
ANUL X » NR. 442 » 24 – 30 mai 2014 » S\pt\mânal realizat de Editura Polirom [i „Ziarul de Ia[i“ » supliment@polirom.ro

PRIMUL MAGAZIN CULTURAL DIN ROMÂNIA   »   APARE SÂMB|TA   »   WWW.SUPLIMENTULDECULTURA.RO

1,5
LE I

DIRIJOAREA 
KERI-LYNN WILSON:

„Ar trebui 
s\ finan]\m
artele, nu s\ 
le neglij\m“

Interviu realizat de 
Ioan Stoleru

Keri-Lynn Wilson, dirijoare de
oper\ [i muzic\ simfonic\, a con-
dus orchestre peste tot `n lume. 
S-a „n\scut `n muzic\“, bunicii,
tat\l [i unchiul ei fiind la rândul
lor muzicieni. Ador\ Opera din
Viena [i tremur\ de emo]ie la
gândul c\ folose[te aceea[i cabi -
n\ `n care era cândva Gustav
Mahler.

» pag. 3

Cronic\ de carte

AVANPREMIER|

Cannes-ul
p\timirii noastre

Citi]i o relatare semnat\ de Iulia Blaga despre cea de a 67-a edi]ie a Festivalului de Film de la Cannes `n » paginile 8-9 

Cannes-ul din acest an e echilibrat. Multe filme OK, pu]ine filme despre care 
s\ te `ntrebi ce Dumnezeu caut\ `n Competi]ia Oficial\, câteva filme foarte bune 
[i cel pu]in unul care s\ te ung\ la suflet.

Aparenta joac\ 
a prozatorului 
de curs\ lung\

Florin Iorga

Cred c\ cel mai cinstit ar fi s\ ̀ ncep
cu un avertisment: Radu Mare[
este genul de scriitor care `[i pre-
mediteaz\ `ndelung opera. Altfel
spus, e un autor periculos pentru
cititorul care nu-[i propune decât
s\ `i survoleze o carte.

» pag. 10

Philip Roth,
ultimul interviu

Drago[ Cojocaru

~ntr-un „ultim“ interviu acordat
postului BBC [i difuzat mar]i, 20
mai, cel mai mare scriitor ameri-
can [i-a confirmat retragerea din
lumina reflectoarelor.

» pag. 15

Gabriela
Adame[teanu –
Anii romantici
„Suplimentul de cultur\“ public\ ̀ n
avanpremier\ un fragment din vo -
lumul de amintiri Anii romantici de
Gabriela Adame[teanu, care va ap\ -
rea `n curând la Editura Po lirom.

» pag. 12-13
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Intrare liber\ la Beckett
Artistul n\scut [i nu f\cut este o specie de vie]uitoare
plurivalent\, capabil\ s\ scoat\ din ea tot soiul de
forme artistice materiale sau imateriale: muzic\, dans,
poezie, imagine plastic\, cinematografic\, bijuterii,
m\[ti, biserici din be]e de chibrituri, gr\dini
suspendate sau siluete efemere, pl\smuite 
din fumul unei ]ig\ri. 

Nora Iuga

Artistul adev\rat se na[te `nzestrat
cu capacitatea de a realiza tot ce am
`n[irat eu aici, ba chiar mai mult.
De aceea, uneori, un spectacol pre-
zentat de de]inu]i sau academicieni
poate s\ te solicite emo]ional mai
mult decât unul cu actori consa-
cra]i. Risc f\când aceast\ afir -
ma]ie. Nu pledez pentru diletan]i.
Dar artistul amator, chiar când
scap\ un falset, te mi[c\ prin spon-
taneitatea, prin inventivitatea [i
prin imensul atu de a fi ferit de ru-
tin\ [i de dependen]\ fa]\ de mode-
lele care aplatizeaz\ [i `mbrac\ to-
tul `n uniform\. ~n Elve]ia e foarte
r\spândit genul acesta. Scriitoarea
Aglaja Veterany a fondat dou\ ase-
menea trupe `n care a jucat. 

Dar iat\-ne `n Bucure[ti. O sea -
r\ prim\v\ratic\ de sfâr[it de mar-
tie, la Sala Dalles, intrare liber\ la
Beckett. Toate locurile sunt ocupa-
te de suflarea german\ care a r\ -
mas, greu de `n]eles, s\ aspire pân\
la cap\t aerul ultrapoluat de toxi-
nele letale ale Capitalei dâmbo -
vi]ene (trebuie s\ atrag aten]ia
când sunt ironic\, altfel se `n]elege
pe dos!). Fire[te, nu putea s\ lip-
seasc\ presa, `n frunte cu Rohtraut
Wittstock, [efa Sec]iei de cultur\ de
la „ADZ“, principalul ziar german
din România, sau Anca Duliu, di-
rectoarea Casei de Cultur\ „Schil-
ler“. M-a mirat absen]a celor de la
Goethe-Institut, `n schimb m-am
bucurat s\ `ntâlnesc câ]iva tra-
duc\tori de frunte din literatura
german\, `i amintesc aici pe Ale-
xandru {ahighian, traduc\torul
„en titre“ al Hertei Müller, [i pe Ho-
ra]iu Decuble, probabil multe ca-
dre universitare de la germanistic\
[i, normal, `n spatele s\lii, ca pe
vremea lui Victor Hugo, studen]ii
la galerie! Titlul spectacolului foar-
te promi]\tor: Tägliche Tage (Zile
zilnice), adaptare dup\ cunoscuta
pies\ a lui Samuel Beckett Frumoa-
sele zile. Adaptarea, regia, sceno-
grafia, interpretarea, coregrafia
apar]inând exclusiv celor doi ar -
ti[ti de excep]ie din Bra[ov, Car-
men Elisabeth Puchianu [i Robert
Gabriel Elekes, amândoi universi-
tari, amândoi principalii interpre]i
ai ansamblului de teatru studen]esc

Die Gruppe (Grupul), fondat de
Carmen Elisabeth Puchianu, care
s-a impus `n ]ar\ cu spectacole
dup\ Kleist, Dürrenmatt, Beckett,
Kafka, Büchner. Robert Gabriel
Elekes fondeaz\, la rândul s\u, pro-
pria lui grup\ de teatru `n limba
englez\, The Sound and the Fury
(Zgomotul [i furia). Acum au for-
mat un cuplu scenic, Duo Bastet,
care a debutat cu spectacolul Tägli-
che Tage, având deja alte proiecte
promi]\toare `n preg\tire. Duo
Bastet a intrat deja cu dreptul [i `n
Europa, bucurându-se de succes `n
Ungaria, Slovenia [i Austria.

Doi oameni care parc\
nu apar]in lumii noastre

Lumina se estompeaz\ ̀ n sal\. Ulti-
mii veni]i [i-au g\sit locurile. O
muzic\ `n surdin\ iese parc\ din
peretele stâng al scenei. ~n dreapta,
o ridic\tur\ de p\mânt. O movil\?
Mu[uroiul unei cârti]e gigantice?
Un mormânt proasp\t? Din crate-
rul acestui con straniu iese jum\ta-
tea de sus a unui trup de femeie
`ntr-un furou negru. Femeia e cul-
cat\ cu fa]a-n jos pe marginea ace-
lei configura]ii tombale. Muzica
`ncepe s\ se filtreze cum se filtreaz\
`ntunericul nop]ii [i bra]ele trupu-
lui adormit `ncep s\ se mi[te `ncet
ca pseudopodele unei meduze.
Creatura aceea vie se ridic\ `ncet,
se `ntinde, casc\, fa]a i se lumi-
neaz\ [i spune: „Welch ein himmli-
scher Tag! Welch eine himmlische
Sonne!“ („Ce zi divin\! Ce soare di-
vin!“). De la prima replic\ ironia e
pedala principal\ pe care se apas\.
Ironizarea singur\t\]ii, a `mb\trâ-
nirii, a ag\]\rii disperate de timpul
pierdut... Ironia pierderii ireversi-
bile pe care o mai vrei reversibil\
na[te `n interpretarea lui Carmen
Elisabeth Puchianu atâta tragism
[i atâta ridicol, `ncât spectatorul
simte cum i se suie pe gât [i plân-
sul, [i râsul `n acela[i timp. Fire[te
urmeaz\, `ntocmai ca la Beckett,
micile cochet\rii [i fleacuri diurne,
nelipsite din trusa de toalet\ a unei
femei. Dar de data asta e vorba de
un sac din care ies pasta [i peria de
din]i, fire[te oglinda, o juc\rie care
danseaz\, rujul de buze... dar ceea
ce nu ap\rea ̀ n viziunea lui Beckett
sunt ni[te mâini [i ni[te picioare

care ies disparat din partea de jos a
acelei ridic\turi de p\ mânt, unde
se afl\ [i jum\tatea de jos a trupu-
lui de femeie ascuns. Extrem de su-
gestiv\ imaginea. O femeie singur\
[i trecut\ se mai afl\ `n lume, adic\
`n afara ei, doar cu partea de sus a
trupului. Partea de jos, partea cea
definitiv p\r\sit\, se afl\ `ngro-
pat\, nemaiv\zut\ de nimeni, aco-
lo, unde sunt [i membrele b\rbatu-
lui care nu se mai arat\ decât pe
p\r]i de trup, scoase din memorie
la suprafa]\, cum scoate apa res-
turi de cadavre... monologul se am-
plific\, amintirile cap\t\ mi[care,
tâlcuri aparent absurde, fiecare
pierdere e `nc\rcat\ de bucurie, fi-
indc\ mai aveai ce pierde [i mereu
strig\tul femeii Winnie care-l chea -
m\ pe b\rbatul Willie – cele dou\
nume pe care nu le po]i distinge din
trupul lor sonor comun. {i pân\ la
urm\ b\rbatul se-arat\ ca o fan-
to[\, fur\ sacul cu nimicurile amin -
tirilor [i-l arunc\ ca pe un gunoi. ~n
stânga scenei e o cabin\ cu pere]ii
din folii de plastic transparent.
Cum spuneam, b\rbatul Willie a
ie[it din movila aceea asimetric\ [i
p\[e[te `ntr-un fel de balet meca-
nic, ridicându-[i genunchii anchi-
loza]i cu mâinile, spre acea cabin\.
Intr\ [i se a[az\ pe un scaun de WC
[i cite[te, probabil, o gazet\. Toate
aceste mi[c\ri mimate – doar Win-
nie vorbe[te `n tot acest timp, Wil-
lie e mut – se disting prin folia
transparent\ de plastic. Uneori dia-
logul se rupe, reducându-se doar la
`ntreb\ri caracteristice limbii ger-
mane puse de Winnie, iar Willie

r\spunde dezarticulat, doar printr-un
sunet la care se râde copios. Win-
nie `ntreab\: „was? wen?“ („ce ca-
re? pe cine?“), acuzativul \sta repe-
tat vrea s\ disting\ ce-ul obiectului
de cine-le subiectului... [i r\s -
punsul lui Willie de pe WC sun\
onomatopeic ap\sat „en“ `n replic\
la „wen“, sugerând icnitul scos de
unul care se screme. Nu pot s\ nu
remarc mici detalii de regie [i sce-
nografie. Pu]in mai ̀ n spate e un fel
de chio[c, construit din scânduri
`ncruci[ate, `n interiorul c\ruia
atârn\ fâ[ii colorate, `ncurcate
`ntre ele, ̀ n care e prins Willie la un
moment dat ca `n plasa unui p\ian-
jen. Un am\nunt derutant, dar `n
acela[i timp n\scând profunde re-
flec]ii. Acela[i Willie apare cel mai
adesea `ntr-un lin]oliu alb, suge-
rând o fantom\ din care iese uneori
complet nud, tân\r [i frumos ca o
pl\smuire [i, din nou, publicul e
atras `n curs\ – el e mort `n aminti-
rea ei sau re`nvie, de fiecare dat\,
când amintirea ei `l cheam\ `napoi
cu mâinile, cu buzele, cu tot trupul.
Aceste `nvieri secven]iale, când
fanto[a iese din cea]a care o ̀ nv\lu-
ie, dau la iveal\ un râs aproape sar-
donic, e râsul mortului, bucuria
`nving\toare a mor]ii asupra viu-
lui care, de fapt, nici nu mai tr\ ie[te
decât `n memorie sau `n `nchipui-
re, ceea ce e acela[i lucru. Finalul e
cel cunoscut: Willie ajunge sus, su-
gerând o acuplare cu Winnie. ~i li-
pe[te gura, parc\ exasperat de dis-
cursul ei, cu scotch. Acea movil\
ciudat\ de p\mânt o absoarbe; de
data asta e ea `ntr-un lin]oliu, dat\

afar\ prin ie[irea de jos ca printr-
un proces de dejec]ie. Willie scoate
un strig\t de izbând\: e ca un erou
wagnerian! Excelent realizat de Ro-
bert Gabriel Elekes scurtul mo-
ment al victoriei, dup\ care recade
[i el `n pozi]ia ini]ial\ a somnului
lui Winnie din prima scen\. E clar
c\ ciclul se reia, sfâr [itul devenind
`nceput [i invers. Spectatorul [tie
precis c\ urm\toarea replic\ nu
poate fi decât: „Ce diminea]\ di-
vin\! Ce soare divin!“, de data asta
rostit\ de Willie.

Merg rar la teatru. Ultimele
spec tacole v\zute s-au bucurat de
regizori prestigio[i: Beatrice Ran-
cea, Drago[ Galgo]iu, Radu Afrim
[.a. ~mi pare r\u, de la niciunul nu
am plecat atât de plin\ de ̀ ntreb\ri,
de sugestii. Interven]iile proprii `n
textul propus abund\ `n inser]ii
minimaliste alternând cu accente
ap\sat expresioniste ca [i când ai
asista la un dialog [i mai interesant
`ntre dou\ lumi, `ntre dou\ vârste,
`ntre dou\ sensibilit\]i. A[ spune
m\re], sfâ[ietor, irepetabil. Acest
Duo Bastet [i proiectele lui m\ fac
s\ vreau s\ mai tr\iesc. {i când te
gânde[ti c\ ei sunt de fapt universi-
tari, am spus-o [i la `nceput, [i
scriitori remarcabili. Carmen Eli-
sabeth Puchianu a publicat 7 c\r]i
de poezie [i proz\, iar Robert Ga-
briel Elekes debuteaz\ anul acesta
cu un volum de poezie la Editura
Tracus Arte – Bra[ov. Doi oameni
care parc\ nu apar]in lumii noas-
tre – fac parte dintre acei tineri mi-
nuna]i cu ma[inile lor zbur\toare!
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INTERVIU CU DIRIJOAREA KERI-LYNN WILSON

„Ne pa[te o poten]ial\
tragedie, dac\ nu reu[im 
s\ men]inem cultura `n via]\“
Keri-Lynn Wilson, dirijoare de oper\ [i muzic\ simfonic\, a
condus orchestre peste tot `n lume. S-a „n\scut `n muzic\“,
bunicii, tat\l [i unchiul ei fiind la rândul lor muzicieni. Ador\
Opera din Viena [i tremur\ de emo]ie la gândul c\ folose[te
aceea[i cabin\ `n care era cândva Gustav Mahler. Numai `n
ultima vreme a dirijat Dama de pic\ la Stockholm, Olandezul
zbur\tor la Montreal [i Traviata la Salerno. Acum este 
prim-dirijor al Orchestrei Filarmonice din Slovenia, iar s\pt\ -
mâna trecut\ a fost invitata Operei Na]ionale Române Ia[i,
cu spectacolul Don Giovanni, `n regia lui Beatrice Rancea.

