engleză.)

Genul ăsta de compilație ține
de fapt de tradiția de tip Reader’s
digest, bazată pe principiul că o
operă literară este alcătuită din
partea antologabilă și din umplu�
tură. Din ea se pot, chipurile, ex�
trage convenabil trufandalele,
propozițiile importante și reușite,
lăsându�se la o parte balastul. E o
tradiție care a existat și în antichi�
tate, când epitomatorii, cei care fă�
ceau rezumate ale unor opere sau

puneau cap la cap excerpte rele�
vante din ele, au creat o cultură de
mâna a doua, din cărți mai ușor de
copiat și de consultat, care cu tim�
pul au făcut ca segmente din ope�
rele originale să nu mai fie reco� 
pia te deloc și deci să se piardă,
cum știu cei care îl citesc pe Titus
Livius sau pe Dio Cassius.

În fine, listele de citate tind să
reducă înțelepciunea la poante.
Poți să le citești pe primele două�
trei și să te amuzi, dar curând îți dai
seama că nimic nu mai ajunge la
tine cu plăcere. Vezi prea clar acum
mecanica săracă a formulărilor me�
morabile, cu surprize și calambu�
ruri întristător de previzibile, care
transformă adevărul în glumițe și
divertisment. Ceea ce au înțeles
prea bine, din păcate, cei care vând
cultură este că la tejghea se pre�
zintă întotdeauna un client care
cere ceva profund, dar înțelege prin
asta ceva lejer. Succesul presupune
să�i dai ce vrea, prefăcându�te tot
timpul că�i dai ce cere. 

Una peste alta, ideea că te�ai
putea prezenta într�o conversație cu
muniție asortată provenind din ase�
menea antologii rămâne o șarlatanie
dezolantă. „Listă de citate celebre“
înseamnă, din păcate, empty calo�
ries, energie fără nutriție, adică zarvă
multă urmată de stupoare. SDC

CĂTĂLIN PAVEL
CÂTEVA PÂNZE SUS

Cultura la sac



Am comentat îndelung în săptă�
mânile trecute o problemă apa�
rent banală, un mărunțiș față de
atâtea alte lucruri importante
care se petrec la ora actuală
(când mai trecem și printr�o
pandemie): în ce măsură reeva�
luarea ideologică a unor produse
artistice de larg consum, cum
sunt filmele de animație Walt
Disney, e relevantă pentru lumea
în care trăim. Mai ales că totul se
întâmplă în Statele Unite: altă
lume, orice s�ar zice.

Doar că nu e vorba chiar de un
mărunțiș, ci de ilustrarea unei
tendințe ideologice – bună în
intenție, potențial toxică prin ge�
neralizarea ei extremă. La urma
urmei, tot în Statele Unite s�a
adop tat la un moment dat extrem
de morala lege a prohibiției, care
avea tot cele mai bune intenții.

Atunci când America s�a po �
ziționat ca lider al lumii libere îm�
potriva comunismului, a făcut�o
cu o vehemență benefică pe an�
samblu, dar care în interiorul țării

a provocat excese azi regretate:
veritabile vânători de comuniști,
care au fost descoperiți și acolo
unde nu erau, faimoasele liste
negre, limitări ale drepturilor și
libertăților cetățenești, acte de
cenzură și de autocenzură. Ceva
similar, deși – deocamdată – nu
la aceeași scară, se petrece în
America actuală, doar că de data
asta cei vizați sunt extremiștii de
dreapta. Descriind societatea
ame  ricană ca pe una fundamental
rasistă – așa cum ea nu este –,
ideologii radicali încurajează o
nouă vânătoare de vrăjitoare. Și
societatea se repliază, vocile cum�
pătate se aud mai greu și mai rar,
autocenzura se insinuează treptat
în discursul public.

În toată povestea asta cu res �
tricționarea accesului la anumite
filme de animație, cei de la Walt
Disney nu au făcut altceva decât
să�și ajusteze imaginea la ce rin �
țele vremii. Au lansat ceea ce pe vre�
muri comuniștii numeau „de clarație
de adeziune“, au sus ținut poncifele
ideologice ale momentului pentru

a�și promova imaginea și produ�
sele, devenite de�acum „confor me“.
Sporindu�și vizibilitatea prin aceas�
tă adeziune – o dovadă de social
awareness –, și�au sporit și cifra de
afaceri. Cum spun americanii, mo �
ney makes the world go round.

Și cei de la Walt Disney nu
sunt singurii. Poate și asta e pro�
blema: că exemplele se înmulțesc.

Acum două săptămâni Dra �
goș Cojocaru publica – tot în „Su�
plimentul de cultură“ – un text
intitulat „Cine vrea anularea lui
Dr. Seuss?“. Dr. Seuss (Theodor
Seuss Geisel) este, poate, cel mai
faimos autor de cărți pentru copii
din Statele Unite. Scriitorul a
murit în 1991, iar opera sa este ad�
ministrată de Dr. Seuss Enterpri�
ses, companie care anul acesta a
retras de la vânzare și publicare –
pentru totdeauna, spune corpo �
rația – șase dintre cărțile aces�
tuia, pe motiv că ar include ima� 
gini rasiste și/ sau xenofobe. Prin�
tre ele, o reprezentare a unui chi�
nez cu ochi oblici, cu o pălărie
conică și cu tacâmuri�bețișoare

pentru orez. Probabil asta e una
din marile mutații culturale pe
care nu le pricep, fiindcă nu pot să
văd nimic rasist într�o asemenea
imagine. E de reținut că acele șase
cărți nu se numărau printre cele
mai populare volume ale dr. Seuss
și că, în urma anunțului, vânzările
la celelalte cărți ale acestui autor
prolific au sporit uluitor de mult.
Asta dovedește cât de profitabilă e
o declarație de adeziune inteligent
concepută. Dar întâmplarea ar tre�
bui să ne și pună pe gânduri: prin
astfel de gesturi, al căror scop e în
esență profitul financiar, companii
comerciale validează și promo�
vează ideologic un tip de cenzură
radicală, ce frizează chiar absurdul.

Mă gândesc cât de rasiste tre�
buie să li se pară azi americanilor
ilustrațiile din popularul joc de
cărți pentru copii „Păcălici“. Sunt
sigur că le știți. Acolo apar, desenați

stereotipic, reprezentanți ai mai
multor popoare ale lumii. Chine�
zul și chinezoaica sunt repre �
zentați – cum altfel? – cu pălării
conice, ochi oblici și ten gălbui,
exact ca la dr. Seuss. Africanul și
africana (categorisiți așa, la gră�
madă, ar zice unii) au pielea foarte
maronie, păr creț și buze groase.
Arabul/ arăboaica sunt foarte
bruneți și poartă burnuzuri. Și in�
dienii sunt cam tuciurii, în vreme
ce toți europenii au tenul rozaliu
și înfloritor. Azi mi�ar fi și teamă
să trec granița în Statele Unite cu
un joc de „Păcălici“ în buzunar.

Pe de altă parte, avantajul
democrației e că, în timp, se mai și
reglează, iar vocile contestatare,
fie că au sau nu dreptate, se mai
pot face auzite. Ca să rămân în
lumea desenelor animate, o să
amintesc că în 2018 filmul Cris�
topher Robin, bazat pe cărțile
pentru copii ale lui A.A. Milne, a
fost interzis în China. Oficial, nu
există nici o explicație, fiindcă gu�
vernele autocratice nu dau expli �
cații: doar interzic sau aprobă.
Neoficial, de „vină“ e tocmai perso�
najul central al seriei, ursulețul
lacom pe nume Winnie the Pooh,
cu care – blasfemie ideologică! – e
comparat sistematic președintele
chinez Xi Jinping. Și Winnie nici
măcar n�are ochii oblici! SDC
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RADU PAVEL GHEO
ROMÂNII E DEŞTEPŢI

Războaie culturale și desene
animate – o încheiere

Ați mai auzit în ultima vreme des�
pre rezultatele vreunui sondaj se�
rios de opinie? Nu că ardem de
nerăbdare să vedem cifre noi, dar
cei care urmăresc politica ar tre�
bui să aibă habar cam încotro bate
vântul la câteva luni de la alegeri. 

Penuria sondajelor de opinie arată
lipsa seriozității cu care se face poli�
tica în România. Degeaba se bat cu
pumnul în piept aleșii neamului. Cei
mai mulți dintre ei nu sunt în stare
să construiască o argumen tație poli�
tică, deși cred că li se cuvine totul și
că sunt experți în tainele politicii.
Acești oameni nu știu ce vrea publi�
cul, ce așteptări sunt în societate și
care sunt temele care îi interesează
pe cetățeni. Fac politică după ureche,
cu gândul la beneficiile unui mandat
fără prea multă bătaie de cap.

Poate că nici nu e rău că nu mai
apar sondaje, pentru că de prea
multe ori institutele au dat�o în
bară, influențând într�o manieră
grosolană publicul. De ce să faci un
sondaj și să cheltui bani dacă a 

dispărut miza? De fapt aici e cheia
neseriozității multor case de son�
dare. Scot cifre după cum le cântă
cel care a plătit minunata lucrare.
Cum după alegeri puțini mai sunt
interesați să manipuleze, atunci nu
mai apare nici o predicție. Dăm în
bobi și analizăm procentele parti�
delor la crâșma din cartier.

Sondaje nu sunt, dar totuși cum
stau partidele? Nici una dintre for �
mațiunile parlamentare nu este lip�
sită de griji. Poate UDMR să aibă o
viață ceva mai liniștită, dar n�ar fi ex�
clus ca și acolo să se ducă bătălii in�
terne pe care noi cei din afară să nu
le sesizăm.

PNL, principalul partid din
coa liția de guvernare, va avea în
acest an congresul. Au și început
zbaterile la liberali pentru alegerea
noi conduceri. N�a fost decisă încă
data evenimentului, dar curg mesa�
jele de susținere din partea filialelor
la adresa actualului președinte Lu�
dovic Orban. O atitudine din partea
fidelilor lui Orban oarecum comică,
în condițiile în care nimeni nu știe
încă data congresului. Cel mai pro�
babil tabăra Orban joacă la intimi�
dare și încearcă să formeze masa
critică pentru a descuraja coagula�
rea unei alte tabere. În partid per�
sistă nemulțumirile și sunt multe
județe care n�au primit încă funcții
la nivel central. N�a fost uitată nici
povestea cu cedările de ministere
bănoase către USR PLUS și nici ne�
gocierile ciudate pentru posturile
de prefecți. Totuși, la ora asta Ludo�
vic Orban pare favoritul întrecerii,
însă e de urmărit ce va face Florin
Cîțu și dacă o parte consistentă din
partid ar fi dispusă să�l sprijine într�o
eventuală bătălie internă.

Dincolo de problema su pre �
mației din partid, imaginea PNL
continuă să sufere. Multe numiri în
județe se fac pe bază de prietenii și
amantlâcuri, iar diferențele față de
vechile practici ale PSD devin tot
mai greu de sesizat. PNL e departe
de forma din 2019, când PSD�ul lui
Dragnea dădea apă la moară opo �
ziției de la acea vreme.

USR PLUS nu se comportă
deloc rău la guvernare, deși existau
suficiente temeri că o formațiune
fără experiență în administrație va
claca și va fi pusă de umbră de mult
mai experimentații politicieni libe�
rali. Noul partid rezultat din fuziu�
nea USR cu PLUS va avea congresul
în acest an, iar deocamdată Dan
Barna și Dacian Cioloș n�au scos să�
biile din teacă. Nici în teritoriu nu
se prea întrevăd atitudini interne
războinice, astfel că USR PLUS pare
să�și conserve zestrea, ba chiar să
spere la ceva puncte în plus, even�
tual dintre dezamăgiții de PNL. Ră�
mâne de văzut cum va evolua re �
lația dintre USR PLUS și PNL, unele

tensiuni fiind vizibile încă din
prima săptămână a mariajului de la
guvernare.