Interviu realizat de 
Ioan Stoleru

V-a]i n\scut `ntr-o familie de
muzicieni. Crede]i c\, `n alte
condi]ii, via]a dvs. ar fi luat o
alt\ direc]ie sau pân\ la urm\
v-a]i fi g\sit calea spre muzic\?

(râde) E o `ntrebare bun\. E
greu de spus, cred c\ m-am n\scut
cu genele astea, e `n familia mea,
dar dac\ nu m-a[ fi n\scut [i n-a[ fi
crescut ̀ ntr-o familie muzical\, mi-ar
fi pl\cut mult s\ fiu muzician. Cel
pu]in a[a sper, pentru c\ nu pot 
s\-mi imaginez via]a f\r\ asta.

Primi]i r\spunsuri diferite de
la publicuri diferite la concer -
tele pe care le dirija]i prin
lume?

Dac\ este repertoriu standard,
ca Don Giovanni, `n principiu va fi
cam acela[i r\spuns plin de entu-
ziasm. Dac\ ar fi s\ preg\tesc Xena-
kis (n.r.: Iannis Xenakis), compozi-
tor modern grec, sau John Cage, s\
spunem, ̀ n ]\ri diferite reac]ia ar fi
foarte diferit\. {i asta ar depinde de
ce a mai v\zut publicul `n ce pri-
ve[te muzica modern\. De exem-
plu, publicurile care au fost expuse
la muzic\ modern\ ar putea fi fasci-
nate [i entuziaste [i foarte deschise
fa]\ de acest gen de muzic\, ̀ n timp
ce, s\ spunem, un ora[ mai mic din
România ar putea s\ nu fie la fel de
entuziast, ar putea spune „nu [tiu
dac\-mi place“. ~ns\ ar fi un experi-
ment. Dar pân\ acum, cele mai
multe repertorii pe care le-am f\cut
prin lume sunt repertorii pe care
lumea le `ndr\ge[te.

Folosi]i energiile pe care le
primi]i din partea publicului
`n timpul unui spectacol pen-
tru a v\ alimenta concertele
ulterioare?

De fapt, eu simt energia din
partea publicului pe moment. ~n
primul rând, eu trebuie s\ le dau
energie muzicienilor [i s\ dau
via]\ muzicii. Dar s\ am publicul
acolo, lâng\ mine, e un stimul `n
plus [i m\ inspir\.

Care este sentimentul `n Ro -
mânia?

Simt foarte mult\ energie pen-
tru c\ [tiu cât de mult este iubit\
muzica asta de c\tre public. Aici, ̀ n
Ia[i, ave]i o orchestr\ frumoas\, cu
cânt\re]i buni, tineri [i plini de via -
]\. Sper c\ publicul va sim]i ener-
giile acestea, melodiile acestea, fie-
care arie din Don Giovanni pentru
mine e o bijuterie [i cred c\ atâta
timp cât e cântat\ [i jucat\ bine,
publicul va r\spunde pe m\sur\.

A]i dirijat acelea[i concerte
iar [i iar. Se pierde din inten-
sitate sau e la fel de fiecare
dat\?

Niciodat\. E mereu diferit pentru
c\ ai energii diferite pe scen\, ener-
gii diferite ̀ n orchestr\, cânt\re]i di-
feri]i cu personalit\]i diferite. Nu va
fi neap\rat mai bine sau mai r\u,
doar e diferit de fiecare dat\.

Sim]i]i c\ vorbi]i cu publicul `n
timp ce dirija]i un spectacol?

Da, asta e filosofia mea. De
fiecare dat\ când `ncep s\ lucrez cu
orchestra, trebuie s\ spunem po-
vestea, trebuie s\ aducem muzica
la via]\, nu doar s\ cânte notele

muzicale. Trebuie s\ faci notele
muzicale s\ spun\ povestea. E mai
u[or la oper\ decât la simfonie,
pentru c\ ai cuvinte cu care s\ spui
povestea, dar chiar [i dac\ e o sim-
fonie, Simfonia a zecea a lui {osta-
kovici, de exemplu, tot spui o po-
veste [i e responsabilitatea mea s\
o aduc la via]\.

Se transfer\ `n muzic\ starea
sufleteasc\ pe care o ave]i `n -
tr-un anumit moment? Simte
publicul ce sim]i]i [i dvs.?

Nu, e ceva mai abstract. Orice
emo]ie a[ sim]i, nu m\ gândesc la
nimic decât s\ simt emo]ia respec-
tiv\. Dar e mai degrab\ despre a
transmite emo]ia decât despre a te
gândi la ea. E un mod complex de a
privi lucrurile, pentru c\ pe cât de
mult e[ti prins `n momentul res-
pectiv, `ncercând s\ transmi]i
emo]ia, pe atât de mult te gânde[ti
[i la ce-i ̀ nainte, ca [i cum ai merge
pe un drum [i te-ai preg\ti pentru
ce urmeaz\ `n timp ce hot\r\[ti
cum ia via]\ prezentul. E un lucru
fascinant ce facem.

Ce sentimente ave]i fa]\ de spec -
tacolul acesta, Don Giova nni?

E o capodoper\, o lucrare fantas-
tic\ ̀ n care se reg\sesc toate emo]ii-
le. Energie, explozii de via]\ [i de
umor, finalul tragic cu moartea lui

Don Giovanni, are toat\ paleta de
calit\]i [i de defecte umane. {i e a[a
mul]umitor `n timpul spectacolu-
lui faptul c\ se schimb\ mereu [i
are atâta profunzime. Asta-mi pla-
ce la opera aceasta, e Mozart la ma-
turitate.

Multe dintre spectacolele pe
care le dirija]i pot fi urm\rite
[i pe internet. Mereu s-a spus
c\ muzica leag\ oamenii, fie ei
[i din col]uri opuse ale lumii.
Vi se pare c\ acum, cu progre-
sul tehnologiei, lucrul acesta
devine cu atât mai adev\rat?

Da. Asta e minunat la tehnolo-
gia de ast\zi. Am, de exemplu, con-
certe cu Orchestra Filarmonic\ din
Slovenia sau peste tot prin Europa,
care pot fi urm\rite `n timp real pe
internet, iar familia mea din Ame-
rica de Nord se uit\ [i primesc me-
reu mesaje pe telefon: „E minu-
nat“, „E fantastic“.

Ave]i vreo scen\ preferat\ un-
deva `n lume?

Sunt câteva locuri, da. Opera
din Viena, de exemplu. Când intri
acolo sim]i o aur\ incredibil\ de is-
torie care te ̀ nv\luie. Mahler a folo-
sit aceea[i cabin\, e incredibil când
te gânde[ti la asta; intimidant, dar
te inspir\ `n acela[i timp. Nu [tiu,
sunt atât de multe locuri, Opera de

Stat Bavarez\ din München. {i `n
Ia[i ave]i un teatru a[a frumos,
pentru un ora[ at=t de mic, e foarte
bine c\ a fost reabilitat.

Spunea]i `ntr-un interviu c\
menirea muzicienilor e s\ ofe -
re oamenilor o evadare de la
greut\]ile zilnice. Crede]i c\
pe m\sur\ ce cotidianul devi -
ne tot mai stresant, rolul mu -
zicii [i al culturii, `n gene ral, `n
societate ar trebuie s\ fie unul
din ce `n ce mai important?

A[a mi-a[ dori. Mi-a[ dori ca [i
guvernele s\ [tie asta, c\ ar trebui
s\ pre]uim [i s\ finan]\m artele, nu
s\ le neglij\m. Este o parte inte-
gral\ a vie]ii s\ fim `n\l]a]i [i s\
evad\m din lumesc [i banal, din
via]a de zi cu zi. {i pentru asta
avem nevoie de inspira]ie pentru
sim]uri, pentru ochi, urechi, fie c\
e vorba de un muzeu sau o sal\ de
concert. Este esen]ial, nu pot vedea
lucrurile altfel.

~n multe locuri cultura nu
este foarte bine finan]at\.

Exact, [i educa]ia la fel, [i ex-
punerea publicului tân\r la cultu -
r\. Am v\zut asta `ntâmplându-se
peste tot `n Europa [i `n America
de Nord. {i ne pa[te o poten]ial\
tragedie, dac\ nu reu[im s\ o men -
]inem `n via]\.
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Prietenilor nu le spun un secret:
singurul ora[ din lumea asta `n
care m-a[ muta, l\sând `n urm\
Ia[ul, ar fi Viena. Nu am fost de
foarte multe ori acolo, `n capitala
fostului imperiu, nu [tiu cum arat\
via]a de zi cu zi a unui localnic, nu
am pl\tit nici o factur\ de utilit\]i
[i nici nu am avut treab\ cu Pri -
m\ria (Rathaus) celui mai frumos
conglomerat urban traversat de
Dun\re. Cu toate astea, ora[ul \la
de trei milioane de locuitori, mult
mai mare, dar mai aerisit decât
multe târguri române[ti de 50.000
de suflete, la fel de c\lduros vara ca
Ia[ul, a fost „dragoste la prima ve -
dere“. 

Cea mai ciudat\ senza]ie, dar
[i cea mai pl\cut\, pe care o ̀ ncerci
când ajungi prima oar\ la Viena e
c\ nu ]i se poate `ntâmpla nimic
r\u. O metropol\ mai mare decât
Bucure[tiul `]i transform\ zgo-
motul str\zilor, chiar [i la col -
]urile bulevardelor mari, pe unde
dema reaz\ ma[ini cu mul]i cai
putere, dar nu vezi picior de po -
li]ist, `ntr-o pl\cut\ zumz\ial\. ~n
prima mea experien]\ vienez\, am
aflat de-abia la finalul celor dou\

s\p t\ mâni de [edere c\, la cap\tul
str\zii unde aveam hote lul, exista
o sec]ie de poli]ie. Asta, de[i mi s-a
`ntâmplat s\ m\ g\seas c\ ora dou\
noap  tea pe str\du]e l\turalnice,
unde singurul zgomot suspect era
al pa[ilor proprii.

Viena e un ora[ `n care nu ai
cum s\ te r\t\ce[ti. Ai [ase linii de
metrou, uneori trebuie s\ schimbi
[i câte trei ca s\ ajungi la destina]ia
dorit\, dar nu tr\ie[ti – decât `na -
inte de prima c\l\torie, poate – cu
sentimentul nesiguran]ei. ~n Viena

nu te po]i r\t\ci [i fiindc\ str\zile
sunt numite [i categorisite dup\ o
noim\ s\n\toas\: alea mari, bule-
vardele, se termin\ cu „ring“, alea
medii, str\zile, cu „strasse“, alea
mai tihnite, cu „gasse“. Iar dac\, s\
spunem, te r\t\ce[ti cu gâtul frânt
`n jurul unor cl\diri frumoase din
zona turistic\, ai, oriunde ]i-ai `n -
drepta ochii, un reper vizual care te
ajut\ s\ te pozi]ionezi corect: fie e
vechea catedral\ a Sfântului {te -
fan, fie e Biserica Votiv\, fie e tur-
nul televiziunii sau mai [tiu eu ce
alte repere.

Viena e un ora[ cu un infinit de
cl\diri, dar e un ora[ verde. ~n spa -
tele Prim\riei e un imens parc, loc
tradi]ional pentru festivalul de
Cr\ciun [i pentru cel culinar [i de
film din timpul verii, `ntre Palatul
Hofburg [i Volkstheater mai e unul,
`n general, cam peste tot ai oaze de
verdea]\. Nu mai men]ionez aici
imensul parc din spatele Palatului
Schonbrunn sau din fa]a Palatului
Belvedere. 

Viena e un ora[ `n care, dac\ tre-
buie s\ mergi trei kilometri prin
ploaie, nu-]i murd\re[ti `nc\l]\ min -
tea. Nu vezi [antiere sau, atunci când
ele sunt pe undeva, le ghice[ti: totul
e acoperit cu o pânz\ protectoare,

care nu las\ praful s\ se de pun\ al-
tundeva. 

Viena e un ora[ cu sute de posi-
bilit\]i pentru bucuriile suflete[ti:
de la cele mari, grandioase – mu -
zee, gr\din\ zoologic\ (cea mai ma -
re din Europa, pare-mi-se), spa]ii
artistice fabuloase (Museums Quar -
tier, cele dou\ teatre, Opera, biseri-
cile), la cele mici, vinovate [i de
care te ̀ mpiedici la tot pasul – be r\ -
rii tradi]ionale, cluburi de stand-up
comedy [i multe altele. 

Viena e un Ia[i ̀ n oglind\. Acum
câ]iva ani, un austriac foarte de[ -
tept ce vizita Ia[ul mi-a spus: „{tii,
`n anumite locuri, mi se pare c\
sunt acas\“. ~n afirma]ia lui era in-
clus [i un „dar“. Dac\, `n urma
scan  dalului de acum cu t\ierea tei lor
din Copou, a[ putea s\-l teleportez
pe primarul Nichita `n Vie na, a[
face-o f\r\ ezitare. Ca `n filmul Zi-
ua Cârti]ei, l-a[ obliga s\ mearg\, la
pas, prin fosta mare ca pital\ de im-
periu, `mpreun\ cu staff-ul s\u, zi
de zi, pân\ va b\ga `n cap o chestie
simpl\: frumuse]ea unui ora[ este
dat\ de armonia micilor detalii [i
de valorificarea ginga[\ a trecutu-
lui. Nu [tiu dac\ despre Ia[i a[ reu -
[i s\ scriu toate cele de mai sus. Din
p\cate. 

Ia[i-Viena. Bilet dus

Bibliofilie

Nu m-am ata[at niciodat\ nici m\ -
car de obiecte pentru care forma
chiar poate s\ conteze, cum ar fi bi-
cicleta, chitara ori laptopul perso -
nale. De c\r]i ca obiect – unde,
dup\ mine, forma e pân\ la urm\
un moft – cu atât mai pu]in. Iubesc
con]inutul c\r]ilor, forma lor nu
atât de mult. Poate nu-i tocmai o
chestie obi[nuit\ spus\ de un scrii -
tor, dar v\ rog s\ m\ `n]elege]i.
Pentru mine, c\r]ile ca obiect sunt
`n primul rând grele. 

Mare parte din copil\rie am `n -
v\]at la vreo trei kilometri de cas\.
{ase, dus-`ntors. S\ car zilnic c\r -
]ile la [coal\, s\ `mprumut c\r]i de

la biblioteca comunal\ – `mi d\dea
doamna bibliotecar\ [i câte zece o
dat\ –  a fost o povar\ deloc neglija-
bil\. ~n liceu, prin c\mine, `mi a -
mintesc subpaturile mele de c\r]i,
rafturile mele mereu improvizate
[i mereu ne`nc\p\toare care-mi
c\deau `n cap când mi-era lumea
mai drag\. De prin studen]ie pân\
acum vreo zece ani, m-am mutat
cred `n vreo dou\zeci de locuri din
Ia[i. Sacii aceia de c\r]i, din ce `n
ce mai multe, pe care-i tot c\ram de
la o gazd\ la alta, m-au l\sat cu
amin tiri nu tocmai pl\cute. Zecile
de târguri de carte de care m-am
ocupat de-a lungul vie]ii, f\r\ ex-
agerare, camioanele acelea de c\r]i
r\sturnate pe jos `ntr-un spa]iu ex-
pozi]io nal, ca la abator, pe care le

a[ezam pe domenii, pe autori, ̀ ntr-o
singur\ dup\-amiaz\, la fel. 

Acum, `n casa mea, am un pe -
rete din sufragerie ocupat complet
de c\r]i. Vreo dou\zeci de metri
p\tra]i. Mai am o bibliotec\ sus-
pendat\ pe un perete din dormitor,
alta, pe hol. Am teancuri de c\r]i
sub masa de la buc\t\rie, pe fri -
gider, pe blatul de g\tit. {i-ntotdea -
una m\ tem de cutremur. 

Mai am o bibliotec\ acas\ la p\ -
rin]i, care ocup\ mare parte din
fosta mea camer\ din fosta mea
acas\. Plus vreo zece saci `n pod.
Am f\cut peste o mie de c\r]i cadou
de-a lungul vie]ii. Nu mint, nu exa -
gerez. Face]i un simplu calcul din-
tr-o mare ecua]ie: la Polirom apar
câteva sute de titluri pe an; am lu-
crat acolo cinci ani [i primeam câte
un exemplar din fiecare. Dac\ le-a[
fi p\strat pe toate, numai `n cinci
ani, a[ fi adunat `n cas\ 2.500 de
c\r]i de la o singur\ editur\. Pe lân -
g\ acestea, am peste treizeci de ani
de când `mi cump\r c\r]i, nicio-
dat\ nu mi-au p\rut prea scumpe,
`ntotdeauna am g\sit solu]ii s\-mi
iau absolut orice mi-am dorit. 

De aceea, sincer, am momente
când sunt s\tul de c\r]i ca obiect.
~n privin]a con]inutului, e alt\ po -
veste, dar mult mai lung\ pentru a
o spune aici. 

Condi]ii speciale

Scrisul e una dintre pu]inele „me -
serii“ ̀ n care calitatea [i cantitatea
uneltelor de lucru folosite nu con-
teaz\. Dac\, de exemplu, e[ti un vio -
lonist excep]ional, nu performezi
f\ r\ o vioar\ de excep]ie. Dac\ e[ti
sculptor, ai nevoie de marmur\ [i
d\l]i de calitate. Dac\ e[ti regizor,
nu faci nimic f\r\ banii necesari
pentru a pl\ti o `ntreag\ echip\.
Cam `n orice art\, dincolo de talen-
tul t\u, ai nevoie de mijloace costi -
sitoare, de condi]ii speciale ca s\ te
apuci [i s\ termini o treab\ ca lu -
mea. 

Pentru scris n-ai nevoie decât
de pix [i hârtie, „unelte“ pe care [i
le permite absolut oricine. ~n con-
secin]\, nici spa]iul de lucru al
scriitorului nu e unul care s\ so-
licite cine [tie ce condi]ii. Po]i
scrie pe ge nunchi, pe un col] de

mas\, stând pe burt\, `ntr-o ca -
mer\ banal\, ̀ n tren, la câmpie sau
la munte. S-au scris c\r]i extraor-
dinare – [i istoria ne st\ m\rturie –
[i `n `nchisoare. De aceea cred c\
tabieturile scriitorului, a[a-zisele
condi]ii speciale pentru realizarea
unei c\r]i, sunt mai degrab\ ni[te
simple mofturi. 

Evident c\ fiecare scriitor le
are, le dezvolt\ [i le `ntre]ine pe
par cursul vie]ii, `ns\ ele nu sunt
relevante pentru ceea ce scrii. ~n
timp, mi-am creat [i eu câteva – im-
presia c\ scriu mai bine la laptop,
nevoia de a aco peri zgomotul de
fond cu o muzic\ oarecare ce vine
prin c\[ti, un pachet de ]ig\ri plin
[i un ibric de ca fea al\turi –, dar, la
o adic\, m-a[ descurca [i f\r\ astea.
Au fost des tule momente când am
scris cu pi xul pe maculator `n ca -
mere de c\ min unde se d\dea pe-
trecere, `n tramvai, la crâ[m\, pe
sub mas\, pe genunchi, ̀ n pauza de
la serviciu. F\r\ cafea, f\r\ ]ig\ri,
f\r\ muzic\, f\r\ laptop. A[ putea
s-o fac oricând din nou, dup\ o
scurt\ perioad\ de acomodare cu
noul context. 

Dou\ mofturi

~ntâmpl\ri [i personaje
Florin L\z\rescu

O scen\ dintr-un film rusesc, `ntr-un ora[ sovietic proasp\t dat `n folosin]\, `mi reapare
obsesiv `n minte: un cet\]ean se simte foarte mândru de victoria socialismului, de blocurile
noi, de, de, de...; un nene `l `ntreab\: „ave]i cimitir `n ora[ul vostru?“; „cimitir? nu! e de-abia
construit!“. Cam \sta e [i riscul Ia[ului de ast\zi, care `ncepe s\ nu mai fie al nostru, ci al lor,
al neaveni]ilor: s\ devin\ un ora[ f\r\ trecut. F\r\ amintiri, oricât se str\duiesc primarul 
[i oamenii lui s-arate altceva, f\r\ cimitire, f\r\ memorie.

La loc TELEcomanda
Alex Savitescu
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Suplimentul lui Jup  

Pinacoteca din Petrila

~n]eleg – par]ial, de[i tot mi se pare
penibil\ – indiferen]a cet\]enilor
occidentali fa]\ de alegerile euro-
parlamentare. E acolo o lume `n ca-
re noi n-am tr\it, o lume ce pare
par]ial anesteziat\ [i par]ial frus-
trat\, obi[nuit\ cu confortul, bu -
n\starea [i libertatea. Cet\]enii
Vestului (relativ) prosper s-au
n\scut cu convingerea c\ liberta-
tea [i democra]ia sunt un dat, c\ ni-
meni n-ar putea vreodat\ s\ le
pun\ `n pericol siguran]a c\mine-
lor, a slujbelor, dreptul s\ circule
pe unde vor [i de a cârti unde [i cât
vor. Lumea lor e destul de stabil\ [i
mai mic\ decât a noastr\. Sun\ pa-
radoxal, dar a[a e: `n Occident po]i
tr\i `n lumea ta mic\ [i securizat\,
care nu poate s\ se schimbe.

~ns\ noi, cei de aici, din Europa
de Est, cunoa[tem o alt\ realitate.
Noi [tim c\ lumea noastr\ nu e nici
sigur\, nici prosper\. Noi am cunos-
cut s\r\cia, lipsa de libertate, dicta-
tura [i autocra]ia. Ceea ce pen tru
cet\]eanul occidental e normalitatea

dintotdeauna pentru est-european
e un statut fragil, greu câ[tigat,
u[or de pierdut [i mereu `n pericol.
Iar pentru noi, românii, cei afla]i la
doi pa[i de un vecin expansionist [i
nu foarte prietenos, cu care am
ie[it `n pierdere `ntotdeauna `n is-
torie, exist\ pu]ine garan]ii de sigu-
ran]\. Una dintre ele este Pactul
Nord-Atlantic, NATO. Cealalt\ este
apartenen]a la Uniunea European\.

Mi se pare absurd. Am visat ani
`n [ir s\ fim accepta]i `n Uniunea
European\, iar apoi s\ avem ace-
lea[i drepturi cu ceilal]i europeni,
iar acum, când avem ocazia s\ ne
folosim de drepturile astea, ne
culc\m pe-o ureche localist\. P\i,
z\u a[a, de câte ori are ocazia un
cet\]ean român oarecare s\ fie cu
adev\rat egal cu un cet\]ean ger-
man, britanic sau francez? Nicio-
dat\ `n aceea[i m\sur\ ca la votul
pentru Parlamentul European.
Dac\ tot avem frustr\ri identitare,
acum e cel mai potrivit moment s\
ni le trat\m: votul meu este la fel de
important ca al oric\rui om din
U.E. {i e mai important decât al
oric\rui european care st\ acas\.
~mi place s\ m\ simt european [i s\
hot\r\sc, atât cât pot, ce se `ntâm -
pl\ cu Europa noastr\.

Mi se pare [i mai absurd c\ oa-
menii se `nghesuie mai tare s\ vo-
teze la alegerile parlamentare ro-
mâne[ti decât la cele europene.
Parc\ nu ne-am cunoa[te interesul.
Legisla]ia româneasc\, cea dup\
care ne ducem noi via]a `n societa-
te, trebuie s\ respecte reglemen -
t\rile U.E. Dup\ unele estim\ri,

aproximativ trei sferturi din legis -
la]ia din România este de sorginte
european\. A[adar, acolo [i nu aici
se hot\r\[te felul `n care ne ra-
port\m unii la al]ii [i to]i la institu]ii-
le statului. Acolo sunt „generalii“,
aici sunt „plutonierii“. {i eu, perso-
nal, vreau s\ [tiu c\ mi-am votat ge-
neralii mei, nu am l\sat pe al]ii s\
`mi impun\ propriii lor oameni.

{i-apoi, vreau s\ votez ca s\ nu
m\ mai fac de râs. Se zice de obicei
c\ românii au o imagine proast\ `n
Europa Occidental\ din cauza ho -
]ilor, cer[etorilor [i altor infrac-
tori. Dar eu m-am sim]it teribil de
ru[inat [i de europarlamentari ca
Adrian Severin (ca s\ dau un exem-
plu oarecare), care, dup\ ce a c\zut
`n plasa unor jurnali[ti britanici [i-a
acceptat o propunere de mit\, s-a
]inut cu din]ii de scaunul de euro-
parlamentar. ~n ciuda ridicolului
la care s-a expus, a refuzat s\-[i dea
demisia de onoare [i e drept c\ s-a
f\cut de râs, numai c\ a f\cut de râs
[i România. 

Ei bine, n-am chef ca partidele
de la noi s\ mai trimit\ a[a ceva
acolo. Prefer s\ aleg eu dac\ m\ fa-
ce sau nu cineva de râs. {i nici 
n-am de gând s\ votez un partid nu-
mai pentru c\ e liberal sau social.
Votez oameni care, dup\ judecata
mea, ar putea face o figur\ fru-
moas\ acolo. Fiindc\ dac\ Româ-
nia are vreo [ans\, [ansa aceea e
acolo, `n Europa. Aici, acas\, mai
mergem cu g\le]ile [i sacii de f\in\,
mai d\m ajutoare sociale cu buleti-
nul [tampilat la vot... Alt nivel, alt\
anvergur\.

M\ uit la toate sondajele
care spun c\ la alegerile
europarlamentare lumea
nu prea pare s\ aib\ chef
de vot. M\ uit [i m\
minunez. Iar apoi m\
`ntreb dac\ nu ne
merit\m s\r\cia, mizeria
[i corup]ia. Poate c\ a[a
ne dorim s\ fim. Poate c\
statutul de legum\
asistat\ ni se potrive[te
cel mai bine. {i poate c\
occidentalii care bomb\ne
c\ România nu avea ce s\
caute `n Uniunea
European\ au dreptate.

Românii e de[tep]i
Radu Pavel Gheo

De ce s\ nu votezi?
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Discul [i 
tezaurele sale: 
Era Blu-ray-ului...

N\scut `n urm\ cu ani de zile, dis-
cul Blu-ray promitea s\ ia rapid lo-
cul DVD-ului, a c\rui capacitate de
`nmagazinare era/este limitat\ la
nu mai mult de circa dou\ ore, `n
func]ie de gradul de comprimare la
o calitate acceptabil\ a imaginii [i
a sunetului. Prin compara]ie, Blu-
ray se anun]a ca o revolu]ie, dat\ fi-
ind capacitatea sa relativ imens\
de stocare a informa]iei. Numai c\,
pân\ acum dou\-trei luni, `n com-
peti]ia dintre cele dou\ suporturi
digitale, ra]iuni [i interese comer-
ciale au f\cut ca `ntre ele s\ fie
men]inut\ o paritate artificial\,
acela[i con]inut minim, un film/
concert etc., fiind publicat [i pe
DVD, [i `n format Blu-ray. Numai
c\ ultimul era vândut la un pre]
substan]ial mai mare, `ntr-o m\ -
sur\ justificat, deoarece calitatea,
atât a imaginii, cât, mai ales, a su-
netului pe Blu-ray, este sensibil
mai bun\ decât pe DVD.

Pasul urm\tor l-a constituit pro-
duc]ia unor concerte, pentru a
r\mâne `n lumea muzicii clasice,

exclusiv pe Blu-ray, dublat de di-
verse oferte punctuale de a-i sc\dea
pre]ul, pentru a-i atrage pe melo-
mani. Intrarea `n joc a unor compa-
nii cunoscute pentru pre]urile lor
sc\zute, cum este Naxos, a fost [i ea
de natur\ s\ stimuleze acest curent.