PSD face ce știe mai bine. Stă la
cutie și încearcă să speculeze orice
prilej. Partidul nu dă semne că ar
avea vreo strategie în opoziție. Pro�
babil că se merge și pe vechiul obi�
cei, cu primele 6 luni de guvernare
în care lași puterea în pace. Sunt
ceva ieșiri mai contondente ale
unor fruntași PSD, dar încă e liniște
pe frontul stângii. Mai degrabă sin�
dicatele par să facă treaba social�
democraților, pentru că Marcel
Ciolacu e ocupat cu alte treburi. 

Cât despre AUR, e greu de in�
tuit evoluția acestui partid. For �
mațiunea lui George Simion a
în registrat deja prima pierdere de
marcă (senatoarea Șoșoacă), dar ne
putem aștepta și la alte dezertări,
având în vedere ghiveciul de opinii
de la vârful partidului.

Deocamdată nu putem vorbi
de reașezări vizibile pe scena poli�
tică, dar e devreme, n�am avut încă
vreun scandal care să influențeze
peisajul. Cât despre sondaje, nu le
ducem deloc lipsa. Poate se mai
curăță piața și dispar și casele de
sondare arondate partidelor. SDC

FLORIN GHEŢĂU
VAGONUL CU VORBE

Ce schimbări se întrevăd pe scena politică
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Constatarea din titlu mi s�a impus
la aflarea tristei vești despre
moartea lui Adrian Bărar, chi �
taristul și liderul simpaticei trupe

Cargo. (O paranteză necesară: n�
am fost un mare fan al trupeților
bănățeni, așa că nu mă împing
acum în față, cum aud că pro �
cedează unii. Îmi plac multe dintre
cântecele lor, i�am văzut în concert
când am avut ocazia și am dansat
Batacanda toată noaptea, la o
pălincă de Valea Mare, Dâm bovița.
Am și parafrazat un hit al lor – cel
cu „Frunză verde mere�pere/ nu te
însura, măi vere!“ –, pe când era
fiu�meu puștan, ritmând heavy�
metal diverse activități rurale, din
care ne asiguram o parte a traiului.
Dacă adaptarea nu�i un semn

convingător de in tegrare în uni �
versul nostru afectiv, atunci sigur
sunt popă la Țăvârlău! Farmecul
trupei mi s�a părut că dispare
odată cu plecarea vocalis tului
Ovidiu Ioncu, alias Kempes, chiar
dacă evoluția nu s�a oprit. Părerea
mea nu subțiază valoarea, nici nu
anulează meritele lui Bă rar; e o
simplă consemnare a preocu �
părilor diferite din viața enoria �
șilor aceleiași biserici. În chid
paranteza.)

Decesul mi�a amintit o ches �
tiune apărută pe la jumătatea
anilor ’90. Se știe că, înainte de

sângeroasa amăgire din decem �
brie 1989, mulți artiști neposesori
ai legitimației de „liber profe �
sionist“ erau încadrați, forțat sau
nu, pe statele de plată ale vreunei
unități de producție. Pe lângă ne �
plăcute obligații absurde, ine rente
oricărei înjugări la „carul demo �
crației“ (cum se spunea în epocă),
contractul îl asigura pe titular de o
ipotetică bătrânețe liniștită, prin
sistemul de pensii garantate de
statul socialist, atât de jugănit
verbal azi. Lipsiți de charisma și
longevitatea unor Gică Petrescu,
Marina Voica, Dan Spătaru sau
Corina Chiriac (de rockeri nu po �
menesc:Nicu Covaci e încă viguros
la trei sferturi de veac!), multor
persoane cu certe realizări în zona
muzicii ușoare le�a prins bine
„angajarea“ la o fabrică, de unde au
primit un salariu și li s�a reținut
cota la fondul de pensii. E vulgar
sau indecent ce scriu? Întrebați�i,
vă rog, pe acei artiști bătrâni care
n�au știut să�și administreze ta �
lentul, mulțumindu�se cu ce le�a
picat și�au risipit, iar azi trăiesc la
limita subzistenței, că de sărăcie

nu poate fi vorba! Cât suntem
tineri și�avem bani, ni se pare că
lumea e a noastră și niciodată nu
ne va mușca hiena decrepitudinii.
Dar când cădem neputincioși între
dinții urât mirositori ai hămesitei... 

Rocker pur�sânge și lipsit de
griji materiale datorită talentului,
Adrian Bărar nu era un tip inconș �
tient, care�și trăia momentul de
glorie fără să vadă ce se întâmplă
cu alții. În anii când se desființau
instituțiile care salarizau pro bono
artiștii, l�am auzit glumind că vrea
să contribuie la fondul de pensii
din postura de angajat al firmei lui
Emil Biebel, vinilotecarul, ca să�și
asigure bătrânețea. Gluma nu�i
alterează meritele artistice sau
civice; dimpotrivă: atestă un om
atent la lumea din jur! Despre alte
aspecte ale vieții sale, nu sunt
îndreptățit să vorbesc.

Bărar știa că artiștii nu se
pensionează. Victimă colaterală a
unei vremi ciudate, s�a înscris și el
în lungul șir al celor care n�au trăit
cât ne�ar fi plăcut nouă. Indiferent
de vârsta reală, rockerii mor prea
tineri. SDC

Rockerii nu se pensionează...

DUMITRU UNGUREANU
ROCKIN’ BY MYSELF

Știri la zi din actualitatea culturală și articolele ediţiei pe
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...ei mor înainte de vreme sau cântă până la adânci neputințe. La fel ca

oricare artist consacrat, din indiferent ce domeniu stăpânit de fiicele lui

Zeus și ale Mnemosynei, cele nouă năbădăioase, șăgalnice, adulate,

detestate și aparent obsolete: Clio, Euterpe, Thalia, Melpomene,

Terpsichore, Erato, Polyhymnia, Urania și Calliope. Muze de la care, fără

dubii și, deseori, cu inconștiența copilului nou născut, rockul a supt din

belșug. Și este iubit tot ca un copil, neașteptatul ultim venit, bucuria

bătrâneților speciei umane... 



Artistul a ales Trei piese triste, gru�
pând Intrusa, Șapte prințese (tra�
duse de Gabriel Avram) și Interior
(în tălmăcire proprie). Densitatea
de sensibilitate stranie a simbolis�
mului a întâlnit în stilistica vizual�
lirică a regizorului un partener
creativ care a potențat metafizica
melancoliei. Propunerea te face
frecvent să lăcrimezi interior, reu �
șind să reconstituie suferința în
magnitudinile ei fascinante.  

Tripticul dramatic așază ală�
turi „drame statice“ care zugrăvesc
tragismul cotidian, cel etern uman
cu care ne intersectăm direct sau
prin întâmplări auzite, care ne
oprește din rutina pragmaticului
și ne înmoaie inimile, amintindu�ne,
prin exemple factuale, că exis tența
e atinsă de fragilitate. Transpare
din dramaturgie o voluptate a chi�
nurilor sufletești care aproa pe că
produce un ambiguu sentiment
de plăcere. E loc și de poezie în
Trei piese triste, la figurat, dar și la
propriu, scenariul alcătuit de re�
gizor găsind loc potrivit și câtorva
fragmente de poeme din opera lui
Maeterlinck, o anvelopă de lirism
emoționant. 

Picturalitatea imaginii sce�
nice a avut un sol fertil în poetica
de tip simbolist combinată cu pri�
ceperea lui Radu Afrim de a com�
pune un teatru de o vizualitate
atașantă. Scenografia lui Cosmin
Florea s�a dezvoltat pe această
linie exersată în proiecte prece�
dente, în tandem cu video�designul
animat al lui Andrei Cozlac, și el
parte a echipei consolidate de
experiențe creative comune.

E MULTĂ BOALĂ,
AMĂRĂCIUNE, 
SPAIMĂ

Ca amenajare spațială, decorul e
un cadru de tip machetă frontală
a unei încăperi în care privim
prin demarcările vitrate de ra�
mele ușilor și ferestrelor, cu un
fundal de tip ecran de proiecție.
Departajarea interior�exterior
provoacă un fertil joc de planuri
în registrul afectivului dramatic.
În dispozitivul teatral, spectato�
rului i se accentuează însușirea
de voyeur, cu toții tragem cu
ochiul la viețile ficționale ale fan�
tomelor care bântuie prin scenă

vorbindu�și nefericirile ultime. E
multă boală, amărăciune, spaimă
și mai ales moarte, ca soluție pri�
vilegiată de rezolvare a frământă�
rilor. N�o să devenim depresivi in
corpore la final, dar exercițiul de
purificare în sens aristotelian
propus de Trei piese triste stimu�
lează indiscutabil empatia pe care
viața (post)modernă o cam așază
în cui, reamintindu�ne cum să fri�
sonăm la pătimirile celuilalt. 

Din trioul de episoade, Șapte
prințese se delimitează ca inten�
sitate și completitudine estetică.
E motivul întemeiat pentru care
în logica emoțională a întregului
i�ar fi stat mai bine ca o coda, ca
un memorabil grand finale. Plasa�
rea la mijloc e justificată în prin�
cipal de rațiuni de distribuție
(Ada Lupu, Ionuț Cornilă, Livia
Iorga, Diana Roman, Horia Veri �
veș având mai multe roluri de ge�
stionat), însă recursul și la o altă
garnitură de actori era perfect fe�
zabilă. I�ar fi fericit pe cei aleși
pentru posibilitatea de a repeta
după luni de pauză pandemică și
încă sub coordonarea unui crea�
tor de top. 

Pentru studentele și studenții
care au luat castingul (Diana Vieru,
Alexandra Azoiței, Ioana Fuciuc,
Georgiana Zmău, Diana Raluca
Amitroaie, Smaranda Mihalache,
Răzvan Conțu), unii cu intervenții
de text, alții ca elemente ale cora �
lității, lucrul cu Radu Afrim poate
deveni un prețios accelerator pro�
fesional, dacă vor ști cum să�l valo�
rifice în viitorul scurt. 

O MINUNĂȚIE
ACTORICEASCĂ

Se simte ușoara stângăcie firească
începuturilor, ezitările în buna
stăpânire a dozajelor, mai ales
când scena trepidează efectiv prin
prezențele Pușei Darie și a lui Emil
Coșeru. O minunăție actoricească,
un duet realizat în filigran artistic,
o probă de virtuozitate despre cum
intri în cadrul scenic, cum te inte�
grezi, cum dai replica, cum îți
slujești personajul, cum îl decu�
pezi prin dialogul cu ceilalți. Fără
ostentație, fără monotonii, fiind
desăvârșit pe fiecare moment în
partitura asumată cu mare clasă. 

Maeterlinck și spectacolul pe
care l�a inspirat face nevăzutul vă �
zut, conturează suspans, naște mi �
cro�lumi concentrice celei pe care o
vedem în cutia spre care stăm orien �
tați în scaunele de spectatori. Fizic

suntem în fața ei, dar ima ginația lu�
crează în tandem cu sec vențialitatea
scenică, într�o receptare activă fabu�
latoriu. Lumina discretă, sumbră,
cromatica ternă, po veștile înfățișate,
partea sonoră (verbal�muzicală) și
efectele acustice ce întruchipează
universuri iluzorii predispun la vi�
sare, la refugierea în extra�mundan.
Actorii, despre care autorul belgian
încântat de metafora păpușăriei
afirma că sunt marionetele desti�
nului, se află în scenă fix cu această
sarcină artistică, de dispozitiv mâ�
nuit de forța exterioară a destinu�
lui, prin fire și mecanisme invi� 
zibile, dar redutabile. SDC
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OLTIȚA CÎNTEC
DATUL ÎN SPECTACOL

Voluptatea melancoliei

ION BARBU
PINACOTECA DIN PETRILA

Un autor mai puțin pus în scenă în România,
popular aproape exclusiv prin Pasărea albastră
și Pelleas și Melisande, Maurice Maeterlinck, a
fost opțiunea lui Radu Afrim pentru noua lui
colaborare cu echipa Teatrului Național „Vasile
Alecsandri“ din Iași. 
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CLASSIX 2021, EDIȚIA A DOUA

De vorbă cu violoncelistul Filip Papa,
acordeonistul Milan Rehak 
și chitaristul Remi Jousselme

ANCA SPIRIDON

Violoncelistul Filip
Papa: „Sunt extrem de

pesimist în ceea ce
privește viitorul artelor 

spectacolului“

Cum credeți că va primi publicul
ieșean, prezent fizic la eveni-
ment, asocierea dintre partiturile
propuse și proiecțiile vizuale din

Catedrala Romano-Catolică?