Acum, ceea ce era inevitabil s-a
produs `n sfâr[it, iar compania
Idéale Audience a `nceput s\ pro-
duc\ primele discuri Blu-ray de
mare capacitate, pe care le vinde la
un pre] cu totul acceptabil. Seria se
intituleaz\ Classic Archive (dup\
numele mai vechii colec]ii de DVD-
uri, ap\rute sub egida acum de-
functei companii EMI). Cel dintâi
Blu-ray con]ine peste 17 ore de ar-
hive filmate [i este dedicat Marilor
violoni[ti [i violonceli[ti ai secolu-
lui 20 (Collector edition – Strings).
~nregistr\rile video, provenind din
arhivele BBC, INA, CNC, `i includ,
`n ordinea apari]iei pe disc, pe Ivry
Gitlis, Henryk Szering, Isaac Stern,
Nathan Milstein (`n recital [i `n
concert sub bagheta lui Sir Adrian
Boult), Arthur Grumiaux, Leonid
Kogan, Christian Ferras, Mstislav
Rostropovici, Paul Tortelier [i Pier-
re Fournier. O adev\rat\ comoar\
de descoperit sau redescoperit!

Cel de-al doilea disc Blu-ray al
colec]iei, distribuit `ncepând din
luna martie, se intituleaz\ Mari
piani[ti ai secolului 20 (Collector
Edition – Piano), cu 15 ore de `nre-
gistr\ri, [i este o compila]ie de con-
certe [i piese de recital, la care se
adaug\ filmul omagiu al lui Bruno
Monsaingeon, Alchimistul, dedicat
lui Glenn Gould. Marii piani[ti nu
au nevoie de vreo prezentare spe-
cial\; numele lor spun totul: Arturo
Benedetti Michelangeli, Georges
Cziffra, Wilhelm Kempff, Aldo Cic-
colini, Samson François, Claudio
Arrau, Emil Gilels, Byron Janis [i
Alfred Brendel. 15 ore pentru abso-
lut toate gusturile [i sensibilit\]ile
amatorilor de pian.

~n sfâr[it, al treilea Blu-ray al
colec]iei a ap\rut luna trecut\ sub
titlul Mari ansambluri ale secolu-
lui 20 (Collector’s Edition – Ensem-
bles) [i are pe el 14 ore de arhive vi-
deo, ̀ n esen]\ cu muzic\ de came r\.

Protagoni[tii sunt, din nou `n ordi-
nea apari]iei pe disc, Mstislav Ros-
tropovici cu Sviatoslav Richter,
Trio-ul Istomin-Stern-Rose, Cvarte-
tul Amadeus, David Oistrah al\ -
turi de Yehudi Menuhin [i Msti-
slav Rostropovici, celebrul duo Ro-
bert Casadesus cu Zino Francesca -
tti la pian, David Oistrah (`n Concer-
tul pentru vioar\ [i orchestr\ ̀ n la mi -
nor de Bach, cu English Cham ber
Orchestra condus\ de Sir Collin Da-
vis [i ̀ n cel de Brahms cu BBC Sym -
phony Orchestra/Rudolf Schwarz,
plus piese de recital avându-i ca
parteneri, pe Igor Oistrach [i, la
pian, pe Lev Oborin [i Frida Bauer)
[i Yehudi cu Hepzibah Menuhin,
`ntr-un program compozit de arhi-
ve superbe, `ntre care apare [i Ge-
orge Enescu, din p\cate numai cu
prima parte, Moderato malinconi-
co, din Sonata pentru vioa r\ [i pian
No. 3 `n la minor, op. 25 „`n stil po-
pular românesc“. Este vorba de o
arhiv\ INA, fragment filmat la Pa-
ris la 28 octombrie 1972.

Ar mai fi de spus doar c\, pentru
colec]ionari, cea mai mare parte a
acestor arhive este deja cunoscut\
gra]ie public\rii lor anterioare `n
format DVD, altfel toate consti-
tuind un fond inestimabil [i la o ca-
litate de vârf a artei muzicale a se-
colului XX, ast\zi greu, dac\ nu im-
posibil, de dep\[it...

Predic]iile despre dispari]ia
iminent\ a CD-ului
continu\, f\cute de aceia[i
critici muzicali care o spun
de ani [i ani de zile. Dar, `n
lume, discurile de muzic\
clasic\ apar `n continuare,
lun\ dup\ lun\, `n ritm de
câteva sute [i, evident,
cineva continu\ s\ câ[tige
prea mult de pe urma lor
pentru a `nchide taraba.
Constatarea care mi se
pare mai apropiat\ de
adev\r [i de bun-sim] este
c\ CD-ul [i-a dep\[it vârsta
`nfloritoare a maturit\]ii [i
a `nceput coborâ[ul spre
vârsta a treia. Tinde s\ ias\
la pensie, dar, pe de alt\
parte, media de via]\, a
celor care `l ascult\ [i a lui
`nsu[i, ca format audio, se
prelunge[te. Altfel, a[
spune, s-a intrat `n era Blu-
ray-ului [i a streaming-ului,
iar amatorii de calitate a
sunetului [i, `n subsidiar, de
imagine `ntr-acolo ar trebui
s\ se `ndrepte...

Scrisoare pentru melomani
„Muzica nu trebuie `n]eleas\, ea trebuie ascultat\“ (Hermann Scherchen)

Victor Eskenasy

Rockin’ by myself

Dumitru Ungureanu

Ocupa]i aproape toat\ via]a cu
„edificarea lucr\rilor esen]iale
pentru care am fost educa]i“, nu ne
d\m seama c\ via]a ne-a [i trecut.
{i, pe când plimb\m câinele prin
parc [i bicicleta pe la marginea
ora[ului, tot mai compunem pla-
nuri de via]\ (vorba lui Vasile Ba-
ghiu), imaginar `mplinite. Nici un
repro[ nu ne deschide ochii la... La
ce (bun)? Gâfâie cronologia de oa-
meni serio[i, care au stat perma-
nent cu ochii beli]i asupra contem-
poranilor. Rezultatul atitudinii lor
e obiectul studiilor istorice. Privi-
rea noastr\, r\nit\ de vicisitudini-
le epocii `n care ne-a fost dat s\
tr\im, constat\ c\, `n ciuda bune-
lor inten]ii, omenirea n-a `nv\]at
nimic. Nici din rele, nici din dulci,
nici din ce-a primit ca `n]elepciune
gratuit\, nici dup\ lovirea frun]ii
de pragul de sus al zidului plânge-
rii. Nu m\ mir\ c\ destui contem-
porani sunt blaza]i, dezam\gi]i [i
enorm, enorm de obosi]i, via]a lor
fiind o colec]ie de `ntâmpl\ri biza-
re, c\rora anevoie le-ar g\si vreun
sens. {i-i `n]eleg pe cabotinii care
proclam\ ispititor „Carpe diem!“.
Generozitatea unora dintre ei este
de-a dreptul molipsitoare [i r\zu-
ie[te amoralitatea celorlal]i, din
p\cate majoritari...

Am f\cut aceast\ introducere fi-
roscoas\ ca un fel de scuz\ fiindc\
mi-au c\zut cu tronc la pla yer dou\
titluri ce pot fi lesne considerate
frivole. Unul apar]ine cvartetului
suedez Little Dragon, `n prim-plan
cu Yukimi Nagano, probabil una
dintre cele mai rafinate vocaliste
din showbiz. (Industrie care pro-
moveaz\ mai degrab\ pe g\l\gioa-
sele gata de orice pentru „fani“, nu
pe cine refuz\ compromisul, adu-
când un strop de noutate.) Patru 

albume `n opt ani, bine cotate de 
ascult\tori oarecare [i de specia -
li[ti, este recolta unui grup nu ex-
cesiv de preten]ios, nici maniac al
originalit\]ii, dar exigent cu pro-
duc]ia. De[i activa de-un deceniu,
Little Dragon a ob]inut distribuire
la scar\ planetar\ abia dup\ con-
tractul `ncheiat cu firma englez\
Peacefrog Records. Au urmat cola-
bor\ri cu nume remarcabile ale
scenei indie-rock (`n special cu Go-
rillaz), prezen]\ pe coloana sonor\
a unui film serial de succes, turnee
extenuante [i a[a mai departe, tot
ce `nseamn\ via]a trupe]ilor de se-
col XXI. Cu seriozitate tipic scandi-
nav\, cei trei b\ie]i care au accep-
tat ca porecla vocalistei s\ devin\
sigla grupului, folosesc inteligent
resursele tehnice obi[nuite genu-
lui abordat, numit synth-pop elec-
tronic. {i, de[i genul permite extra-
vagan]e cromatice & orchestra]ii
aproape baroce, suedezii au ales
minimalismul, greu de men]inut
dincoace de linia ce desparte lipsa
ideilor de consisten]a exprimat\
economic, `ns\ contagios. Perico-
lul acestei abord\ri, dac\ m\ pot
exprima astfel, provine din superfi-
cialitatea manifestat\ de ascul t\ -
torul zilnic bombardat cu aseme-
nea sunete, c\rora le fileaz\ mesa-
jul. Cu urechea `ncleiat\, „publi-
cul-]int\“ va l\sa muzica s\ curg\
pe al\turi, dornic de alte senza]ii,
eventual sc\rm\nate cu adjuvante-
le ce trotileaz\ seara la club. Astfel
c\, ̀ n loc s\ reflecteze la apa rent fa-
cilul Nabuma Rubberband (2014,
Because Rec.), `[i pune ̀ n player, ca
mine, Chromeo – White Woman
(2014, Parlophone). 

„Femeia alb\“ este – de a[teptat,
nu? – debordant\, mixând armonii
apetisante [i sclipitor-dansante.
Noua produc]ie a duo-ului cana-
dian seam\n\ oarecum cu Random
Access Memories, izbânda anului
trecut, semnat\ Daft Punk. S\ fie o
simpl\ resurec]ie a stilului disco
sau lips\ de inspira]ie? Nu prea
conteaz\. Profesioni[ti ai discoteci-
lor, atât `n ipostaza de DJ, cât [i ca
produ c\ tori [i remixeri, Patrick
Gemayel & David Macklovitch au
g\sit modalitatea de-a fi proaspe]i
aproximativ 54 de minute, folosind
sunetul consacrat al distrac]iilor
de când eram [i eu tân\r & sportiv.
{i chiar dac\ frecventam discoteci-
le, când nu le `ntre]ineam cu mag -
netofonul ̀ n priz\, mai degrab\ con-
sumam ce era de consumat, decât
apreciam genul \sta, dominat de-o
alt\ trup\ scandinav\, intens ironi-
zat\ de puritanii rockului.

Sedentar inevitabil, azi sunt
mai atent la calitatea `nregistr\rii
decât la „valoarea“ compozi]iei..

Micul
dragon
cromat
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„Foosbook“

~n 2009, `n barul din subsolul
Teatrului „Luceaf\rul“ din Chi[i -
n\u se n\[tea una dintre primele
companii de teatru independent,
„Teatrul unui singur actor“. Ini]ia-
tor [i animator a fost Mihai Fusu,
regizor [i actor familiarizat cu ex-
perien]a companiilor stabile din
Republica Moldova, dar [i cu a ce -
lor independente, `n Fran]a [i
Elve]ia, pe unde a umblat [i lucrat.
~n acest underground, pe atunci
Club 513, ̀ mpreun\ cu câ]iva actori
tineri din sistemul etatist a `nceput
experien]a artei alternative. Dup\
câteva proiecte bine primite de spe-
ciali[ti [i, firesc, publicul tân\r, Mi-
hai Fusu a lansat „Foosbook“, o
„nou\ platform\ (teatral\) de so-
cializare“. Care func]ioneaz\ `ntr-un
spa]iu minuscul, unde nu `ncap
mai mult de 70 de spectatori, de la
etajul IV al unui imobil vecin cu
Ambasada României, pe strada Bu-
cure[ti, la num\rul 68. E un labora-
tor teatral care a debutat `n februa -
rie 2012, cu Nekrotitanium `n regia
Lumini]ei }âcu, preocupat mai ales
de teme sociale [i politice. La Foos-
book am v\zut Bash. O trilogie con-
temporan\ de Neil LaBute, cu doi
dintre primii s\i colaboratori din
„alternativ“, Ghenadie G`lc\ [i
Alexandru Ple[ca, ambii actori an-
gaja]i [i la Teatrul Na]ional „Mihai
Eminescu“, [i dou\ absolvente 2013
ale Academiei de Muzic\, Teatru [i
Arte Plastice: Mihaela Chiu [i Ole-
sia Svecl\. AMTAP are contracte
cu teatrele moldovene[ti pentru ca,
dup\ absolvire, tinerii actori s\ fie
angaja]i, ceea ce `nseamn\ un ori-
zont profesional cert, chiar dac\ sa-
lariile arti[tilor sunt la limita su-
pravie]uirii, mult mai mici decât ̀ n
România. Ca regizor, Mihai Fusu a
optat pentru varianta integral\ a
piesei lui LaBute, prezentând Ifige-
nia in Orem, cu Ghenadie Gâlc\, O
hait\ de sfin]i, cu Alexandru Ple[ca
[i Mihaela Chiu, [i Medeea Redux,
cu Olesea Svecl\. Trei monodrame
scrise impecabil reiau `n forme ac-
tuale teme ale tragediilor antice,
`nf\]i[ând indivizi aparent obi[ -
nui]i care comit fapte incredibile,
omoruri cumplite. Extrem de gene-
roase pentru recitaluri actorice[ti,
textele lui LaBute se joac\, de regul\,
separat, dar Mihai Fusu a preferat

versiunea integral\. Perimetrul `n
care interpre]ii `[i spun monologal
pove[tile este separat de acela al
publicului printr-un „al patrulea
perete“ transparent, pe care `n an-
tracte se proiecteaz\ imagini cita-
dine. Protagoni[tii intr\ pe rând `n
scen\, stau a[eza]i pe scaune [i `[i
povestesc ispr\vile ca-ntr-o confe-
siune. Singurele instrumente pe
care le au la dispozi]ie sunt vocali-
tatea [i corporalitatea, iar parti-
tura dramaturgului american le
d\ [ansa s\-[i probeze talentul. Ar
fi fost totu[i `n avantajul spectaco-
lului ca fiecare dintre cele trei sec-
ven]e s\ fie mai scurt\. Dou\ ore
`ntr-un spa]iu minuscul, arhiplin
devin cam mult, inclusiv dac\ sco-
pul era tulburarea fizic\, visce-
ral\ a celor prezen]i. Foarte pl\ -
cut, obiceiul casei e ca lumea s\
nu plece imediat, s\ socializeze la
un drink legat `ntr-un fel sau altul
de tema spectacolului, cump\rat
din dona ]iile f\cute de spectatori
la intrare, [i s\ discute despre ceea
ce au v\zut. Acum a fost whiskey
[i ap\. 

Teatrul Na]ional 
„Mihai Eminescu“

La Na]ional, director e acum Petru
Had`rc\, regizor care a avut la sce -
na mare premiera ~n largul m\rii
de Slawomir Mrozek, realizat\ cu
sprijinul Ambasadei Republicii Po-
lone. Despre canibalismul politic [i
social vorbe[te cu mijloacele tragi-
comicului piesa autorului polonez,
care esen]ializeaz\ comunit\]ile to-
talitare dintotdeauna [i de pretu-
tindeni la o plut\ aflat\ `n deriv\.
~n foyer, ̀ nainte de intrarea ̀ n sal\,
spectatorii se pot delecta cu un scurt
concert cameral [i pot afla detalii
biografice [i de crea]ie relative la
dramaturg z\bovind `ntr-o mini-
ex pozi]ie. Când p\trunzi `n sala
ma re, actorii sunt deja `n scen\,
semn c\ [i tu ca spectator e[ti im-
plicat `n istoria aceasta stranie, ce-i
drept, de pe o alt\ plut\. Scenogra-
fia (Iurie Matei) a `mbr\cat `ntrea -
ga scen\ `n garnitur\ bleu, iar plu-
tei i-a imprimat tangaj printr-un
me canism cu arcuri, care face ca
orice mi[care a actorilor s\ fie
trans mis\ construc]iei din lemn pe
care joac\. Proiec]ii cu imagini uma -
ne curg ̀ n valuri pe ̀ ntreaga durat\

a reprezenta]iei; [i sonorit\]ile se
aud continuu, spa]iul acustic
l\sând impresia de eclectic (muzic\
mexican\, francez\, clasic\ etc.),
dar `n fapt sunt cit\ri muzicale ale
spa]iilor geografice pe unde a pere-
grinat Mrozek. Petru Had`rc\ a
adaptat textul, deplasând registrul
spre comic mai mult decât era `n
textul surs\, probabil de dragul pu-
blicului, opera]iunea fiind dus\ mai
departe de actori, care [arjeaz\ [i ei
din acelea[i motive. Din p\cate, `n
anumite momente ale repre zenta -
]iei rostirea nu r\zbate pân\ la ure-
chile auditoriului, mai ales ̀ n cazul
lui Emil Gaju (Grasul) [i Petru Ois-
tric (Mijlociul); Anatol Durbal\
(Slabul) degaj\ o incredibil\ ener-
gie scenic\, iar Valentin Zoril\
(Po[  ta[ul) e un reu[it personaj de
sprijin. Costumele imaginate de
Eca terina Mihalachi au un aer ma-
grittian, iar Victoria Bucun a lu-
crat p\r]ile coregrafice ale repre-
zenta]iei. Viziunea lui Petru Ha d`r -
c\ mizeaz\ mai mult pe umor [i
mai pu]in pe absurd, grotescul re-
zultând mai ales din substan]a re-
plicii [i mai pu]in din tehnicile spe-
cific scenice.   

Revenirea lui Petru Had`rc\ la
~n largul m\rii, pe care a mai regi-
zat-o `ntr-o versiune radiofonic\, e
un demers deopotriv\ estetic [i ci-
vic, binevenit ̀ ntr-un moment al is-
toriei recente când reflexele domi-
natoare tulbur\ lini[tea social\. 

Teatru la Chi[in\u
Am plecat spre Chi[in\u cu o prejudecat\. Un voiaj
cu peripe]ii nepl\cute de acum câ]iva ani m-a ]inut
departe de ora[ [i de via]a lui teatral\, iat\, atâta
vreme. Am ajuns zilele trecute [i, dorind s\ iau
pulsul scenic al urbei, m-am dus la unul din
teatrele independente [i la altul de stat, cele 
care aveau spectacole programate.

Datul `n spectacol
Olti]a C`ntec



8  »  special

www.suplimentuldecultura.roSUPLIMENTUL DE CULTUR| » ANUL X » NR. 442 » 24 – 30 mai 2014

Cannes-ul p\timirii noastre

Iulia Blaga

O s\ iau filmele pe care le-am v\zut
`n ordine cronologic\. Nu am ajuns
de la ̀ nceput, a[a c\ am ratat Grace
de Monaco despre care s-a dus deja
vestea c\ n-a pl\cut nici unui critic,
de[i au fost nu pu]ini de p\rere c\
Nicole Kidman e bun\. Filmul a
stârnit furia familiei Grimaldi, ca-
re l-a acuzat c\ a falsificat adev\rul
`nc\ din faza de scenariu, iar acest
scandal [i distribu]ia sonor\ au
fost suficiente pentru ca filmul s\
aib\ de ce s\ fie pus `n deschiderea
festivalului. Dup\ proiec]ia de pre -
s\, criticii s-au `ntrecut `n a face
mi[to de el [i s-au legat chiar de fi-
gura botoxat\ a interpretei. „Chiar
n-a]i g\sit o frumuse]e natural\?“,
`ntreba scandalizat un cititor pe In-
diewire.com.

Nu am v\zut nici Mr. Turner,
revenirea lui Mike Leigh la filmul

de epoc\ dup\ Topsy-Turvy, dar 
e printre preferatele edi]iei, a[a c\
mi-am f\cut nod la batist\ s\ ̀ l v\d la
relu\ri, adic\ `n ultimele dou\ zile,
când se reiau filmele din Competi]ia
Oficial\ (ca s\ nu r\mânem noi, jur-
nali[tii, repeten]i [i `n acest an).

Primul film pe care l-am v\zut la
Cannes a fost The Captive de Atom
Egoyan (`n Competi]ia Oficial\), is-
toria unui cuplu canadian a c\rui
fiic\ e r\pit\ de un pedofil [i
reg\sit\ opt ani mai târziu, când
era major\ [i „deja neatr\g\toare“
pentru pedofil (chiar ea i-o spune

`ntr-o scen\ prost condus\). Cu un
scenariu care leag\ permanent mai
multe planuri temporale [i mai
multe i]e cu destul de mult\ stân -
g\cie, povestea nu se adun\ cum
trebuie, mai ales c\ cel care `l joac\
pe pedofil, Kevin Durand, e le[ios
`n mod for]at, iar toat\ atrac]ia lui
Egoyan pentru imagini video [i su-
praveghere prin camere video nu e
nou\ pentru noi. Dar Egoyan e un
regizor cunoscut, care a mai fost
premiat la Cannes, `n plus `n acest
an Canada a fost pe val cu trei filme
`n Competi]ia Oficial\, a[a c\ asta e
situa]ia. 

La chambre bleue, un nou film
regizat de Mathieu Amalric, a fost
prezentat `n sec]iunea Un Certain
Regard, a doua sec]iune competi-
tiv\ din Selec]ia Oficial\. Amalric
ecranizeaz\ romanul omonim al
lui Georges Simenon, dar mut\
ac]iunea din anii ’60 `n zilele noas-
tre. ~n rolurile aman]ilor criminali
din film apar Mathieu Amalric [i
Stéphanie Cléau (care am ̀ n]eles c\
sunt `mpreun\ [i `n realitate). Fil-
mul nu e r\u, Amalric a c\p\tat si-
guran]\ ca regizor, dar parc\ vrea
prea mult s\ ne arate c\ nu e doar
un actor care flirteaz\ cu regia, de
aceea decupeaz\ mult, `n[ir\ prea

multe detalii de imagine neintere-
sante [i monteaz\ astfel `ncât totul
s\ par\ mai complicat decât e. Ori-
cum, La chambre bleue mi-a pl\cut
mai mult decât precedentul film re-
gizat de Amalric, Tournée, pe care
n-am [tiut de unde s\-l apuc. 

Amour fou, de Jessica Hausner,
e un film de epoc\ despre Heinrich
von Kleist [i sinuciderea lui din
1811 `mpreun\ cu o tân\r\ femeie
pe nume Henriette Vogel, m\ritat\
cu un alt b\rbat. Punctul de plecare
e acesta [i de la el autoarea lui
Lourdes construie[te un film cla-
sic, dar foarte modern, pentru c\
prive[te cu un ochi ironic dinspre
prezent spre trecut. Tot acest ta-
blou al inegalit\]ii sociale [i al oa-
menilor care se ofilesc `nd\r\tul
conven]iilor are un aer absurd, ca-
re nu e deloc unul de `nceput de se-
col al XIX-lea. Ca [i la Lourdes, am
avut senza]ia c\ cineasta nu prea
[tie ce vrea s\ spun\. Asta poate fi
`n avantajul ei, filmul având aer s\
respire. Mi-au pl\cut la Amour fou
rigoarea compozi]iilor vizuale [i fi-
gura extrem de expresiv\ a tinerei
actri]e germane de origine român\
Paraschiva Dragus, care are un rol
secundar, cu pu]ine replici, dar `]i
sare `n ochi la fiecare cadru. 

Rela]ia dintre s\raci [i
boga]i, cea mai intens\
tem\ a acestei edi]ii 

Prezentat `n aceea[i zi cu Amour
fou, dar `n Competi]ia Oficial\,
Winter Sleep/Kı[ Uykusu de Nuri
Bilge Ceylan e genul de film despre
care `]i vine s\ taci. Povestea du-
reaz\ mai bine de trei ore [i se
desf\[oar\ `n Capadoccia, unde ca-
sele scobite ca ni[te stupi `n piatr\
alc\tuiesc un decor minunat unde
regizorul, a[a cum a m\rturisit la
conferin]a de pres\, n-a vrut ini]ial
s\ filmeze. Chiar dac\ n-ar fi fost in-
spirat din mai multe scrieri ale lui
Cehov, filmul tot ar fi avut o atmos-
fer\ cehovian\ dat\ de disponibili-
tatea personajelor de a ne oferi
timp s\ le vedem sufletele r\sucin-
du-se `ncet sub ochii no[tri. Sper
din toat\ inima ca Winter Sleep s\
ia la Palme d’Or, pân\ acum mi 
se pare cel mai `ndrept\]it (unde
mai pui c\ Ceylan a luat la Cannes
Grand Prix du Jury, Premiul de re-
gie, Premiul FIPRESCI, dar nicio-
dat\ cel mai important premiu).
Cele trei personaje principale sunt
un fost actor devenit proprietar de
hotel [i care cocheteaz\ cu scrisul
(]ine o rubric\ `ntr-un ziar local 

Cannes-ul din acest an 
mi se pare echilibrat.
Multe filme OK, pu]ine
filme despre care s\ te
`ntrebi ce Dumnezeu
caut\ `n Competi]ia
Oficial\, câteva filme
foarte bune, cel pu]in
unul care s\ te ung\ la
suflet. Când scriu acest
text e 21 mai, adic\ mai
sunt dou\ zile de
competi]ie. Sincer, nu [tiu
cum o s\ reu[esc s\ umplu
dou\ pagini. Anul \sta a
fost groaznic, n-am avut
deloc spor la scris pentru
c\ nu m-am putut aduna.
Mi s-a p\rut, ca niciodat\,
c\ nu am timp s\ fac tot
ce vreau: s\ v\d filme, s\
iau interviuri, s\ parcurg
presa, s\ scriu. Sau se
mic[oreaz\ [i mai mult
zilele? Sau s\ m\ las 
de meserie?

Maps to the Stars, de David Cronenberg
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obscur [i pl\nuie[te o mare Istorie
a teatrului turc), so]ia sa mult mai
tân\r\, a c\rei unic\ pre o cupare e
filantropia, [i sora lui care a venit
de la Istanbul s\ se refac\ dup\ di-
vor]. Sunt mai multe subintrigi `n
film, printre care cea a b\iatului
unei familii s\race care st\ cu chi-
rie `ntr-una din casele fostului ac-
tor [i care `ntr-o zi, de obid\ (fami-
lia n-a pl\tit chiria [i proprietarul
le ia lucruri din cas\), aproape
sparge geamul ma[inii acestuia. In-
cidentul provoac\ furia proprieta-
rului [i, `ntr-o scen\ care le `ndu-
io[eaz\ pe so]ia [i sora lui, copilul
cel mândru e obligat s\ s\rute mâ-
na st\pânului pentru a fi iertat.
Ac]iunea filmului, nu foarte dens\,
nu e decât o modalitate pentru per-
sonaje de a se dezveli `n fa]a noas -
tr\ ar\tându-ne condi]ia uman\ `n
toat\ complexitatea ei. Simpatia
noastr\ se poate modifica pe drum,
dar scenariul scris de regizor `m -
preun\ cu so]ia sa, Ebru, face astfel
`ncât, la final, s\ empatiz\m cu to]i,
pentru c\ [i proprietarul manipu-
lator d\ impresia c\ ar dori s\ se
schimbe. Povestea e mult mai com-
plet\ decât am ar\tat eu [i pune ac-
cent pe latura moral\, construind
[i un tablou al Turciei de azi [i al
lumii de azi (discrepan]a social\ nu
exista doar `n Turcia). Rela]ia din-
tre s\raci [i boga]i a fost, pe lâng\
tema r\zboiului, tema poate cea
mai intens\ a celei de-a 67-a edi]ii
de festival cannez. 

Saint Laurent, prezentat ̀ n Com -
peti]ia Oficial\, e al doilea biopic
despre Yves Saint Laurent care ie-
se anul acesta, dup\ cel semnat de
Jalil Lespert, care a fost prezentat
`n februarie la Festivalul de la Ber-
lin. Dac\ primul, Yves Saint Lau-
rent, era filmul biografic oficial,
cum a dat de ̀ n]eles echipa advers\

la Cannes, fiind realizat cu accep-
tul legatarilor designer-ului fran-
cez, filmul lui Bertrand Bonello are
preten]ia c\ e varianta `ntunecat\,
pentru c\ se ocup\ de anii 1967-1976
[i de pasiunea pentru droguri &
dandy-ul Jacques De Bascher. Nu e
nimic neobi[nuit `ns\. ~n afar\ de
un interpret, Gaspard Ulliel, care
seam\n\ foarte bine cu originalul,
nu p\trunzi prea adânc `n interio-
rul persoanei YSL. Personajul d\
`ns\ tot timpul impresia c\ e
desp\r]it de restul lumii printr-un
glob de sticl\. De[i corect asamblat
(inclusiv cu split screen-uri a la
Mon drian), filmul nu are vreo
sclipire aparte [i e [i lung cât o zi de
post.