Ideea proiecțiilor asociate muzicii
este excelentă și binevenită în con�
textul receptării unei partituri de
asemenea dificultate și care folo �
sește un asemenea limbaj special. 

Cum evaluați importanța unei
astfel de manifestări locale în
contextul evenimentelor ulti-
mului an, când scena de eveni-
mente culturale a fost profund

zdruncinată?

Orice manifestare artistică cu pu�
blic în contextul actual este o bine�
cuvântare pentru noi, muzi cienii,
iar forma hibrid, adică și transmi�
terea live pe canalele media, nu fa �
ce altceva decât să mărească sfera
de receptare a evenimentului. 

Cvartetul pentru sfârșitul tim-
pului urmează să fie interpretat
pentru prima oară în Iași. Care
este povestea acestei lucrări 
și cum este relevant spațiul 

de concert?

Cvartetul pentru sfârșitul timpu�
lui este una dintre capodoperele
muzicii de cameră a secolului XX,
inspirată dintr�un vers din Apo�
calipsa Sfântului Ioan Teologul,
Capitolul X („că timp nu va mai

fi“). Desigur că mesajul profund
religios al lucrării, în care se vor �
bește explicit despre Iisus, atât ca
verb („la început a fost cuvântul și
cuvântul era la Dumnezeu“, Evan�
ghelia după Ioan), cât și ca om în�
trupat, este mai mult decât rele� 
vant în acest spațiu. 

Ce așteptări ar putea avea pu-
blicul (fizic sau online) la con-
certul Classix Aeterna din des-

chiderea festivalului?

După titlul lucrării, Cvartet pen�
tru sfârșitul timpului, ar fi putut
avea așteptări destul de familiare,
clasice, dar, pentru cei neavizați și
nefamiliarizați cu stilul lui Olivier
Messiaen, șocul ar putea fi foarte
puternic. 

Prima seară a festivalului este in-
tegral formată din artiști ieșeni.
Cum a decurs pregătirea pentru
recital, împreună cu ceilalți mu-
zicieni (n.r.: Dragoș Cantea –
pian, Andrei Chirilă – vioară și

Mihai Ailenei – clarinet)?

Au fost două calupuri de repetiții
în februarie și martie și pot spune
că profesionalismul și talentul au
marcat această întâlnire a celor
patru artiști ieșeni. 

Artiștii prezenți anul acesta la
Iași sunt muzicieni excepționali
și foarte diverși. La ce eveni-
mente vă doriți să ajungeți în

mod deosebit?

Diversitatea programelor pro�
puse, valoarea artiștilor care par�
ticipă la această ediție a festi va�
lului mă îndeamnă să particip la
toate evenimentele propuse. Desi �
gur, fizic, dar de ce nu și online. 

Deși nu știm cu certitudine când
vom reveni complet la normal,
cum vedeți că evoluează 

consumul de eveniment cultural

în urma pandemiei? 

Evoluție este un termen hazardat,
aș spune. Cred că dezintegrare ar
fi mai corect. Sunt extrem de pe�
simist în ceea ce privește viitorul
artelor spectacolului, dar aceasta
este părerea mea personală. În
ceea ce privește interacțiunea,
deși sunt multe bariere între noi,
artiștii, și public, tot simt acea
emoție ca întotdeauna și chiar mai
puternică. 

Cum contribuie spațiul concer-
tistic neconvențional la emoția

de pe scenă?

Nu aș spune că spațiile alese sunt
chiar neconvenționale, ele au pri�
mit de nenumărate ori artiști și
public. Neconvenționale sunt sta �
țiile de metrou, plutele pe râuri,
halele dezafectate din fabrici...
Desigur că o catedrală imensă ca
cea în care concertăm noi la
această ediție implică o serie de
schimbări de natură tehnică pen�
tru a putea umple acest spațiu 
și a „domoli“ ecoul. Evident că 

fru musețea acestui spațiu ridică
mult emoția artistică.

Sunteți solist, membru al cvar-
tetului Ad Libitum, profesor și
ați avut colaborări spectaculoa-
se în decursul timpului. După
ani de cunoscut și identificat cu
instrumentul, mai este loc de

curiozitate? 

Tocmai acești ani de experiență mă
fac să devin din ce în ce mai curios,
să caut noi și noi posibilități de ex�
presie și exprimare, să mă reinven�
tez de fiecare dată. Publicul așteaptă
lucruri noi, inedite, iar noi trebuie
să ținem pasul. În ultimul meu pro�
iect solo, Un violoncel prin lume – o
călătorie cinematografică, unde in�
terpretez muzică din filme celebre,
am observat un mare interes al
celor ce mă urmăresc, mii de vizua�
lizări pe Facebook, ceea ce mă face
să cred că aceasta este una din căile
prin care poți fi relevant în timpu�
rile pe care le trăim. Din păcate însă,
dacă astăzi nu „împachetezi“ cores�
punzător marea muzică, Bach, Mo�
zart, Dvořák nu au nici o șansă. 

Acordeonistul Milan 
Rehak: „Scânteia de

inspiraţie vine practic 
din orice“

Milan, provii dintr-o familie 

pasionată de muzică?

Nu, chiar nu. În afară de bunicul
meu, care este acordeonist amator,
nu există nici un muzician în fami�
lia noastră. Dar, când eram mic, el
mi�a arătat cum funcționează un
acordeon și îl ascultam cântând
cântece populare cehești.

Deci atunci te-ai îndrăgostit 
de acest instrument, care nu 
e o alegere comună pentru 
cineva care alege să urmeze

Conservatorul?

De fapt, în Cehia acordeonul este
un instrument destul de obișnuit
la școlile de muzică și destul de
mulți copii cântă la acest instru�
ment. În plus, acordeonul are o
tradiție profundă în muzica cehă.
În ceea ce privește muzica popu�
lară, acordeonul are și acolo rolul
său de neînlocuit. Instrumentul a
fost utilizat pe scară largă în mu�
zica noastră tradițională și chiar în
zilele noastre îl întâlnim în multe
grupuri de muzică unde înlo cu �
iește claviaturile. Așa că nu mi s�a
părut deloc ciudat când am decis
să aleg acordeonul ca subiect prin�
cipal de studiu și să�l dezvolt mai
departe la Conservator. 

Ce îți place la acordeon? E un in-
strument la care e dificil să cânți?

Îmi place că este extraordinar de
versatil, că are o sumedenie  de
posibilități sonore și îmi mai place
foarte tare și modul efectiv în care
se interpretează muzica. Am liber�
tate să mă mișc în timp ce cânt și

Dintre invitații prezenți la a doua ediție Classix la Iași, am vorbit cu trei
artiști, trei personalități diferite, am vorbit despre festival, despre pan-
demie și despre viitor cu violoncelistul român Filip Papa, acordeonistul

ceh Milan Rehak și chitaristul francez Remi Jousselme. Trei interpreți
purtători a trei culturi diferite s-au întâlnit la Iași, concertând în 
cadrul festivalului Classix, ocazia perfectă pentru a sta de vorbă cu ei.

Filip Papa
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îmi pot privi publicul în ochi. Fiind
și un instrument destul de nou în
muzica cultă, care se dezvoltă
rapid și e tot mai inclus în lucrări,
abia începem să descoperim acor�
deonul și posibilitățile sale. 

Ai putea spune că ai ajuns să

cunoști bine acordeonul?

Cred că e foarte important că
cunoști instrumentul la care in�
terpretezi din literalmente toate
unghiurile. Atunci când studiezi
acordeonul, înveți cum funcțio �
nează și cum să cânți la el, dar în
studio compui și vrei să obții un
anume sunet, vezi că cunoștințele
în domeniu sunt foarte limitate,
căci e, cum spuneam, un instru�
ment destul de nou, cu care chiar
și inginerii de sunet au destul de
puțină experiență.

Mi�am scris teza de master de
la Royal College, Recording and
amplifying the accordeon, parțial
și ca pe un manual de instrucțiuni
pentru toți acordeoniștii și ingine�
rii de sunet care doresc să înțeleagă
mai bine specificul acordeonului.
Am fost foarte influențat și de pa�
siunea mea pentru producția de
muzică, pentru că prefer să îmi fac
înregistrările singur. 

Ce te inspiră atunci când compui?

Pentru mine, muzica este cel mai
măreț și cel mai frumos mod de a
comunica. Este un sentiment ex �
cepțional să fii pe scenă, să inter�
pretezi pentru publicul tău și nu
poate fi înlocuit cu nimic altceva,
iar în ultimul an am realizat și
mai mult acest lucru. Scânteia de
inspirație vine practic din orice:
când studiez, când ascult un con�
cert și mă gândesc la cum aș inter�
preta eu piesele, când văd ceva ce
îmi rămâne în memorie... Și crește
și tot crește și ajunge să se întâm�
ple. Și, chiar dacă am momente
când știu clar ce vreau să obțin,
nu am mereu această viziune și
cânt pentru bucuria de a cânta,

căci muzica în sine aduce cea mai
mare inspirație.

Ai vreun gen de muzică preferat,

pe care îți place să îl interpretezi?

Îmi place muzica energică, pasio�
nală și puternică, fie că e o piesă
contemporană, tango, world mu sic,
dar trebuie să vibreze cu energia
mea interioară. Abia atunci simt că
pot interpreta muzica cu cea mai
mare bucurie și autenticitate. 

Ai un compozitor de acordeon

care îți place foarte mult?

Gorka Hermosa și Petri Makkonen
îmi sunt compozitorii de acordeon
contemporani preferați. Muzica
lor vibrează foarte bine cu perso�
nalitatea mea, este foarte ener�
gică, lasă mult spațiu pentru pro� 
pria interpretare originală și pu�
blicul o adoră. Și îmi place să
împărtășesc poveștile din spatele
pieselor pe care le cânt, așa că este
un mare avantaj faptul că Gorka și
Petri sunt compozitori contempo�
rani, pentru că pot să vorbesc cu ei
și să�i întreb despre poveștile din
spatele muzicii lor, și chiar o fac.

Ce ai pregătit pentru Classix și

ce așteptări ai avut de la festival?

Pentru că zilele acestea celebrăm
cea de�a 100�a aniversare a naș terii
lui Astor Piazzolla am construit un
program bazat în prin cipal pe mu�
zica sa profund pasională, emo �
ționantă și energică pe care toată
lumea o iubește. Cred că acest tip
de muzică se potrivește extrem de
bine pentru combinația între acor�
deon și violoncelul Kristinei Vocet�
ková. Și abia am așteptat acest
concert cu public, care e atât de rar
și de valoroasă în zilele noastre, de
când totul s�a oprit din cauza viru�
sului. M�am încărcat cu energie
pentru luni bune!

Chiar, cum a fost ultimul an

pentru tine?

Nu pot spune că nu m�am simțit

blocat și că nu mi�am pierdut cea
mai mare motivație – cea de a fi în
fața publicului. Nu știu cât de
aproape sunt următoarele con�
certe live, iar asta mă frustrează –
concertele online, deși am sus ținut
câteva, nu se pot compara cu cele
cu public. Dar au avantajele și de�
zavantajele lor, mi�au adus și opor �
tunități interesante, eu rămân opti �
mist, dar pandemia are un impact
asupra energiei creative.

Care sunt planurile tale 

pentru viitor?