Filme tot mai lungi

Una dintre caracteristicile Com-
peti]iei Oficiale a fost lungimea ne-
obi[nuit\ a filmelor. Cinea[tilor nu
le mai ajung 90 sau 120 de minute
ca s\ se exprime. Mr. Turner avea
2h29, Winter Sleep 3h16, Saint Lau-
rent 2h30, Foxcatcher 2h10, The
Search 2h29, Mommy 2h14 [i Le-
viathan 2h21. White Dog/Feher Is-
ten, de Kornel Mundruczo, prezen-
tat ̀ n Un Certain Regard, e un fel de
Lassie din Budapesta zilelor noas-
tre, dar mul]imea de câini nu te
`mpiedic\ s\ observi c\ tot despre
oameni vorbe[te, despre cruzimea
[i inumanitatea lor. O feti]\ e l\ -
sat\ de mam\ timp de trei luni la
tat\ (p\rin]ii sunt divor]a]i), dar
acesta nu vrea s\ ]in\ [i câinele, pe
care `l d\ `n strad\. Filmul `i ur -
m\re[te pe Hagen cum ̀ ncearc\ s\-[i
reg\seasc\ st\pâna [i pe st\pân\
c\utându-l, [i `]i strânge inima pe
largi por]iuni, chiar dac\ [tii c\
hingherii din film nu sunt hingheri
adev\ra]i sau când `l vezi pe Hagen
traversând autostrada. White God

e mai viu, mai legat [i mai convin -
g\tor decât precedentul film al ci-
neastului maghiar, Tender Son –
The Frankenstein Project, chiar
dac\ se ascunde `n spatele unui
film `n cheie minor\. 

Maps to the Stars, de David Cro-
nenberg, e o satir\ foarte haioas\ [i
„enjoyable“ (nu g\sesc un termen
`n român\ care s\ traduc\ exact cu-
vântul) despre Hollywood [i dorin]a

de celebritate. Dar aceast\ satir\
devine tot mai sumbr\ la final. Pe
scenariul la care Bruce Wagner a
scris 20 de ani, Cronenberg le d\ in-
terpre]ilor cele mai bune roluri de
pân\ acum – e cazul lui Julianne
Moore [i al lui John Cusack. Moore
e o actri]\ purie terifiat\ de faptul
c\ tineretul i-o ia `nainte, iar Cu-
sack un guru „self help“ care `[i
debiteaz\ platitudinile pe micul
ecran, având-o pe actri]a jucat\ de
Julianne Moore printre paciente.
Tot aici, Mia Wasikowska duce
mai departe tipologia fetei cumin]i
pân\ nu vezi cât de dus\ cu capul e,
iar copilul Evan Bird e excelent `n
postura de copil-vedet\ care se
poart\ cu o insolen]\ f\r\ limite cu
cei mai gomo[i „executives“ ai ma-
rilor studiouri [i nimeni nu-l  pune
la punct pentru c\ aduce bani.
Maps to the Stars e primul film tur-
nat de David Cronenberg la Holly-
wood, chiar dac\ au fost doar vreo
cinci zile de filmare pentru c\ erau
scumpe (restul s-a filmat `n Cana-
da, a[a cum filmeaz\ de obicei Cro-
nenberg). 

Foxcatcher, de Bennett Miller, e
o dram\ [i ea complex\ [i mai pro-
fund\ decât Maps to the Stars, adu-
când al]i actori cunoscu]i `n roluri
inedite  – Steve Carell, Mark Rufal-
lo [i Channing Tatum (care e, de
fapt, protagonistul, dar care nu mi
s-a p\rut atât de grozav precum co-
legii lui). Filmul pleac\ de la cazul
real al fra]ilor Mark [i David
Schultz (Tatum [i Rufallo), campi oni

americani la lupte greco-romane,
care ajung `n anii ’80 s\ se antrene-
ze la re[edin]a lui John duPont, un
miliardar excentric [i pu]in sonat
care are ambi]ia de a ie[i de sub pa-
pucul mamei [i de a-[i umfla ego-ul
ca sus]in\tor [i antrenor al echipei
americane de lupte la Jocurile
Olimpice. Mult mai bun ca prece-
dentul film al lui Bennett Miller,
Foxcatchersugereaz\ mai mult decât
spune f\]i[, e o construc]ie seri oa -
s\, cu personaje solide [i interpre -
t\ri pe m\sur\, dar nu pare genul
de film care s\ triumfe la Cannes
(de[i mai mult ca sigur c\ se va pri-
copsi cu nominaliz\ri la Oscar). Ca-
ricaturistes – Fantassins de la dé -
mocratie e un documentar produs
[i co-scris de cineastul francez de
origine român\ Radu Mih\ileanu,
care portretizeaz\ 12 caricaturi[ti
politici din China, Rusia, Fran]a,
Venezuela, Israel sau Palestina,
membri ai asocia]iei Cartooning
for Peace, ̀ nfiin]at\ ̀ n 2006 de Plan-
tu (unul dintre cei mai cunoscu]i
caricaturi[ti francezi, personaj al
filmului) [i Kofi Annan, când aces-
ta era ̀ ns\ secretar general al ONU.
Filmul e interesant [i angajat, [i de-
vine amuzant când personajele `n -
cep s\-[i descrie personajele. Ce e
frapant e sinceritatea lor abrupt\ –
ce cred aia spun, exact ca ̀ n desene-
le lor. 

Va trebui s\ m\ opresc aici pen-
tru c\ se termin\ pagina. Despre
restul filmelor vorbesc s\pt\mâna
viitoare. Au revoir!

Grace de Monaco, de Olivier Dahan

Winter Sleep, de Nuri Bilge Ceylan
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Aparenta joac\ 
a prozatorului
de curs\ lung\

Florin Iorga

Este greu s\ ar\]i cu degetul care
dintre cele patru povestiri ce al c\ -
tuiesc Sindromul Robinson ar
putea fi cea favorit\. Fiecare place
pentru un motiv anume, iar toate
`mpreun\ plac pentru gradul ridi-
cat de elaborare `ntr-un perimetru
mic [i `n special pentru joaca de-a
v-a]i ascunselea cu cititorul. Trecut
de faza exprimentelor, Radu Mare[
pare a scrie cu program. E genul de
scriitor care [i-a definit stilul,
de]ine controlul nara]iunii [i are
desaga plin\ cu pove[ti. Sunt multe
[i interesante, a[a c\ nu pierde vre-
mea lungindu-le pentru a ob]ine un
roman. A demonstrat deja ceea ce
avea de demonstrat `n direc]ia as-
ta. Curio[ii se pot edifica citind De-
plasarea spre ro[u. A[adar, ce
altceva `i mai r\mâne de f\cut
decât s\ nu ]in\ ̀ n sine pove[tile pe
care le are? 

Musafir la 
marginea realit\]ii

Plecând de la pretextul evad\rii
din cotidian, „O b\taie `n u[\“ te
plimb\ atent pe la grani]a aproape-
incredibilului. Suma locurilor [i a
`ntâmpl\rilor ce pot fi considerate
rare nu este deloc neglijabil\. De
aici [i caracterul excep]ional al
celor tr\ite de personajul principal,

care are meritul de a nu se evi -
den]ia prin ceva foarte special. De
fapt, mint. Special la el este faptul
c\ printr-un joc al hazardului a
aterizat (m\ rog, a acostat) la locul
potrivit [i `n momentul potrivit
pentru a se `ntâlni cu dou\ femei
ie[ite din comun, `n compania
c\rora tr\ie[te situa]ii, cum altfel?,
ie[ite din comun, dar, asta `n]e le -
gem, nu chiar imposibile. Concen-
trate pe parcursul a doar câteva
zile, situa]iile se succed nu foarte
alert, tensiunea cre[te atent contro-
lat\, iar curiozitatea cititorului
este stimulat\ permanent. {i când,
`n fine, crezi c\ te-ai edificat, consta]i
cât de grav\ ]i-a fost eroarea. 

Revenirea dup\ un an pe insula
scurtei [i tulbur\toarei vacan]e
a]â]\ curiozitatea `nc\ [i mai mult.
Iar finalul, ve]i vedea, este de-a
drep tul exploziv. Dar asta nu `n -
seamn\ nici pe departe c\ toate
cele `ntâmplate sunt explicate de-a
fir a p\r. La fel ca `n via]\, sunt lu-
cruri care trebuie s\ r\mân\ ne -
l\murite. Este suficient s\ te bu-
curi, dac\ ]i-au pl\cut, s\ nu pui
`ntreb\ri [i s\ mergi mai departe.

Nici o recluziune 
nu-i perfect\

Cea de-a doua povestire [i cea mai
consistent\, „Sindromul Robinson“,
face [i ea uz de fuga de lume. Dar
acesta e un detaliu de care nu te
prinzi imediat. ~n]elegi din prima
c\ este vorba despre un jurnal [i
apoi `]i dai seama c\ este unul de
scriitor. Ceva mai greu este s\ de-
fine[ti [i s\ pui la locul lor st\rile
onirice, zvâcnirile memoriei [i, nu
`n ultim\ instan]\, zbaterile imagi-
na]iei creatoare. Cu vremea, cu
paginile citite adic\, ai crede c\ ob-
serva]ia asta e valabil\ doar pentru
`nceput, `ns\ lucrurile nu stau
chiar a[a. 

Scriitor versat, Radu Mare[ [tie
s\ te ]in\ `n priz\, te las\ doar cât s\
te odihne[ti [i ̀ ]i ofer\ indicii pe care
trebuie s\ le urm\re[ti cu aten]ie

pentru a ob]ine satisfac]ia de a
`n]elege cum curge povestea. Une-
ori, `n jocul acesta al rela]iei dintre
cititor [i scriitor, apare sentimen-
tul c\, gata, i-ai descifrat tehnica [i
dai s\ te relaxezi, mai ales c\ sunt
puse pe tapet inclusiv probleme de
mare actualitate, nu doar zbateri
scriitorice[ti. Vândute inteligent,
acestea din urm\ nu reprezint\
miza povestirii, de[i este fasci-
nant\ postura de a vedea un scri-
itor cum scrie, explicând totodat\
actul scrierii.

Dar, pam-pam!, neanun]at\, ̀ ns\
cumva a[teptat\, vine surpriza. {i
când s\ spui c\ ai `n]eles despre ce
este vorba `n propozi]ie, convins fi-
ind c\ surpriza `n discu]ie era ele-
mentul necesar nara]iunii pentru a
nu lâncezi, `]i dai seama c\, de fapt,
la mijloc este ceva [i mai [i! Cum te
]ine cu sufletul la gur\ numai cine
a citit poate spune. S\ mai punem
la socoteal\ [i faptul c\ suspansul
de-a dreptul regizoral este comple-
tat de un exotism – iaca oximo ro -
nul! – neao[. 

Mai multe nu cred c\ se pot
„povesti“ f\r\ a strica pl\cerea lec-
turii. Ar mai fi poate de zis c\ „Sin-
dromul Robinson“ nu este `ntâm-
pl\tor povestirea care d\ titlul volu -
mului, dar nu a[ paria c\ spa]iul pe
care `l ocup\ `n economia acestuia
a fost criteriul definitoriu.

Ce se `ntâmpl\ 
cu vechile prietenii 
[i via]a cea veche

De nici 20 de pagini, „Antimetafi -
zica“ este o prob\ de proz\ scurt\.
Scurt\, dar dens\, se cuvine a
ad\uga. Sunt doar dou\ personaje,
doi b\rba]i peste care, vorba poetu-
lui, trecut-au anii. Nu se `ntâmpl\
foarte multe lucruri, majoritatea fi-
ind rememorate sau urmând s\
aib\ loc. Povestirea este oarecum
static\ [i se rezum\ la `ntâlnirea
dintre doi prieteni, bine mobila]i
intelectual, `ns\ f\r\ absolut nici
un fel de mofturi, la un ceai.

Discu]ia lor? Ei bine, aceasta este
centrat\ aparent pe c\r]i [i pe
moarte, acest ultim subiect fiind
abordat cu accentul pe execu]iile
condamna]ilor la moarte. La final
ne putem `ntreba despre ce fel de
moarte vorbim de fapt, de[i avem
parte de – ]ine]i-v\ bine! – extrase
generoase dintr-un manual de uti-
lizare a unui dispozitiv complex
destinat ie[irii din via]\ a celor
g\si]i de justi]ie prea... incompati-
bili cu societatea. 

Nu, nu trebuie dramatizat. Mai
degrab\ se cuvine a citi printre
rânduri c\ o schimbare de dragul
unui „mai bine“ poate echivala cu
o condamnare, poate chiar cu un
fel de execu]ie. {i totul se `ntâmpl\
cu cele mai bune inten]ii. 

Despre arhitectura
destinelor

Probabil c\ a]i mai v\zut a[a ceva:
proz\ cu [i despre vremurile pre-
merg\toare evenimentelor din
România anului 1989. Ceea ce `ns\
nu cred c\ a]i mai v\zut este o in-
cursiune `n via]a copiilor de no -
men claturi[ti `n ultimii ani ai to-
talitarismului de la noi. Perspecti-
va este cu atât mai ispititoare cu
cât subiec]ii ale[i sunt un b\rbat cu
ni[te probleme [i o femeie cu un alt
fel de probleme. De re]inut c\ ei
sunt extrem de diferi]i de imaginea
pe care o avem `n mod obi[nuit
atunci când ne gândim la... bei -
zadele. 

~n ultim\ instan]\, povestirea
„Linii [i cercuri“ pare a nu vrea s\
comunice altceva decât c\ a te
na[te `ntr-o familie privilegiat\ nu
`nseamn\ neap\rat o condi]ie nece-
sar\ [i suficient\ pentru a avea o
via]\ cu adev\rat `mplinit\. Ab-
sen]a priva]iunilor [i accesul facil
la avantaje la care al]ii pot doar s\
viseze reprezint\ categoric un
mare bonus din partea destinului,
dar nu [i garan]ia absolut\ a feri-
cirii. Iar lucrul acesta, culmea, nu
se ̀ ntâmpl\ nici m\car atunci când
se nimere[te ca odraslele favo -
rizate s\ fie [i frumoase, [i in-
teligente. 

Totu[i, nu este cazul s\ ne ima -
gin\m o povestire simpl\ [i cu
moral\ ieftin\. Nu, lucrurile sunt
ceva mai complicate [i mai elabo-
rate. Construc]ia, complex\ [i pro -
vocatoare ̀ n acela[i timp, implic\ o
expunere treptat\ a contextului
prin dezv\luirea unor detalii ce ]in
aparent de planul secund, dar care
permit `n final reconstituirea unui
puzzle ce recompune tabloul unor
fr\mânt\ri, iubiri, secrete [i tra -
gedii personale. ~n fond, avem o
pledoarie `n favoarea tezei c\ feri-
cirea, orice va fi `nsemnând, este
ceva extrem de greu de ob]inut [i
foarte fragil, chiar [i atunci când
descinzi dintr-o familie aflat\ `n in-
teriorul cercului puterii.  

Radu Mare[, Sindromul Robinson,
colec]ia „Fiction Ltd“, Editura 
Polirom, 2014

Cred c\ cel mai cinstit ar fi s\ `ncep cu un avertisment: Radu Mare[ este genul 
de scriitor care `[i premediteaz\ `ndelung opera. Altfel spus, e un autor periculos
pentru cititorul care nu-[i propune decât s\ `i survoleze o carte. Nu va reu[i. La el
lectura pe s\rite nu ]ine [i nici cea pe diagonal\ nu merge. Dar cu toate acestea, 
la final e[ti mul]umit. E o performan]\ pe care autorul o atinge inclusiv `n povestiri.
Vezi ultimul s\u volum, Sindromul Robinson.
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BOOKFEST 2014
28 mai — 1 iunie, Romexpo, Pavilionul C2

EVENIMENTE POLIROM {I CARTEA ROMÂNEASC|

MIERCURI, 28 mai

• Ora 13.30: Daniel {andru, Ipostaze ale ideo-
logiei `n teoria politic\

Invita]i: Dan Pavel, Doru Tompea, Sorin
Bocancea

Moderator: Adrian {erban

• Ora 14.30: Nadia Anghelescu, Introducere
`n islam

Invita]i: Simona Sora, Yusuf Nevzat, R\z van
Voncu

Moderator: Adrian {erban

• Ora 14.30: René Descartes, Coresponden]a
complet\. Volumul I

Interven]ie pe tema „Traducerea [i inter-
pretarea filosofilor. ~ntreb\ri metodologice“,
urmat\ de o discu]ie cu Vlad Alexandrescu pe
tema lans\rii primului volum al Corespon-
den]ei lui Descartes `n român\.

Moderator: Stanislas Pierret
Invita]i: Paolo Quintili, Vlad Alexandrescu
* Evenimentul va avea loc la standul Insti-

tutului Francez din Bucure[ti, pavilionul C4.

• Ora 15.00: Centenar Maria Banu[,
~nsemn\rile mele (dou\ volume) 

Invita]i: Nora Iuga, Tudor Banu[, Ovidiu
{imonca, George Neagoe 

Moderator: Daniel Cristea-Enache

• Ora 16.00: Mircea Bârsil\, Via]a din via]a
mea

Invita]i: Marian Dr\ghici, Nicolae Oprea
Moderator: Daniel Cristea-Enache

JOI, 29 mai

• Ora 15.30: Gabriel Chifu, Punct [i de la
cap\t

Invita]i: Livius Ciocârlie, Nicolae Manoles-
cu, Mircea Mih\ie[, Dan Cristea, R\zvan Von-
cu, Cosmin Ciotlo[

Moderator: Daniel Cristea-Enache

• Ora 17.30: George Banu, Monologurile
ne`mplinirii

Invitat: Matei Martin
Fragmente din volum `n lectura actri]ei

Ana Ciontea
Moderator: Adrian {erban

• Ora 18.00: Constantin Iftime, Elefantul de
câmpie

Invita]i: Ioan Es. Pop, Cosmin Per]a
Moderator: Daniel Cristea-Enache

• Ora 18.30: Improviza]ie ca la carte
Eveniment Bookblog.ro
Bookblog.ro [i prietenii de la Improvi -

za]ie.ro v-au preg\tit un eveniment care v\ `n -
deamn\ s\ privi]i c\r]ile cu mult\ creativitate.
V\ a[tept\m pentru a improviza `mpreun\ cu
[i despre c\r]i, plecând de la titluri celebre, 
citate sau scriind propria noastr\ carte. 

Cu to]ii suntem scriitorii propriei noastre
vie]i. ~ns\ nu scriem via]a a[a cum scriem
c\r]ile pentru c\, oricât am `ncerca s\ o plani-
fic\m, ea reu[e[te s\ ne surprind\. De aceea cu
to]ii suntem improvizatori. Improviza]ia, ca
art\ [i metod\ de `nv\]are, ne ajut\ nu doar s\
ne scriem povestea, ci s\ ne [i bucur\m de pro-
ces: fiind aten]i, pe faz\, spontani [i creativi,
bucurându-ne de fiecare fil\. 

VINERI, 30 mai

• Ora 13.00: Radu Mare[, Sindromul Robinson
Invita]i: Marcel Petri[or, Ion Papuc, Bedros

Horasangian
Moderator: Daniel Cristea-Enache

• Ora 13.30: Eugen Uricaru, Beniamin
Invita]i: Gabriel Dimisianu, Ioan Holban,

Paul Cernat
Moderator: Daniel Cristea-Enache 

• Ora 14.00: Nicu Gavrilu]\, Sociologia re-
ligiilor. Credin]e, ritualuri, ideologii

Invita]i: Marian Preda, Liviu Chelcea
Moderator: Adrian {erban

• Ora 14.30: Gabriel Decuble, Tu n-ai tr\it
nimic

Invita]i: Cosmin Ciotlo[, George Neagoe
Moderator: Ana-Maria T\bârc\

• Ora 16.00: Ovidiu Pecican, Noaptea soare-
lui r\sare

Invitat: Cosmin Ciotlo[
Moderator: Daniel Cristea-Enache

• Ora 16.30: Mirel B\nic\, Nevoia de mira-
col. Fenomenul pelerinajelor `n România con-
temporan\

Invita]i: Andrei Oi[teanu, Luca Niculescu
Moderator: Adrian {erban

• Ora 17.00: Lumini]a Corneanu, Leonid Di-
mov. Un oniric `n Turnul Babel

Invitat: Emil Brumaru
Moderator: Daniel Cristea-Enache

• Ora 17.30: Liliana Corobca, Controlul
c\r]ii. Cenzura literaturii ̀ n regimul comunist
din România

Invita]i: Magda Cârneci, George Neagoe
Moderator: Daniel Cristea-Enache

• Ora 18.30: Mircea Diaconu, {ugubina
Invita]i: Bianca Bur]a-Cernat, Bedros Hora-

sangian
Moderator: Claudia Fitcoschi

S+MB|T|, 31 mai

• Ora 13.00: Seriile de autor Polirom
Marta Petreu, Asta nu este via]a mea [i 

Biblioteci `n aer liber
Invitat: Ion Bogdan Lefter

Moderator: Adrian {erban
• Ora 13.30: Simona Sora, Seinfeld [i sora lui

Nabokov
Invita]i: Ileana M\l\ncioiu, Bogdan-Ale-

xandru St\nescu
Moderator: Ana-Maria T\bârc\

• Ora 14.00: Norman Davies, Istoria Poloniei
(dou\ volume)

Invita]i: ES Marek Szczygie, Ambasadorul
Republicii Polone `n România, Mihai-R\zvan
Ungureanu, Adrian {erban

Moderator: Codru] Constantinescu
*Evenimentul va avea loc la standul Institu-

tului Polonez, pavilionul C4.

• Ora 14.00: Seriile de autor Polirom
Gabriela Adame[teanu, Anii romantici
Invita]i: Carmen Mu[at, Adina Dini]oiu,

Mircea Martin
Moderator: Ovidiu {imonca

• Ora 14.30: Opere
Emil Brumaru, Opere IV. Dumnezeu se

uit\ la noi cu binoclul
Invita]i: Adina Dini]oiu, Alex {tef\nescu
Moderator: Daniel Cristea-Enache

• Ora 15.00: ~ntâlnire cu Pawe Huelle
Eram singur [i fericit [i Mercedes Benz,

edi]ia a II-a 
Invita]i: Luiza Vasiliu, T.O. Bobe, Bogdan-

Alexandru St\nescu
Moderator: Ovidiu {imonca
*Evenimentul va avea loc la standul Institu-

tului Polonez, pavilionul C4.

• Ora 15.30: Seriile de autor Polirom
Aurora Liiceanu, Soacre [i nurori. La cine

este cheia?
Invita]i: Alina Purcaru, Luca Niculescu
Moderator: Virginia Costeschi 

• Ora 16.00: 10 ani de Ego. Proz\
Mihai Radu, Sebastian, ceilal]i [i-un câine
Invita]i: Carmen Mu[at, Doru Bu[cu
Moderator: Daniel Cristea-Enache

• Ora 16.30: Eveniment editorial Biblioteca
Polirom: Vladimir Nabokov, Foc palid

Invita]i: Aurora Liiceanu, Veronica D. Ni-
culescu, Florin Iaru

Moderator: Bogdan-Alexandru St\nescu

• Ora 17.00: Eveniment editorial Biblioteca
Polirom: Malala Yousafzai, Christina Lamb,
Eu sunt Malala

Invita]i: Aurora Liiceanu, Daniela Zeca-Bu-
zura, Carmen Gavril\

Moderator: Bogdan-Alexandru St\nescu

• Ora 17.30: Eveniment editorial Biblioteca
Polirom: Patti Smith, Pe când eram doar ni[te
pu[ti

Invita]i: Luiza Vasiliu, Marius Chivu

Moderator: Bogdan-Alexandru St\nescu
• Ora 18.00: 10 ani de Ego. Proz\
Lavinia Brani[te, Escapada
Invita]i: Costi Rogozanu, Bogdan-Alexan-

dru St\nescu
Moderator: Ana-Maria T\bârc\

DUMINIC|, 1 iunie

• Ora 13.00: Seriile de autor Polirom
Andrei Oi[teanu, Narcotice `n cultura ro -

mân\. Istorie, religie [i literatur\, edi]ia a III-a,
rev\zut\

Invita]i: Daniel Cristea-Enache, Angelo
Mitchievici, Cosmin Ciotlo[

Moderator: Adrian {erban

• Ora 14.00: Trei titluri-eveniment `n „Bi-
blioteca Polirom“

Colm Tóibín, Testamentul Mariei
Dylan Thomas, Portretul artistului ca t= -

n\r c=ine
Ian McEwan, Opera]iunea Sweet Tooth
Invita]i: Elisabeta L\sconi, Carmen Mu[at,

Bedros Horasangian, Cristian Teodorescu,
Dan Croitoru

Moderator: Bogdan-Alexandru St\nescu

• Ora 14.30: Opere
Gellu Naum, Opere III. Teatru
Invita]i: Simona Popescu, Ion Cocora, Vlad

Zografi 
Moderator: Ana-Maria T\bârc\

• Ora 15.00: ~ntâlnire cu Małgorzata Rejmer
Lansarea volumului Bucure[ti. Praf [i sânge
Lansarea volumului Gottland, de Mariusz

Szczygie (Editura Art)
Invita]i: E.S. Jiří Šitler, Ambasadorul Repu-

blicii Cehe `n România, E.S. Marek Szczygie ,
Ambasadorul Republicii Polone `n România,
Laura Albulescu, Adina Popescu, Bogdan
Ghiu, Adrian {erban

Moderator: Matei Martin
*Evenimentul va avea loc la Scena, pavilio-

nul C4.

• Ora 15.00: Drago[ Ghi]ulete, Partea
dreapt\ a capului

Invita]i: Cristian Teodorescu, Luca Nicu-
lescu

Moderator: Ana-Maria T\bârc\

• Ora 15.30: Gabriel Dali[, piedici [i arme
Invita]i: Bianca Bur]a-Cernat, Dan-Liviu

Boeriu
Moderator: Daniel Cristea-Enache

• Ora 16.00: Octavian Soviany, C\lcâiul lui
Magellan

Invitat: Bianca Bur]a-Cernat
Moderator: Daniel Cristea-Enache

*Toate evenimentele vor avea loc la standul Editurilor Polirom [i Cartea Româneasc\, cu excep]ia celor care au precizat deja locul
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– Fragment –

Dup\ c\l\toria de la Roma era ab-
surd s\ mai p\strez programul de
bolnav, acas\, chiar dac\ nu eram
ref\cut\. ~n iunie, m-am `ntors `n
redac]ie. 

F\r\ schimb\rile din decembrie
1989, la fel ca mul]i al]ii, n-a[ fi [tiut
c\ exist\ ani romantici. Ei se `n -
cheie de obicei atunci când inter-
vin profesionalizarea, intrarea res -
ponsabil\ `ntr-un job, `ntr-o fami-
lie, pragmatismul etc. 

Pentru mine, ei se vor termina,
pe nea[teptate, `n septembrie 1991,
când voi prelua conducerea revis-
tei 22 [i prioritatea mea va fi men -
]inerea, deloc u[oar\, a ei. St\team
multe ore `n redac]ie, [i dup\-
mas\, pe la ora 5, aveam senza]ia c\
mi se `mp\ienjene[te creierul [i
`ncepeau durerile intense de cap.
Cred c\ se datorau [i fumatului de-a
dreptul „s\lbatic“ al colegilor mei.
Renun]asem la fumat de vreo [apte
ani, dar am fost, `n continuare, un
fum\tor pasiv. Nimeni nu se gân-
dea, aprinzându-[i ]igara, c\ eram
convalescent\. Nimeni, nici m\car
eu. Nu eram `n stare „s\-mi ap\r
drepturile“, eram total needucat\
[i la acest capitol, un adev\rat om
din comunism. Când un coleg, ne-
fum\tor, mi-a propus s\ interzic fu-
matul `n birouri, i-am r\spuns de
sus, cu o arogan]\ cât se poate de
prosteasc\: „Dar bine, asta este o
redac]ie, nu o biseric\!“.

Munceam istovitor de mult, `mi
f\ceam „o calificare la locul de mun -
c\“, [i ca jurnalist, [i ca manager
cultural, iar mintea `mi era ocu-
pat\ de calcule de bani pentru ti-
pografie [i salarii [i de actualitatea
politic\, mereu fierbinte. Pentru
prima oar\ aveam un job care m\
pasiona. 

Voi fi un „soldat al cauzei“ (in-
trarea României `n NATO [i UE)
pân\ `n 2000. ~n ciuda modului
dezagreabil ̀ n care s-a efectuat, ple-
carea mea de la revist\, `n 2005, 
va veni la timp [i va fi salutar\. Nu
mai aveam o cauz\ [i nu mai

`mp\rt\[eam op]iunile colegilor
mei: nici m\car nu le voi `n]elege.
Voi mai r\mâne ̀ ns\ ̀ nc\ [apte ani
un membru pur formal al GDS,
nevrând s\ m\ despart de ultimul
meu proiect, Bucure[tiul Cultural.
Vroiam s\ dau cititorilor, care `mi
deveniser\ apropia]i, [ansa s\ va -
d\ nout\]ile din literatur\, noua
ge nera]ie de scriitori [i critici. Du -
p\ atâ]ia ani de colaborare, eram
le gat\ [i de ultima mea echip\ de
lucru. 