Îmi propun să rămân inspirat și
motivat pentru proiecte semnifi�
cative ulterioare, oricare ar fi
acestea, asta e cel mai important,
în opinia mea. Știu că, dacă păs�
trez această abordare, mă voi
bucura de tot ceea ce fac în vii�
tor. Și, cel mai important, vreau
să încurajez și să invit oamenii
doar să�mi asculte muzica o vre �
me și sper că voi putea să îi bu �
cur cu ajutorul ei.

Chitaristul Remi 
Jousselme: „Muzica
este un angajament

care nu poate fi făcut 
pe jumătate“

Remi, când te-ai îndrăgostit 

de chitară?

Cred că atunci când am stricat
una! Eram copil și tatăl meu își
lăsa chitara sprijinită de perete,
am vrut întotdeauna să o ating și
am scăpat�o.

Ce reprezintă muzica pentru

tine?

Un angajament care nu poate fi
făcut pe jumătate, cânți live, este
foarte dificil și cel puțin pentru
mine nu devine mai ușor cu tim�
pul. Petrec mult timp ascultând și
studiind muzică în fiecare zi. Am
petrecut unele dintre cele mai
frumoase momente din viața mea
pe scenă, precum și unele dintre
cele mai stresante.

Preferi să explorezi muzica de
avangardă sau să reinterpretezi
într-o manieră proprie muzica

clasică?

Și una, și alta! Nu vreau să aleg,
vreau să încerc să cânt tot ce îmi
place și îmi plac multe lucruri –
îmi place muzica din secolul al
XVI�lea până la compoziția mo�
dernă. Pur și simplu nu vreau să
redau muzică ce imită muzica tre�
cutului, decât dacă este la cel mai
înalt nivel posibil.

Cum alegi muzica pe care să 

o interpretezi?

Cred că e un cumul de nenumă�
rate influențe, ce ne atrage la un
demers artistic și, mai profund, ce
ne influențează identitatea, gus�
turile... Și, pentru că sunt mijloci�
torul dintre ideea compozitorului
și public și mă simt foarte bine
astfel, încerc să fiu cât mai fidel
gândurilor compozitorului, care
este adevăratul creator. 

Versatilitatea ta e remarcabilă.

Cum îți construiești repertoriul?

Încerc să fiu cât mai autentic și
onest în construirea unui moment
muzical care să reflecte cine sunt.
Ce mă motivează sunt pre ferințele
mele, ceea ce mă atinge pe mine și
sper că publicul simte asta.

De ce chitară acustică și 

nu electrică? 

Pentru că îmi place sunetul intim
al acesteia, vocea sa smerită, felul
în care îți creezi sunetul personal
cu propriile degete și unghii, îmi
place și contactul cu lemnul.
Apreciez mult chitara electrică,
știu să cânt puțin, dar nu la nivel
profesional. Nu mă simt atât de în
largul meu. Ca obiect, pentru mi �
ne este prea grea și rece...

Povestește puțin despre progra-
mul pregătit pentru Classix și
așteptările pe care le-ai avut de

la acest festival. 

Concertul de la Classix a fost unul
foarte special pentru mine. S�a in�
titulat Ecouri intime și este un
program de muzică franceză și
spaniolă, eu însumi fiind un fran�
cez cu origini spaniole. Este o re �
flecție a dragostei mele pentru
muzica barocă franceză, pentru
muzica impresionistă, precum și
pentru o muzică spaniolă cu care
suntem mai puțin obișnuiți, o mu�
zică de o poezie și adâncime foarte
mari. Iar Classix a fost un eveni�
ment minunat, ale cărui direcție

artistică, program al concertelor
și, desigur, alegerea repertoriilor,
dar și a locurilor de concert, una
mai frumoasă decât cealaltă, le�am
apreciat foarte mult. 

Cum a fost perioada de 

pandemie pentru tine?

Din cauza crizei COVID, nu am
mai cântat solo de mult timp, iar
anul trecut a fost o experiență
foarte frustrantă, așa că am fost
foarte încântat să cânt din nou
live, să pot împărtăși muzica pe
care o iubesc. Din punct de vedere
creativ nu a fost atât de rău, căci
mi�am petrecut timpul aranjând
muzică și redescoperind muzica
barocă franceză. Dar nu sunt
foarte optimist, mulți artiști se află
într�o situație foarte dificilă și, din
păcate, nu văd nici o îmbunătățire
într�un viitor apropiat. Sper că
aceste concerte online nu vor de�
veni totuși o normă, emoția con�
certului se pierde mult în acest fel.

Ce planuri de viitor ai?

În ultima vreme am lucrat la un re�
pertoriu mai clasic, dar în viitor voi
colabora cu compozitori din nou,
lucru care mă bucură. Următorul
proiect de acest gen este crearea
unui trio pentru două chitare și
mandolină, de compozitorul Tho�
mas Bordalejo, comandat de Festi�
valul Musiques démesurées din
Clermont�Ferrand. Cu această
ocazie voi interpreta pentru prima
dată Nonsense Movements, lu�
crare a chitaristului și compozito�
rului Atanas Ourkouzounov, scrisă
anume pentru mi ne. Evenimentul
va avea loc în octombrie anul vii�
tor. Mai am în plan un turneu și
cursuri de masterat aici în Româ�
nia, alături de prietenul meu Cos�
tin Soare, la festivalul IconArts din
Biertan, câteva videoclipuri de fil�
mat pentru Guitar Foundation of
America Festival și câteva con�
certe solo, desigur, dacă ne va per�
mite contextul. SDC
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IOAN ALEXANDRU TOFAN

Pentru un cititor iscusit, dar nu
neapărat filosof, cartea propune o
altă perspectivă. Această variantă
are un antecedent în 1970, sub
forma unui curs introductiv de fi�
losofie pentru un program uni�
versitar de literatură engleză.
Miza ei anterioară a fost, așadar,
una mai largă, aceea de a arăta
modul în care se construiește o
„opinie rațională“. Nu problema
precis circumscrisă filosofic a
raționalității este din acest punct
de vedere interesantă, cât modul
în care se poate formula un de�
mers argumentat, întemeiat și
clar în orice demers științific.
Așadar, cartea poate fi citită și sub
forma unui ghid al limpezimii în
contextul unei „resurgențe a
iraționalismului“ (p. 12) și, s�ar
putea adăuga astăzi, a unei invazii
a imposturii academice. 

În fine, lucrarea lui Quine și
Ullian mai poate fi citită și ca des�
criere a modului în care func țio �
nează o minte sănătoasă în ge� 
nere, una care caută certitudinea
și pentru aceasta este, în mod
esențial, dispusă să își schimbe
constant convingerile (credin �
țele) și să își găsească temeiuri
pentru ele. Deja în 1877, Ch.S.
Peirce căuta să arate cum are loc
statornicirea unei convingeri (Fi�
xation of Belief), o problemă im�
portantă nu doar din punct de
vedere teoretic, ci mai ales practic,
întrucât „convingerile ne călău�
zesc dorințele și ne modelează
acțiunile“. După un secol, Quine și
Ullian reiau problema, pentru a
găsi criterii (despre care chiar au�
torii spun că nu sunt infailibile și
nici sistematice) „prin care opinia
rezonabilă poate fi deosebită de
cea nerezonabilă“ (p. 19). Prin ur�
mare, cartea nu va dezvolta o teo�
rie a adevărului și nici nu vorbește,
în jargonul încâlcit al filosofiei,

despre fundamentele cunoașterii.
Ea se oprește, capitol cu capitol,
asupra opiniei, observației, evi �
denței, ipotezei, mărturiei, induc �
ției, confirmării, explicației sau
persuasiunii, pentru a arăta cum
se construiesc ele în mod clar și
cum este posibilă o atitudine cri�
tică față de propriile gânduri.

SOLIDITATEA SOLULUI UNUI
SISTEM DE ENUNȚURI

Punctul de plecare, anunțat chiar în
titlul cărții, este că „ceea ce conferă
caracter științific este sistemicita�
tea, oricare ar fi conținutul“ (p. 13).
Opiniile noastre nu sunt izolate, ci
creează, de fiecare dată, un sistem
(o „țesătură“), astfel încât o schim�
bare într�un punct al acestei rețele
duce la modificări semnificative în
alte puncte ale ei. Mai mult, orice
cercetare a adevărului depinde în
mod practic de cunoștințe preala�
bile, de „achizi ții epistemice“ ale
comunității științifice sau de acce�
sul la resurse tehnice. Figura cerce�
tătorului solitar, transformată de
Descartes în VIP al modernității,
este din acest punct de vedere im�
plauzibilă. Țesătura opiniilor nu
poate fi sus ținută printr�un astfel
de demers singuratic.

Pe lângă sprijinul comu �
nității și al cunoașterii prealabile,
cel care caută adevărul mai are
nevoie și de o „minte sănătoasă“
care să articuleze coerent ansam�
blul schimbător de cunoștințe și
consecințele lor. Câteva exemple
din carte pot fi de folos. 

Mai întâi, propozițiile de
observație, care stau la „contac�
tul“ dintre limbaj și realitate și,
mai mult, creează temeiul încre�
derii în adevăr. La baza sistemului
de opinii stau așadar propoziții
care nu sunt cu mult diferite de
propoziția „pisica stă pe covor“.
Dar, atrag atenția autorii, această
formulare nu este expresia unei
simple senzații: „pe scurt, o pro �
poziție de observație este ceva

asupra căruia putem să ne aș �
teptăm ca alți martori să cadă de
acord în momentul în care are loc
evenimentul sau situația descrisă“
(p. 39). Acordul intersubiectiv este
esențial în momentul în care for�
mulăm o astfel de pro poziție, ceea
ce face și diferența dintre „pisica
stă pe covor“ și „pisica mea stă pe
covor“. De unde să știe ceilalți că
este pisica mea? Criteriul intersu �
biectivității ob servației face ca
solul empiric al oricărei cunoașteri
să nu fie unul strict senzorial, su�
biectiv. Selectarea acelor enunțuri
care să poată întruni un asenti�
ment colectiv ține așadar de solidi�
tatea solului unui sistem de
enunțuri și face, în același timp,
diferența între o știință veritabilă
și una care își învăluie premisele cu
un fals văl ezoteric.

CREDINȚELE 
FUNCȚIONEAZĂ CA UNELTE

Un alt exemplu, oarecum legat de
acesta, este cel al „mărturiei“. Ea
permite accesul la observații pe
care nu le putem face direct, dar
în care putem crede, plecând de la
relatarea care ni se face. Cunoaș �
terea se îmbogățește și prin cre� 
dință, iar Quine și Ullian vorbesc
pe larg despre criteriile și meca�
nismele de detectare a cre dibi �
lității: pluralitatea surselor care
susțin același lucru, autoritatea
sau caracterul comun al unei
mărturii. Ele nu sunt însă sufi�
ciente, autorii invocând un pro�
verb care spune că „4 × 107 francezi
nu pot greși, dar acest lucru de�
vine posibil, dacă toți iau de bun
ceea ce le spune un francez care
greșește“ (pp. 84�85). Însă, mai
mult decât certitudinea absolută
cu privire la un adevăr imuabil,
contează mai degrabă coerența
țesăturii opiniilor care încadrea �
ză o anumită mărturie. Multe
credințe, precum cea a geocen�
trismului, au func ționat secole de�
a rândul și, similar, multe dintre

credințele actuale, validate drept
„cunoaștere comună“, vor fi în vii�
tor invalidate. „Lecția nu este una
a disperării, ci a umilinței“, co�
mentează autorii. Credințele
funcționează ca unelte, în limitele
unei rezonabilități temporare, iar
cunoașterea nu poate să tindă la
mai mult decât atât.

Un caz particular îl constituie
credința religioasă, mai ales cea
radical exprimată de Tertullian
prin „cred pentru că este absurd“.
Cum este cu putință așa ceva, se
întreabă Quine și Ullian. Mai mult
decât atât, pare și mai de neîn �
țeles modul în care cineva „în�
cearcă“ să creadă, în ciuda unor
dovezi contrare. Dar autorii, deși
recunosc stranietatea credinței
religioase în raport cu credințele
(opiniile, cum alege inspirat să
traducă Mircea Dumitru, pentru a
înlătura orice confuzie) cotidiene,
găsesc totuși o legitimare pentru
astfel de atitudini. Ea revine tot la
a aduce în discuție sistematicitatea

cunoașterii noastre: „absurditatea
este o chestiune de grad; unele
enunțuri sunt mai absurde decât
altele. Și ceea ce este mai impor�
tant, absurditatea unui enunț
poa  te varia sub presiunea și ten�
siunea unor opinii înrudite“ (p.
91). Prin urmare, atât încrederea
în apariția unor dovezi deocam�
dată inaccesibile, dar și integra�
rea, mai slabă sau mai puternică,
a unor credințe considerate „ab�
surde“ în țesătura opiniilor noas�
tre pot face ca și mărturiile re� 
 li giei să devină, în cunoașterea co�
tidiană, funcționale. 

Cartea lui Quine și Ullian
vorbește despre astfel de criterii
ale felului în care dobândim
cunoaștere și ne articulăm un sis�
tem de opinii rezonabile despre
lume. O face clar și fără a recurge
la nume grele din istoria filoso�
fiei, construind exemple și situa �
ții, cu încredere în valoarea su� 
premă, nu doar teoretică, ci și mo�
rală, a adevărului. SDC

Despre mintea sănătoasă
Cartea lui Willard van Orman Quine și Joseph Silbert Ullian, Țesătura opiniilor,
apare pentru prima dată în traducerea românească a lui Mircea Dumitru la Polirom,

în 2021. Pentru un cititor de filosofie, ea reprezintă un reper indiscutabil: o lucrare

despre articularea raționalității pornind de la un context marcat de pragmatism,

analiză logică a limbajului și holism epistemologic. Mai mult, este o sinteză a

gândirii lui Quine, apărută în 1978, care sistematizează idei și teme anterioare ale

sale și care deschide în același timp probleme care vor fi dezbătute ulterior. 
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La Iași tocmai s-a încheiat
ediţia a doua a Classix Festival,
una memorabilă, deși s-a în-
tâmplat în pandemie. Sau
poate tocmai de aceea. Între
Cvartetul pentru sfârșitul tim-
pului de Olivier Messiaen, o lu-
crare cântată în primă audiţie
în Iași, la 80 de ani de la ieșirea
ei în lume, și Suita a doua în re
major op. 10 de George
Enescu, cu pianistul german
de origine română Alexander
Krichel, am rămas cu muzica
lui Piazzolla: Libertango, Mi-
longa del Angel, Ave Maria sau
Oblivion au fost lucrările inter-
pretate la Palatul Culturii de 
un duo venit din Cehia. 

Violoncelista Kristina Vocetková
și acordeonistul Milan Řehák au
omagiat pasional și într�o origi�
nală formulă timbrală personali�
tatea muzicianului care a intro� 
dus pasionalul gen argentinian în
muzica cultă. Racordat la prezent
și în actualul context sociocultu�
ral, Classix, un festival care tinde
să se clasicizeze după doar două
ediții, nu putea să rateze centena�
rul nașterii creatorului Nuevo
tango. Pe 11 martie 2021 s�au îm�
plinit o sută de ani de la nașterea
lui Astor Piazzolla. 

„În Argentina, nu este nimic
mai rău decât să te atingi de tan �
go. Poți schimba totul, cu excepția
tangoului. Pentru că este o religie.
Dar, din fericire, l�am schimbat“,
spunea Astor Piazzolla, parafra�
zând un proverb argentinian. Unul
dintre puținii muzicieni din lume
al cărui nume este purtat de un ae�
roport internațional, în Mar del
Plata, localitatea în care acesta se
năștea în 1921, Piazzolla este singu�
lar și în cazul asocierii numelui său
cu un gen muzical. Astor Pantaleón
Piazzolla, genial interpret la ban�
doneon și compozitor, a făcut asta
cu tangoul argentinian, ameste�
cându�l cu jazz, klezmer și clasică,
inclusiv tehnici de contrapunct și
integrarea unor noi instrumente,
pentru a�l transforma într�o formă
sofisticată și iconoclastă de artă,
care a cucerit lumea, în ciuda pro�
testelor tradiționaliștilor tangue�
ros din țara natală. 

Fiu al unei familii de imi �
granți italieni, Astor Piazzolla s�a

născut la 11 martie 1921 în provin�
cia Buenos Aires. În 1924, părinții
săi se mută la New York. La împli�
nirea vârstei de nouă ani, tatăl
său, un frizer îndrăgostit de mu�
zică, îi dăruiește un bandoneon,
instrument tipic pentru muzica
de tango. Dar adolescentul Astor
era mai interesat în acel moment
de jazzul pe care îl ascultă, cântat
de Duke Ellington și Cab Calloway
la Cotton Club. 

La 12 ani, Astor e un copil mi�
nune în comunitatea latino din
New York, pentru care cântă în
concerte improvizate tot felul de
muzici populare spaniole și mexi�
cane, muzică clasică și mai ales
jazz, de care se simte foarte atras.
În acel moment nu are nici măcar
un singur tango în repertoriu! 

La New York îl va întâlni pe
Carlos Gardel, marele interpret al
genului tradițional argentinian, cu
care va filma El día que me quieras
și care, remarcându�i talentul, îi
propune să�l însoțească într�un
turneu în America de Sud. Tatăl
său, un mare admirator al lui Gar�
del, refuză incredibila ofertă, pen�
tru că fiul său este încă prea mic.
Pe 24 iunie 1935 avionul lui Carlos
Gardel se prăbușește în Columbia
fără nici un supraviețuitor.

Întorcându�se la Buenos Aires,
în 1938, Piazzolla se alătură faimo�
sului ansamblu tanguero Aníbal
Troilo ca aranjor și solist la bando�
neon. Confruntat cu ideile muzi�
cale neortodoxe ale lui Piazzolla,
Troilo îl sfătuiește să nu pună tan�
goul pe note: „Oamenilor nu le va
plăcea și nu vor dansa“, dar Astor
Piazzolla simte deja că tangoul nu
e doar o muzică pentru picioare. 

În 1941, la sfatul marelui pia�
nist Arthur Rubinstein, pe care îl
întâlnește într�un turneu argenti�
nian, va începe studiul compo �
ziției cu Alberto Ginastera și își
formează prima orchestră, cu care
își poate cânta creațiile influen �
țate deja de Bartók, Stravinski și
Bach. Astor e un ambițios și își
dorește mai mult. Iar visul i se
împlinește atunci când, în 1954, în
urma câștigării unei burse, o în �
tâlnește la Paris pe Nadia Boulan�
ger, considerată una dintre cele
mai mari profesoare de com poziție
ale vremii. Alături de ea și�a desco�
perit propria cale, prin creațiile�i
tango cântate la bandoneon.
„Aceasta este muzica ta, poți arun �
ca restul“, exclamă Boulanger
după ce îl ascultă doar câteva mi�
nute. Împărțit între moștenirea
argentiniană și dorința sa de a de�
veni un compozitor modern, Piaz�
zolla înțelege în cele din urmă că
una nu ar trebui să o excludă 
pe cealaltă. Așa s�a născut stilul
nuevo tango.

În 1955, la întoarcerea în Ar�
gentina, va crea Octeto Buenos
Aires, un grup legendar care cân �
tă tango ca muzică de cameră au�
tonomă cu infuzii de jazz. Compo �
zitorul trăiește un episod terifiant
când la ieșirea dintr�o sală e stro�
pit cu benzină de cineva din pu�
blic. Se va exila la New York, acolo
unde are libertatea de a experi�
menta fuziunea jazz�tango care îl
preocupă atât de mult. El com�
pune și înregistrează o serie de lu�
crări și aranjamente influențate
de improvizație, de noile posi bi �
lități sonore ale chitarei electrice
și cu poliritmii, forme complicate

și armonii îndrăznețe prin care va
esențializa expansiunea tangou�
ului, prin dialogul între diferitele
curente muzicale ale vremii sale. 

CE ESTE 
TANGOUL? 

„Funest, ei, morți, într�un tango
trăiesc“, spunea Borges, unul din�
tre apropiații lui Piazzolla, cu care
compozitorul a colaborat în 1965
pentru albumul El Tango. „Tan�
goul dă tuturor un trecut imagi�
nar, iar ascultând tangoul simțim
cu toții cum, în chip magic, am
murit în colțul străzii într�o încă�
ierare“ (Tangoul, patru conferin �
țe, de Jorge Luis Borges, Editura
Polirom 2018).

„Tot ceea ce sunt, ceea ce simt
și ceea ce vreau vine de la tango.
Pentru mine, tangoul este în esen �
ță ritm, iar de asta nu vreau să mă
abat de la el“ (Astor Piazzolla în A
Memoir, Natalio Gorin, Amadeus
Press, 2003).

Un virtuoz al bandoneonului,
Piazzolla a fost înainte de toate
compozitor. El a scris muzică sim�
fonică și concertantă, între care
Sinfonia Buenos Aires, un concert
pentru violoncel (dedicat lui Ros�
tropovici), concertul Aconcagua
pentru bandoneon, Dublu con�
cert pentru bandoneon și chitară,
numeroase tangos sinfónicos sau
celebrul Concierto de Nácar para
9 tanguistas y orquesta. A compus
multă muzică pentru chitară cla�
sică (Cinco Piezas, 1980), dar și
canciones instrumentale, o formă
foarte iubită de publicul din Ar�
gentina și din întreaga lume,
exemplificate de Balada para un

loco sau Adiós Nonino, aceasta
din urmă dedicată tatălui său, în�
registrată de mai multe ori cu di�
ferite ansambluri și muzicieni. 

O creație proteică, muzica lui
Piazzolla se pretează ușor trans �
cripțiilor și diverselor aranja�
mente, unul dintre aspectele foar te
importante în popularitatea pe
care o are azi. A compus peste 3.000
de opusuri, conform biografilor
săi, dar și muzică pentru 50 de
filme. Discografia sa este una im�
presionantă, de la primele înre�
gistrări din 1945 până la celebrul
Summit. Reunión Cumbre cu sa�
xofonistul de jazz Gerry Mulligan,
1974, opera Maria de Buenos
Aires, versiunea originală 1991, și
numeroasele albume compilații
care inundă în prezent piața mu�
zicală. Creația lui Astor Piazzolla
e cântată astăzi peste tot în lume,
de la anonimii muzicieni ai stră�
zilor până la starurile artei inter�
pretative clasice, între care pia�  
nista Martha Argerich, violonistul
Gidon Kremer, dirijorul Daniel
Barenboim sau violoncelistul 
Yo�Yo Ma. 

Dacă vreți să�l cunoașteți mai
bine pe marele Astor ascultați�l
pe discul Libertango (1974), ur �
măriți�l pe dvd En Vivo 1982
(BMG, 2008) într�un concert live
la Teatro Colón de Buenos Aires
alături de Roberto Goyeneche sau
vizionați documentarul The Years
of the Shark – Astor Piazzolla, Eu�
roArts, februarie 2021. SDC

Astor Piazzolla 100
CĂTĂLIN SAVA
RUBATO
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„Suplimentul de cultură“
publică în avanpremieră un
fragment din volumul Luna.
O istorie pentru viitor, de
Oliver Morton, traducere 
de Doru Căstăian, care va
apărea în curând la Editura
Polirom.

– FRAGMENT –

Coiotul, ne spune o poveste care
circulă prin Arizona încă dinainte
să fie Arizona, urlă la Lună pentru
că a fost cândva Luna însăși. A
preluat această funcție de la Corb,
care fusese ales de oameni ante�
rior, dar care s�a dovedit a fi prea
negru ca să�și ducă slujba la bun
sfârșit. Corbul preluase slujba de
la Vulpe, prima alegere a oameni�
lor, dar care s�a dovedit a fi prea

deșteaptă. Lumina Coiotului a
fost superioară celei produse de
Corb sau de Vulpe. Dar prezența
Coiotului pe cer a creat și pro�
bleme. Se spune că ar fi profitat
de postul său de observare ca să
spioneze femeile care se îmbăiau,
să scoată la lumină tot felul de fă�
rădelegi sau să influențeze jocu�
rile de noroc. Așa că oamenii au
hotărât să dea jos Coiotul de pe
cer, la fel cum procedaseră cu Vul�
pea și cu Corbul, și au trimis în
locul lui un animal de aceeași cu�
loare: Iepurele. Iepurele s�a cui �
bărit în Lună, a stat liniștit și s�a
purtat frumos. Priviți în sus și îl
veți putea vedea: cu trupul ghe�
muit și urechile pleoștite. 

Astronomii din Franța și Ari�
zona nu erau însă interesați de
asemenea detalii despre Lună.
Erau mai degrabă atrași de partea
din fața vizibilă a Lunii pe care
Soarele nu o lumina, unde abia
dacă puteau zări câte ceva, lumi�
nată fiind doar de lumina terestră.

La fel cum Luna reflectă lu�
mina Soarelui spre Pământ, la fel
și Pământul reflectă lumina Soa�
relui către Lună. Și face o treabă
impresionantă. Pământul este
mai mare decât Luna și e un
mediu reflectorizant mai bun; Pă�
mântul întreg văzut de pe Lună
reflectă de cincizeci de ori mai
multă lumină decât reflectă Luna
spre Pământ. Iar o parte din lu�
mina Pământului care a călătorit
noaptea spre Lună este trimisă în�
apoi de unde a plecat. 

Această lumină, numită une �
ori lumină cenușie, poate fi obser�
vată cel mai bine atunci când e
Lună nouă. E momentul când Lu �
na se află între Soare și Pământ;
este zi pe fața ei îndepărtată, cea
privind către Soare, și noapte în
cea mai mare parte a feței dinspre
Pământ. Noaptea lunară este lu�
minată doar de lumina Pământu�
lui, ceea ce înseamnă că partea cea
mai mare a discului Lunii poate fi
văzută destul de bine. Fața care
primește lumină de la Pământ
este foarte întunecată și, parado�
xal, uneori pare chiar mai întune�
cată decât cerul nopții, dar e clar
că acolo e Luna întreagă, nu doar
dâra subțire de seceră străluci�
toare de pe o parte a ei. Uneori i se
spune Luna veche aflată în brațele
luminate de Soare ale celei noi. 

Prima persoană despre care se
știe că a înțeles că lumina cenușie
este cea dată de Pământ a fost Leo�
nardo da Vinci, la începutul seco�
lului al XVI�lea. Leonardo le spu� 
nea celor care doreau să devină
artiști că „mintea unui pictor tre�
buie să fie asemenea unei oglinzi“;
lumea există pentru a fi reflectată.
Iar uneori, pentru a reflecta ea
însăși, la fel cum Luna reflectă lu�
mina Soarelui și a Pământului. 

Din ce e făcută această su �
prafață reflectorizantă? Din apă
învolburată, credea Leonardo. Da �
că Luna ar fi o oglindă adevărată 
și netedă, observatorii de pe Pă�
mânt ar vedea o imagine a Soare�
lui strălucind doar puțin deasupra

suprafeței ei; a comparat�o cu o
minge de aur luminată de razele
Soarelui de pe frontispiciul unei
clădiri înalte. Faptul că nu se în�
tâmplă nicăieri așa ceva, a spus
Leonardo, ar putea sugera că Luna
este formată mai degrabă din nu�
meroase oglinzi mai mici care dis�
persează lumina în diverse direc �
ții, ca o dudă aurie (iubesc această
imagine) sau ca valurile făcute de
o ambarcațiune de pescuit. Pare
totuși mai probabil ca pe Lună să
existe apă și nu fructe. Suprafața
lunară, a presupus Leonardo, tre�
buie să fie acoperită în cea mai
mare parte de apa mărilor – o idee
care se potrivea cu îndelungata is�
torie a asocierii dintre Lună cu ma�
reele, cu norii de ploaie și cu apa. 

Pământul este și el acoperit
de ape în cea mai mare parte.
Așadar, și el trebuie să reflecte
Soarele. Leonardo scria: „Dacă ai
putea sta acolo unde se află Luna,
Soarele ți�ar apărea ca și cum ar fi
reflectat de toată apa pe care o
iluminează în timpul zilei, iar re�
giunile terestre dintre ape ar apă�
rea la fel ca petele întunecate pe
care le zărim pe Lună care, atunci

când sunt private de pe Pământ,
le apar oamenilor așa cum Pă�
mântul le�ar apărea unor locuitori
de pe Lună“. Noaptea, Luna e lumi�
nată de lumina reflectată de mă�
rile Pământului, la fel cum și
Pământul e luminat de apa mări�
lor de pe Lună. Este fenomenul „lu�
minii secundare“ mult discutat de
artiștii Renașterii – o lumină care
există deși nu se vede nici o sursă
a ei, de pildă atunci când Soarele
este reflectat de peretele unei ca�
mere însorite și luminează și ca�
mera vecină, care nu are ferestre.
Leonardo a preluat modul în care
artiștii se gândeau la pictura inte�
rioarelor și l�a aplicat la o scară
mai largă decât cea a Pământului. 

Galilei, care a adus primul în
atenția publicului existența lumi�
nii cenușii și a explicat�o, era, ca și
Leonardo, la fel de interesat de as�
pectele tehnice ale picturii, și a
predat un curs pe aceste teme.
Mai avea un interes pe care Leo�
nardo nu�l avea. Voia să convingă
lumea că Universul era altfel
decât se credea. Iar lumina cenu �
șie îi era de mare ajutor în această
privință. SDC

Oliver Morton – Luna.
O istorie pentru viitor

CARTEA
Luna lui Oliver Morton este o capodoperă de 
jurnalism știinţific menită să ofere o viziune
proaspătă și pertinentă asupra satelitului natu-
ral al Pământului. Sunt prezentate și comentate
informaţii, ipoteze și teorii despre Lună din cele
mai diverse domenii: geologie, cosmogonie, is-
torie, astrobiologie, mitologie, literatură SF și
artă în general, inginerie și aeronautică spaţială,
futurologie ș.a. Reunite, capitolele cărţii ne arată
că omenirea a avut multe de învăţat de la Lună
atât în ce privește alcătuirea universului, cât și
explorarea spaţială. Studiind-o, oamenii și-au
modificat adesea propriile percepţii despre
Pământ. O demonstrează cercetările începute
încă de pe vremea celor dintâi astronomi ai
Antichităţii, continuate în Renaștere de Galilei și

Leonardo da Vinci și, în contemporaneitate, 
de noile tehnologii dezvoltate ca urmare a
Războiului Rece, a cursei spaţiale și a planurilor
de folosire a Lunii ca trambulină pentru viitoarele
explorări ale cosmosului. Astfel, cartea lui Oliver
Morton reprezintă o sinteză vastă și, totodată, ro-
dul unor ani îndelungaţi de cercetări entuziaste și
activitate reportericească. Luna este mai mult
decât o carte, este o oglindă ce reflectă viaţa
noastră în Antropocen.
„Stilul scrierilor știinţifice ale lui Morton este
cuceritor și limpede. Capitolele despre formarea
Lunii și istoria știinţei selenare sunt captivante...
Morton are darul de a sintetiza știinţa, tehnologia
și cultura.“ (Eli Kintisch, „The Washington Post“)
„Elegantă… Proza lui este perfectă, emoţionantă,
cu un surplus de lirism în capitolele dedicate
trăsăturilor și fenomenelor lunare.“ 
(Alan Hirshfeld, „The Wall Street Journal“)
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COLECTIV FACE ISTORIE LA PREMIILE ACADEMIEI AMERICANE DE FILM

Două nominalizări cât două Oscaruri
IULIA BLAGA

Nu ne-ar ajunge epitetele 
pentru a însoţi cele două
nominalizări la Premiile Oscar
primite de documentarul lui
Alexander Nanau, colectiv, ca
și nominalizarea coproducţiei
minoritar românești Quo Vadis,
Aida? a cineastei bosniace Jas-
mila Žbanić. Ţine de paradoxul
românesc: într-o perioadă din-
tre cele mai proaste pentru
cinematografia română (nu
sunt bani pentru finanţări, n-au
fost nici anul trecut, legea ci -
nematografiei e veche, cine-
matografele au fost închise
multe luni șamd), România
reușește performanţa istorică
de a împușca în decurs de nici
două săptămâni trofeul unui
festival major (Ursul de Aur la
Berlin pentru Babardeală cu
bucluc sau porno balamuc, de
Radu Jude) și în același timp
de a sparge gheaţa la Os-
caruri, unde nu ajunsese până
acum nici pe lista scurtă. 

colectiv e printre puținele docu�
mentare nominalizate vreodată la
Oscarul pentru film interna țional
și repetă performanța de anul tre�
cut a filmului macedonean Ho�
neyland, de Tamara Kotevska și
Ljubomir Stefanov, care fusese
reținut și la categoria Documen�
tar lungmetraj, și la Film inter �
național. Dar dacă Honeyland
vorbea în termeni lirici despre
viața grea a unei crescătoare de
albine, colectiv are un impact
emoțional mult mai mare asupra
spectatorului deoarece, plecând

de la o tragedie cu multe victime,
vor bește despre rolul presei în
lupta împotriva corupției unui
sistem de sănătate criminal, ca și
despre responsabilitate socială.

Nici nu mai contează dacă fil�
mul lui Nanau o să ia sau nu Os�
carul, ce cotă are la casele de
pa  riuri șamd. E deja în vârf. La
Do cumentar lungmetraj a fost în
acest an record de filme înscrise
(aproximativ 240), iar la Film
internațional nominalizările au
fost mereu imprevizibile, chiar
dacă după gafa din 2008 de a nu
reține pe lista scurtă 4 luni, 3 săp�
tămâni și 2 zile, de Cristian Mun�
giu, Academia Americană de Film
(AMPAS) a încercat să dreagă sis�
temul de selecție. 

Acum planetele s�au aliniat
pentru Nanau, al cărui film, după
premiera de la Festivalul de la
Veneția, a luat premiu după pre�
miu și, mai mult, s�a dus vorba că
e foarte bun și că te lovește în sto�
mac. Faptul că a fost achiziționat
pentru distribuția nord�ameri�
cană de celebrele Magnolia Pictu�
res și Participant a fost un atu
imens în cursa pentru nominali�
zările la Oscar și la toate manifes�
tările competitive sau nu orga �
nizate în SUA în ultimele luni,
plus faptul că presa de speciali�
tate de peste Ocean a scris con�
stant despre el.

Și astfel Alexander Nanau, că�
ruia nu demult ministrul Culturii
îi scotea pe nas banii pe care statul
i i�a dat pentru promovarea fil �
mului (după ce Nanau refuzase o
medalie prezidențială ca să atragă
atenția asupra lipsei de interes a
statului pentru cinematografie și
artiști), va sta în 26 aprilie la
aceeași masă cu crema cinemato�
grafiei americane și va reprezenta

România. Firește, acum ministrul
Culturii pune găunoase mesaje de
felicitare și susținere pe Face�
book, cum ar fi acesta: „Documen�
tarele sunt mărturii ale societății
noastre și au menirea de a trans�
cende vremurile. În contextul so�
cial actual, sprijinirea creatorilor
de filme documentar (n.red.: sic!)
este o necesitate, astfel ca viitoa�
rele generații să nu uite și să aibă
o perspectivă asupra realităților
noastre. Dubla nominalizare la
Premiile Oscar a filmului colectiv
ne arată că valoarea producțiilor
românești este universală“. Cara�
giale s�ar strica de râs. 

La categoria Documentar
lungmetraj au mai fost nominali�
zate producțiile americane Time,
de Garrett Bradley (alcătuit din
mesajele video trimise de o fe�
meie de culoare soțului ei, închis
pentru 60 de ani pentru un jaf în
care n�a furat nimic), Crip Camp,
regizat de Nicole Newnham și
James LeBrecht și avându�i pe Ba�
rack și Michelle Obama producă�
tori executivi (e despre un grup de
activiști pentru drepturile per�
soanelor cu dizabilități), și My Oc�
topus Teacher, de Pippa Ehrlich și
James Reed (o exotică, dar defici�
tară poveste despre prietenia din�
tre un om și o caracatiță), precum
și documentarul comedie chilian
The Mole Agent, de Maite Alberdi,
în care un bărbat de 83 de ani se
internează într�un azil de bătrâni
cu scopul de a semnala eventuale
abuzuri. Potrivit caselor de pa�
riuri, cele mai mari șanse la Oscar
le are Time, urmat de colectiv.

La categoria Film interna țio �
nal colectiv e umăr la umăr cu
Quo Vadis, Aida?, coproducție în �
tre Bosnia și Herțegovina, Austria,
România, Olanda, Germania, Po�
lonia, Franța și Norvegia, o evo�
care a masacrului din Srebrenica
din 1995, văzut prin ochii unei
translatoare bosniace care lu�
crează pentru Națiunile Unite. În
această categorie au mai fost no�
minalizate filmul danez Another
Round, de Thomas Vinterberg (o
poveste dulce�amară despre criza
unor bărbați de vârstă mijlocie
care se apucă de băut în mod
științific), Better Days de Derek
Tsang (primul regizor născut în
Hong Kong nominalizat la Oscar),
care e un love�story dintre o 

liceană și un golan care devin sus �
pecți într�un caz de omucidere, și
The Man Who Sold His Skin, de
Kaouther Ben Hania, primul film
tunisian nominalizat la Oscar,
unde e vorba despre un refugiat
sirian care își vinde corpul unui
muzeu de artă. La această catego�
rie predicțiile îl dau drept câști �
gător pe Another Round. 

Mai contează celelalte cate�
gorii? Să trecem puțin și prin ele.
Cele mai multe nominalizări,
zece, le�a primit producția Netflix
Mank, regizată de David Fincher,
inclusiv pentru cel mai bun film,
regie, actor rol principal (Gary
Old man) și actriță rol secundar
(Amanda Seyfried). Urmează un
pluton de filme cu câte șase nomi�
nalizări: The Father, de Florian
Zeller, Judas and the Black Mes�
siah, de Shaka King, Minari, de Lee
Isaac Chung, Nomadland, de Chloé
Zhao, Sound of Metal, de Darius
Marder, și The Trial of the Chicago
7, de Aaron Sorkin. Toate aceste
titluri au fost nominalizate inclu�
siv la categoria Cel mai bun film.
Cinci nominalizări a primit filmul
de debut al englezoaicei Emerald
Fennell, Promising Young Woman,
inclusiv la categoriile Cel mai bun
film, regie și actriță rol principal
(Carey Mulligan).

Este primul an când la regie
concurează două femei, Chloé
Zhao și Emerald Fennell, după ce
în anii trecuți s�a tot spus că 
femeile nu au acces la această ca�
tegorie. Aici au mai fost nomina� 
lizați David Fincher, Thomas Vin�
terberg și Lee Isaac Chung.

Ceremonia de decernare a

premiilor are loc în 25 aprilie 2021
(26 aprilie în România), la Dolby
Theatre din Los Angeles și, în pre�
mieră, la gara Union Station din
Los Angeles, unde AMPAS promite
distanțare socială garantată. SDC 

Ţinem pumnii știm noi cui
și iată pronosticurile, care

nu sunt același lucru cu
dorinţele noastre:

l Cel mai bun film – Nomadland
l Cel mai bun regizor – Chloé
Zhao (Nomadland)
l Actriță rol principal – Frances
McDormand (Nomadland)
l Actor rol principal – Chadwick
Boseman (Ma Rainey’s Black
Bottom, de George C. Wolfe)
l Actriță rol secundar – Olivia
Colman (The Father)
l Actor rol secundar – Daniel
Kaluuya (Judas and the Black
Messiah)
l Scenariu original – Aaron Sor�
kin (The Trial of the Chicago 7)
l Scenariu adaptare – Chloé
Zhao (Nomadland)
l Imagine – Erik Messerschmidt
(Mank)
l Documentar lungmetraj –
Time, de Garrett Bradley
l Film internațional – Another
Round, de Thomas Vinterberg
l Animație lungmetraj – Soul, 
de Pete Docter 

colectiv, de Alexander Nanau

Nomadland, de Chloé Zhao
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LUCIAN AMARII (JUP)
SUPLIMENTUL LUI JUP

Filmul Mank al lui David Fincher,
după ce a fost evitat la Globurile
de Aur, a primit zece nominalizări
la premiile Oscar din acest an. Dar,
subliniază unii comentatori, în
2024, când vor intra în vigoare
noile reguli ale Academiei ameri�
cane de Film, Mank n�ar primi nici
măcar o nominalizare. Iată „păca�
tele“ de care se face vinovat filmul
lui David Fincher în lumina călău�
zitoare a noilor reguli, care cer ca
nominalizații la premiul pentru
cel mai bun film să respecte obli�
gatoriu anumite cote referitoare
la rasă, gen și identitate culturală:
n distribuția este formată nu�

mai din actori albi, iar povestea
se concentrează pe un bărbat alb
heterosexual. Noile reguli cer ca
măcar un actor principal sau un
actor secundar „semnificativ“ să
aparțină unei „minorități“ sau
30% din actorii din rolurile mai
mici să facă parte din măcar două
grupuri „minoritare“. Dacă nici
aceasta nu se poate, subiectul tre�
buie să se concentreze pe un „grup
minoritar subreprezentat“ cum ar
fi femeile sau comunitatea LGBT;

n de asemenea, Mank are
puțini reprezentanți ai „minorită �
ților“ în spatele scenei. Nu are sufi�
ciente minorități rasiale în pro �
ducție, precum ar fi departamentul
de imagine sau cel de montaj. În
caz că un film se face „vinovat“ de
astfel de lipsuri, poate com  pensa
oferind mai multe locuri pentru
„minoritari“ în alte departamente,
precum marketing, publicitate sau
distribuție, dar în cazul lui Mank
nu se știe dacă a fost respectat
acest lucru.

Această furie a rescrierii regulilor
conform ideologiei prezente a afec�
tat premiile Oscar, supuse unei pre�
siuni constante din 2015 încoace
sub hashtag�ul #OscarsSoWhite,
dar și Globurile de Aur și BAFTA.

Când Academia a anunțat noile
reguli anul trecut, decizia a fost
întâmpinată de un val de critici
din partea celor care au declarat
că, astfel, apartenența la o anume
rasă sau un gen ajunge să conteze
mai mult decât talentul și meritul
artistic. SDC

Un Oscar, atât cât 
se mai poate, în era cenzurii

În lumea comerțului de artă se pe�
trec lucruri ciudate în ultima
vreme. O imagine de Banksy nu�
mită Morons (White) și care a cos�
tat 95.000$ a fost arsă în direct pe
Twitter, săptămâna trecută, iar
proprietarii ei au înlocuit�o cu 
un facsimil digital unic ce a fost
vândut apoi pentru suma de
382.336$. Luna trecută, muzicia�
nul și artistul Grimes a făcut 6 mi�
lioane de dolari în 20 de minute
vânzând pe Twitter „artă care nu
există“, adică zece mici filmulețe.
Pictorul din Ediburgh Trevor Jo�
nes a vândut și el, recent, pentru
3,2 milioane $ un număr de 4.156
de ediții digitale, într�o licitație
online, a imaginii numite Bitcoin
Angel. Iar nu mai departe de săp�
tămâna trecută, o imagine în for�
mat jpg creată de artistul Beeple
s�a vândut la licitație, la casa Chri�
stie, pentru suma record de 69 

milioane $. Mai mult decât un ta�
blou de Tițian sau Rafael, notează
„Washington Post“.

Cine ar plăti, se întreabă „The
Guardian“, o avere pentru ceva in�
tangibil precum o memă, un frag�
ment de artă video sau o versiune
digitală a unei imagini reale când
poți, foarte bine, să le găsești gra�
tis online? Se pare că foarte multă
lume, printre care colecționari de
artă, dar și speculatori care vor să
facă repede o mulțime de bani.

Această „revoluție“ în arta digi�
tală, așa cum insistă unii să o nu�
mească, a devenit posibilă grație
tehnologiei blockchain, care poate
oferi unui astfel de artefact un soi
de certificat de garanție a uni cității
lui și prin care se transformă, în
ochii unui colecționar, într�un „ori�
ginal“. O astfel de operă de artă
poartă numele de NFT (Non�Fun�
gible Token), poreclit cu afecțiune

„nifty“ (grozav, șic – în argou), iar
piața pentru ele cu noaș te în ultima
perioadă o înflorire fără precedent.

Apariția și actualul succes ale
acestor NFT a generat un imens
volum de discuții. Este aceasta artă
adevărată? Cum poate fi unic un
astfel de obiect? Arta generată de
o inteligență artificială poate fi con�
siderată artă? Și, nu în ultimul rând,
„ce crede Greta Thunberg despre
asta?“. Pentru că utilizarea tehno�
logiei blockchain presupune o pu�
tere de calcul imensă, care, așa cum
se pare că a fost dovedit, are un im�
pact important asupra mediului. Iar
publicația „Business Insider“ scrie
că, deși vânzările de NFT au generat
o sumă de peste 500 de milioane de
dolari în ultima lună, procesul vân�
zării este confuz și complicat și
poate ascunde „multiple niveluri de
comisioane ascunse“.

Pe moment însă, piața pentru

NFT cunoaște un boom fără prece�
dent, ceea ce îi face pe mulți să se
întrebe cât de mult mai dura și cât
de jos va cădea la un moment dat.

Interesant este că, se pare, au
apărut și primele jafuri de artă 
digitală! Recent au apărut vești

despre un posibil atac al hackeri�
lor asupra uneia dintre cele mai
populare piețe pentru NFT�uri, 

Nifty Gateway, care s�a soldat
cu furtul mai multor astfel de
piese, cu puține șanse ca acestea
să mai fie recuperate vreodată. SDC

Nifty și crypto artă, o
nouă nebunie digitală



veche de 900 de ani, va intra într�o
lungă procedură de restaurare din
2024. O operațiune care va dura 18
luni și va costa 2 milioane de euro
și care este destul de periculoasă,
fiindcă pânza lungă de 70 de metri
este foarte fragilă și trebuie mani�
pulată cu o grijă deosebită.

ANULARE MADE IN COVID

Ediția din 2021 a Salonului Cărții
de la Paris, ce urma să aibă loc în
perioada 28�31 mai, a fost anulată,
al doilea an consecutiv, din cauza
pandemiei. „Luând în calcul toate

incertitudinile viitoare și măsurile
sanitare în vigoare, putem să ne
gândim să mobilizăm mii de per�
soane – expozanți, editori, autori,
parteneri din 50 de țări etc. – la o
dată ulterioară, în toamnă, dar
încă nesigură“, se spune în comu�
nicatul organizatorilor.

CRONICA NEAGRĂ

Yaphet Kotto (81 de ani), actor de
culoare, o adevărată legendă în
rândul publicului geek pentru ro�
lul din primul Alien și cel al lui Dr.
Katanga din Live and Let Die
(1973), primul oponent de culoare
al lui James Bond. A fost nomina�
lizat la un Emmy pentru Raid on
Entebbe (1977), film în care l�a ju�
cat pe dictatorul Idi Amin, și a fost
cât pe ce să îl joace pe căpitanul
Jean�Luc Picard în serialul Star
Trek: The Next Generation, rol ce
i�a fost propus și pe care apoi avea
să regrete public că l�a refuzat. SDC
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POLITICA DISTRUGE
RATINGUL

În ciuda prezentărilor spectacu�
loase în presă, ediția din acest an
a premiilor Grammy a înregistrat
o scădere de audiență catastrofală,
de 52 de procente față de anul tre�
cut, un alt fiasco pentru „cea mai
importantă noapte“ a industriei
muzicale americane. Nu este ceva
singular: tot anul acesta, ceremo�
nia decernării Globurilor de Aur
s�a dovedit a fi la fel de catastro�
fală:un colaps de 62% în numărul
de spectatori față de ediția de anul
trecut, când prezentatorul Ricky
Gervais a criticat în mod specta�
culos fățărnicia și obsesiile pro�
gresiste ale elitei divertismentului
american. Iar aceste căderi de
audiență se petrec într�un mo�
ment în care, dimpotrivă, ar trebui
să existe o creștere a numărului
de spectatori, dat fiind că majori�
tatea publicului este consemnată
în casă din motive de pandemie.

Principalul motiv al acestui
eșec, nerecunoscut oficial (evi�
dent), pare a fi politizarea extremă
a acestor premii. De exemplu, edi �
ția din acest an premiilor Grammy
a fost o ediție „de stânga“, ca un
imens clip publicitar pentru pro�
testele Black Lives Matter de anul
trecut, care au provocat haos și
distrugere în orașele americane.
Parcă prevăzând un dezastru si�
milar și la Oscarul care va avea loc
peste șase săptămâni, „Hollywood
Reporter“ (publicație ce a devenit
aproape pe față gazeta de perete
a marilor studiouri) a publicat un
articol „preventiv“ care încearcă
să justifice un viitor probabil de�
zastru de audiență. „Explicația“ re�
vistei este că filmele de Oscar au
devenit de nișă și nu mai au priză
la un public larg. O explicație
desființată de criticul John Nolte.
„Numai anul trecut, nu mai puțin
de cinci mari succese de public –
Ford v Ferrari, Once Upon at Time
in Hollywood, 1917, Little Women
și Joker – au fost nominalizate la

41 de Oscaruri. Unde este «nișa»
aici?“, scrie Nolte.

Nolte vede două alte motive
pentru care Oscarul nu mai are
succes ca pe vremuri. „În primul
rând“, spune el, „starul de cinema
a murit. Una dintre principalele
atrac ții ale acestor premii, încă de
la început, era ocazia de a vedea
adevărate staruri de cinema. Pe
vremuri erau Jack Nicholson, Jane
Fonda, Warren Beatty, Julie Chri�
stie, Denzel Washington, Clint
Eastwood (...) etc. Astăzi, nu numai
că vedetele nu sunt staruri, ci mai
degrabă oameni care apar în
filme, mai sunt și niște celebrități
ticăloase care, grație social media,
sunt mereu prezente în viețile
noastre. În loc de staruri cu clasă,
învăluite în mister, avem parte de
celebrități grosolane învăluite în
fum de droguri, ego și un imens
dispreț față de audiența lor.

În al doilea rând este vorba
despre cât de înguste la spirit, par�
tizane și narcisiste au devenit
aceste ceremonii. (...) Cine vrea să
suporte patru ore în care să i se

facă morală de către niște persoane
amorale și mărginite ca talent?
Conform cifrelor, aproape nimeni“.

CINEMA ÎN STREAMING

După un an în care cinematogra�
fele din Franța au fost închise, unii
pro prietari au descoperit o solu �
ție. Directorul unui cinematograf
din apropierea Parisului, Jean
Vigo, propune spectatorilor pro �
iecții de cinema contra cost și on�
line, în streaming, în colaborare
cu platforma La vingt�cinquième
heure. E un procedeu ce îi permite
70 de spectacole săptămânal, dar
care nu îi aduc foarte mulți bani.
„Pe moment, încasările nu sunt
atât de importante. E doar un mij�
loc pentru a rămâne în contact cu
publicul“, spune Jean Vigo.

O RESTAURARE
PERICULOASĂ

Celebra tapiserie de la Bayeux,
care relatează cucerirea Angliei
de către Wilhelm Cuceritorul, 

PE SCURT
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Ce curios cum și�a acceptat Cehov
destinul! Fără să ezite, fără să se
plângă. A muncit ca un fraier să�și
întrețină familia din scris, s�a con�
sumat pentru frații lui, iar ca me �
dic a făcut mai mult voluntariat,
pentru că pacienții lui erau oa�
meni necăjiți. N�a trăit pentru artă,
n�a trăit nici măcar pentru sine. În
aceeași ecuație cu simțul răspun�
derii a fost și decizia de a nu mișca
un deget când a aflat că are tuber�
culoză. Probabil simțea că nu are
mult de trăit. Dar, din nou, câtă
decență să nu te pui pe un piedes�
tal (deși știi că ai talent) și să fii în
schimb mai atent la rețeaua în care
ești integrat (familie, prieteni, oa�
meni pe care i�ai putea ajuta), fără
a face caz din asta.

Dacă ar ști Cehov că azi e con�
siderat un scriitor uriaș, probabil
ar spune ceva ironic. El, care scria
repede și pentru bani texte la me�
traj pe care alții nu le vor putea
scrie vreodată, nu avea problema

lui Florence Foster Jenkins, eroi na
filmului omonim realizat de Ste �
phen Frears în 2016, care a rămas
în istorie pentru talentul ei invers
proporțional cu visul de a deveni
cântăreață de operă. Când revezi
filmul, după ce prima oară nu te
puteai opri din râs, te gân dești mai
mult la ce înseamnă ratare și la ce
aduce împlinire într�o viață. În ab�
solut, are importanță că Florence
Foster Jenkins nu avea voce și că
unii oameni râdeau de ea din mo�
ment ce și�a împlinit visul?

Apoi sunt cei care au renun �
țat la visul lor. „Eram un actor
bun, dar nu grozav și, când am
renunțat la ambiție, m�am elibe�
rat și am început să trăiesc“, spu �
ne St. Clair Bayfield, companionul
eroinei interpretat de Hugh Grant,
pe care lumea îl consideră un băr�
bat întreținut, dar care o ajută pe
Florence să�și trăiască visul. 

St. Clair Bayfield nu e un ratat.
Să renunți la un vis când vezi că

nu mai e pentru tine e unul dintre
cele mai grele lucruri pe care le
învățăm în viață și poate printre cele
mai înțelepte. Ni se spune de mici că
cei puternici luptă până�n pânzele
albe pentru ce�și doresc și că e un
semn de slăbiciune să renunți. Dar
dacă pe drum îți dai seama că visul
nu e ce credeai? Sau dacă, odată în�
deplinindu�l, vezi că rămâi medio�
cru oricât te�ai strădui? 

Dar când știm că trebuie să
renunțăm la un vis? Cel mai bun
sfat l�am găsit într�un articol din
„The Huffington Post“: când iese
din inima noastră. Făcând cură �
țenie, creăm condițiile pentru ceva
mai important. 

Dar ce are importanță în abso�
lut? Să escaladezi Everestul, să per�
formezi în ceva chiar dacă nu te știe
lumea, să faci ce îți place chiar dacă
nu ești bun? Habar n�avem cum se
echivalează reuși tele și eșecurile,
dar dacă nu contează rezultatele?
Scânteia, adică o pasiune, nu e sco�
pul pentru care ne naștem, spune și
animația Soul, de Pete Docter, no�
minalizată la Oscar. Să trăiești pur
și simplu e mai important decât să
trăiești pentru un scop (cum ar fi în
Soul să cânți jazz).

Lui Cehov, care s�a dus în In�
sula Sahalin să scrie despre con �
dițiile de viață ale ocnașilor, i�ar

fi plăcut documentarul colectiv și
piesa care încheie filmul, Nothing
More (a trupei The Alternate Rou�
tes), care spune: „Suntem cum ne
purtăm unii cu alții, nimic mai
mult“ („We are how we treat each
other, and nothing more“). 

La fel ca un bun documentar
sau o bună nuvelă, ea captează viața
adevărată: senzația concomitentă

că suntem singuri în durerea
noastră, dar că suntem în același
timp alături de alții și că, deși du�
rerea e adâncă, există undeva
speranța că nu e inutilă. Unul din
motivele pentru care colectiv are
succesul pe care îl are e că ne
arată că trăim într�o rețea, că ceea
facem bun sau rău îi in fluențează
pe ceilalți. SDC

IULIA BLAGA
FILM

Și viața...
Plouă la Sibiu, unde pisica Maimuțica, pe care
o găzduiesc până la primăvară (zic eu) s-a
transformat de trai bun în Maimuțoaia, iar
Berlinala online mi-a redeschis pofta de citit.
Printre altele, citesc monografia lui Cehov de
Henri Troyat (de la Polirom), care e foarte bine
tradusă, dar care mă întristează de când a
început Cehov să scuipe sânge. Parcă viața 
lui s-ar desfășura în timp real. 

Încerc să evit expresia febra
vaccinării fiindcă sună cumva
ca un simptom în sine. 

Prefer să scriu că am fost cuprins de
un chef apăsător de a mă imu niza sau
măcar de a mă înscrie pe acele liste de
așteptare, așa cum s�a înscris tata în
1990 și după trei luni i�a venit rândul
să cumpere televizorul color Goldstar.
Motivația oficială este că natura 

meseriei mă aduce des în preajma
publicului și nu vreau să pun pe ni�
meni în pericol, iar cea reală este că
natura meseriei mă aduce des în
preajma publicului și nu vreau să mă
pună nimeni în pericol.

Aștept cuminte, pe poziția 167 a
listei centrului de vaccinare din
Belcești. O formă de așteptare activă,
pur balcanică, în sensul că verific des
platforma informatică, poate�poate
apare vreo oportunitate mai bună și
reușesc să fentez trecerea timpu�
lui agățându�mi numele pe o listă 
mai scurtă a vreunui alt centru și de�
clinându�mi fidelitatea față de 
comunitatea locală belceșteană.

Astăzi am descoperit existența unui
astfel de centru în Voinești. Normal
că mi�a sărit în ochi denumirea sa�
tului, fiindcă reprezintă capătul de
linie al șoselei Iași – Voinești, pe
care deseori fac dreapta la Belve�
dere în Nicolina ca să evit traficul
aglomerat al zonei C.U.G. Este mai
cunoscută ca fiind șoseaua care
duce spre Miroslava. 

Lista de așteptare este scurtă,
52 de persoane la ora la care scriu.
Problema este că atunci când te pui
la coadă nu găsești informații des�
pre perioada care trece până la
rapel, din care să deduci tipul de
vaccin cu care te�ar înțepa ei. Am
decis să adun aceste informații su�
nând la Primăria Miroslava. Țâr�țâr,
țâr�țâr, apoi bip�bip, semn că s�a 
cuplat faxul, care cu siguranță nu

avea răspuns la neliniștea ce mă mă�
cina, ci doar stătea acolo, pe un hol,
ca un obiect de muzeu cu ștecher.
Așa că a trebuit să mă deplasez până
la instituție. L�am întrebat pe dom�
nul portar, care stătea proptit în ușă
ca un obiect de muzeu fără ștecăr, un
fel de patefon cu chipiu căruia i se
blocase placa și spunea întruna nu
aveți voie să intrați, asta e situația. 

Hotărât fiind să obțin infor �
mația, m�am proptit în dreptul gea�
mului care părea cel mai mare și
mai lustruit. Logica elementară m�a
făcut să cred că de partea cealaltă se
află biroul lui dom’ primar. Am în�
ceput să strig: dom’ primar, dom
primaaar! Când ajunsesem să pun
cam treizeci de „a“ în rostirea pre�
lungă a titulaturii omului, se des�
chide geamul. Da, cu ce vă pot ajuta?

Spuneți�mi ce vaccin se folosește la
Voinești. Am auzit atunci cel mai să�
nătos râs de primar. Cu gura până la
urechi, cu dinții sticlind în lumina
soarelui. Hă hă hă, păi ce mă intere�
sează pe mine treaba asta? Voinești
nu e în comuna Miroslava. 

Nici Belcești nu e, dar acolo mă
duc. SDC
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