Nu m\ a[teptasem ca acel vice -
pre[edinte al Alian]ei Civice, tova -
r\[ul meu de c\l\torie la Cluj [i la
Sighet, cu care m\ `mprietenisem
din cauza accidentului `n Mara-
mure[, s\ fie cel care va reu[i,
al\turi de partidele din CDR, mult
dorita alternan]\ la guvernare.
~nainte ca rolul de pre[edinte al
statului s\ i se lipeasc\ de piele,
Emil Constantinescu p\rea un om
prietenos [i `ndatoritor. Sunt `ncli-
nat\ s\ cred c\ a[a [i era. Dar pre-
siunile locului mult prea `nalt `n
care s-a aflat ulterior, modul ̀ n ca re,
prin antrenament, [i-a creat o alt\
identitate – poate [i atacurile de
pres\, inevitabile când ocupi o ase -
menea func]ie – [i, mai ales, expe-
rien]a celor patru ani de pre[e -
din]ie, `ntr-o perioad\ dificil\, l-au
schimbat pe tot restul vie]ii – spre
binele sau spre r\ul lui, nu pot eu
s\ evaluez. N-am uitat momentul
când am aflat inten]ia lui de a can-
dida. Eram la mine acas\, `mi a -
mintesc lumina cald\ care venea
de afar\, trebuie s\ fi fost sfâr[itul
prim\verii. „Oare cine va fi candi-
datul unic al Conven]iei?“, l-am
`ntrebat. Când mi-a spus: „Eu!“, am
râs, f\r\ alt comentariu. ~nclin s\
cred c\ s-a l\sat treptat convins de
sf\tuitorii s\i din prima perioad\ –
Ana Blandiana, Romulus Rusan,
Mihai B\canu – ori de cea care ̀ i va
consilia [i politica intern\ [i cea ex-
tern\ – Zoe Petre. 

La vremea aceea, liderul Con-
ven]iei, Corneliu Coposu, umbla,
ca prin]ul din poveste, cu pantoful
Cenu[\resei prin târg: destui dintre

cei c\rora li se propusese s\-l `n -
frunte pe Ion Iliescu `n lupta pen-
tru pre[edin]ia României refuzase -
r\. Erau [i unii care ̀ [i doreau, dar,
la fel ca fetelor babei, pantoful p\ -
rea s\ nu li se potriveasc\: pe Ser -
giu Cunescu, pe Ion Ra]iu [i pe Ni -
co lae Manolescu prin]ul Coposu
nu-i agrea.

Degeaba se bucura Nicolae Ma -
nolescu de sus]inerea pasionat\ a
fidelilor din lumea cultural\, inclu-
siv cea de la Paris (Mihnea Berin -
dei, Monica Lovinescu, Virgil Ie -
run ca). Degeaba, vrând s\ for]eze
mâ na lui Corneliu Coposu, ̀ [i anun -
]ase, cu luni de zile ̀ nainte, inten]ia
s\ candideze. 

Discursul radical al partidelor
istorice, mai ales al PN  (memoria
`nchisorilor, solu]ia monarhic\
etc.), s-a confruntat cu discursul
moderat, mai concesiv `n raport cu
FSN, al PAC. Manolescu `[i recu -
noa[te, ̀ n cartea amintit\, o anume
simpatie fa]\ de Ion Iliescu, care a
mers pân\ la a-i lua un interviu,
mult criticat chiar de suporterii
s\i, dup\ mineriada din 13-15 iunie. 

Liderii partidelor istorice, sta]i
`n pu[c\rii [i marginaliza]i pân\ ̀ n
1990, nu cuno[teau genera]iile
tr\ite ̀ n comunism [i, cu pu]ine ex-
cep]ii, nu [i-au putut selecta oameni
valoro[i. ~n schimb, partidul con-
dus de Manolescu (PAC) avea un
staff [i un electorat mai educate, re-
crutate din intelectualitatea cres-
cut\ `n comunism. Totu[i, cam pu -
]ini speciali[ti [i cam prea mul]i li -
tera]i.

Candidatul Alian]ei Civice, Emil
Constantinescu, avea o platform\
de popularitate `nc\ [i mai sub]ire
decât Ion Ra]iu [i Sergiu Cunescu
[i mult mai mic\ decât cea a lui
Nicolae Manolescu. Momentul ace -
la, pragul verii 1992, era foarte târ -
ziu pentru lansarea unui nume nou
(alegerile urmau s\ fie `n no iem -
brie 1992). 

Mare tensiune a fost `n „zona
noastr\“ `n vara lui 1992. Iat\-m\ [i
pe mine intrând `n b\t\lie. Editori-
alul intitulat „Aici nu este mâna lui

M\gureanu“, publicat la `nceputul
lui iunie 1992, n-a fost inspirat de
vreo strategie literar\ personal\;
niciodat\ n-am avut a[a ceva. Ma -
no lescu nu mai avea rubrica de
cro nicar literar, iar eu nu m\ mai
gândeam deloc la literatur\. N-am
]inut cont nici de prietenia cu Emil
Constantinescu, creat\ `n timpul
accidentului. Nici de faptul c\ eram
membr\ fondatoare a Alian]ei Ci -
vice [i o real\ simpatizant\ a aso-
cia]iei. Eram nelini[tit\ c\ „ai no[ -
tri“, prin mi[ma[urile lor, puneau
`n pericol „cauza“:

„Atemporal\ `n criza de timp `n
care a intrat România, Alian]a Ci -
vic\ aduce o candidatur\ de ultim\
or\, o adev\rat\ «lovitur\ de tea -
tru» care pune un mare semn de
`ntrebare asupra procedurilor de-
mocratice din\utrul ei. Desigur, o
candidatur\ ca a lui Emil Constan-
tinescu, rectorul Universit\]ii Bu-
cure[ti, ar fi fost poate de luat `n
seam\ mai devreme: la ora aceasta,
de[i pare o adev\rat\ diversiune, e
numai o frivolitate. Al c\rei pre]
nu-l va pl\ti ̀ ns\ nici Alian]a Civic\,

nici Conven]ia Democrat\, ci ̀ n trea -
ga ]ar\.“

M\ revolta diletantismul „alor
no[tri“, care puneau orice insucces
al lor pe seama manipul\rilor SRI,
nou-`nfiin]atul serviciu secret, con-
dus de Virgil M\gureanu:

„...M\gureanu nu-i `n stare s\
regizeze atâta `mpleticeal\ subtil\
cât\ se desf\[oar\ ̀ n adun\rile opo -
zi]iei. Nu M\gureanu... le-a redac-
tat textele cu leit-motivul «Noi nu
vrem puterea»... Nu M\gureanu `i
`mpinge acum, `n al 15-lea ceas, de
la spate, pe fiecare dintre micii li -
deri bovarici ai opozi]iei s\ se arun -
ce cu capul `nainte `n campania
pre ziden]ial\, f\r\ sondaje preala-
bile, f\r\ consultarea filialelor, ca
ni[te ageamii ai `notului `ntr-un
bazin de performan]\“.

A[a s-a fisurat prietenia cu to-
var\[ul meu de c\l\torie, Emil Cons -
tantinescu. Nu mult timp dup\ ar-
ticolul meu „Aici nu este mâna lui
M\gureanu“, Emil Constantines-
cu, candidatul Alian]ei Civice (care
nu dorea puterea, dar `[i trimitea
reprezentantul `n cel mai `nalt post

„Suplimentul de cultur\“ public\ `n avanpremier\ un fragment 
din volumul de amintiri Anii romantici de Gabriela Adame[teanu, 
care va ap\rea `n curând la Editura Polirom.

Gabriela
Adame[teanu —
Anii romantici
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Asupra viitorului unui ins e mai
prudent s\ nu ne pronun]\m, `n -
trucât fiecare subiect are traiecto-
ria [i destinul s\u. (De aceea, s`nt
tragicomice proiectele personale
pe termen foarte lung pe care ni le
facem, ca [i cum am putea contro-
la sut\ la sut\ parcursul lor de `n -
deplinire.) Dar `n ceea ce prive[te
tabloul perspectivei unei genera]ii
exist\ [i premise, [i condi]ii ope -
ra]ionale pentru a-l contura.

S-a discutat, mult, despre „ge ne -
 ra]ia r\zboiului“ ori „genera]ia `n -
trerupt\“ (Geo Dumitrescu, Ion
Caraion [i ceilal]i). S-a vorbit, abun -
 dent, despre genera]ia ’60, apoi de-
spre „optzeci[ti“, mai `n coa ce de-
spre „nou\zeci[ti“ [i „do u\ mii[ti“,
ca [i cum, fix la zece ani, o nou\ ge -
nera]ie literar\ iese `n aren\, „ocu -
p\“ deceniul [i apoi las\ locul li ber
pentru genera]ia urm\t oa re. Ceea
ce face diferen]a `ntre gene ra]iile 

literare este, dup\ mine, chiar un -
ghiul specific de `n]ele gere a lite -
rarului (poeticului, pro zasti cu lui,
interferen]elor dintre ele), dezvol -
tând, pe cale de conse cin]\, un con-
cept [i un discurs artistic nou.

Dar s\ ie[im pu]in din litera tur\
pentru a observa terenul mai larg ̀ n
care aceasta se infiltreaz\. Vii torul
genera]iei celor n\scu]i ̀ ntre 1968 [i
1977 este, pe cât se poate omene[te
prevedea, unul fast, la antipodul
celui al gene ra ]iei r\z boiului, ghini -
onist\ istoric. Ei erau foarte tineri [i
forma]i `n libertatea epocii interbe-
lice când au venit, `n suit\, dicta-
turile de dreapta, r\z boiul mondial,
totalitarismul de stânga `ntins, `n
Ro mânia, pe patru decenii. Noi, `n
schimb, eram foar te tineri [i `nc\
nedeforma]i de acest totalitarism
comunist atunci când a venit, spre
incredibila noastr\ baft\, ruptura
din decembrie 1989.

Libertatea este pentru noi, ca [i
pentru genera]iile precedente, ce-
va foarte pre]ios [i, `ntr-un anume
sens, extraordinar. Celor veni]i
dup\ noi nu le spune mare lucru,
fiindc\ au f\cut ochi ̀ n aerul ei. La
acest punct, `mp\rt\[im deci ca
valoare ceva ce p\rin]ii no[tri au
vrut cu disperare s\ aib\, [i n-au
avut decât târziu, spre deosebire
de copiii no[tri care au avut acest
„ceva” din capul locului, f\r\ a-l
valoriza.

Forma]i `n anii ’80, când se `n -
v\]a pe rupte pentru examene in-
trate azi `n disolu]ie umoristic\
(treapta `ntâi era ceva `nfior\tor,
iar admiterea la Facultate p\rea
piatra unghiular\ a existen]ei),
avem un cult al c\r]ilor [i totodat\
al muncii intelectuale. ~nainte s\
citim de pl\cere, am citit din obli -
ga]ie; [i, prin urmare, ne vine des -
tul de greu s\ `n]elegem „mof-
turile“ celor foarte tineri, care nu
se las\ constrân[i de nici o obliga-
tivitate. P\rem, de aceea, conser-
vatori [i la fel de „plictico[i“ cu
programul nostru de lecturi pe cât
erau p\rin]ii [i profesorii no[tri ̀ n
„Epoca de Aur“. A se vedea dis-
putele dintre Simona Sora [i fata
ei Dora, transformat\, de colega

noastr\ de genera]ie, `ntr-un 
personaj credibil al genera]iei
urm\toare. – De ce s\ citesc ceea
ce-mi tot spui s\ citesc? – Pentru c\
trebuie. – Dar de ce trebuie? – Pen-
tru c\... {i aici, discursul mamei se
frânge, `ntrucât ce a tr\it ea, dim-
preun\ cu noi, `n anii `n care a citi
c\r]i bune `nsemna singura bu-
curie nu se mai potrive[te deloc cu
ceea ce tr\iesc elevii de ast\zi.

Aparte de bucuria lecturii [i a
culturii `nalte, muncile prezentu-
lui ni se par un fleac pe lâng\ ce nu -
[iul mizerabil de ieri. Po]i recu -
noa[te de la o po[t\ un component
al genera]iei noastre dup\ modul
stahanovist `n care munce[te.
Pare c\ fericirea lui este s\-i tra -
g\ la mai multe r\zboaie deodat\,
r\zbunând strivirea spiritului de
ini]iativ\ [i nivelarea care i-au
traumatizat pe p\rin]ii no[tri. Vezi
câte un cap de familie, fie mas-
culin, fie feminin, alergând cu
progenitura la [coli, claxonând `n
trafic [i ascultând muzic\ bun\,
dând ultimele sfaturi b\ie]elului
plictisit [i r\spunzând la tele-
foanele matinale de la job. Sau câte
o mam\ cu priviri sfredelitoare,
performând n\valnic, pe trotuar,
cu doi gemeni aerieni transporta]i

c\tre aceea[i gr\dini]\; [i cu un
aer de mul]umire pe care nimic
din desf\[ur\torul criminal al unei
zile de lucru nu l-ar putea justifica.
Muncim pân\ la epuizare, [i-a
doua zi iar, [i-a treia zi iar, [i ni se
pare c\ este firesc, c\ a[a trebuie,
c\ nu exist\ ceva mai frumos pe
lumea asta decât s\ tragi la jugul
familiei tale [i s\ sporo v\ie[ti cu
prietenii c\r\tori, tot a[a, de
poveri...

Recapitulare: o genera]ie care a
prins schimbarea la vârsta cea
mai bun\ pentru a se bucura de ea;
care a ̀ nv\]at pe rupte ̀ n anii ’80 [i
munce[te frenetic `n anii liber -
t\]ii; care mediaz\ `ntre lumea ve -
che [i lumea nou\, `n]elegându-le –
ea [i numai ea – pe amândou\ deo-
dat\; `n fine, o genera]ie care va
lua sau deja a luat puterea simbo -
lic\ [i este atât de consistent\ nu-
meric [i valoric, `ncât va preda
[tafeta foarte târziu.

O singur\ pat\ pe acest vii -
tor luminos al genera]iei noastre,
o mic\ [i sâcâitoare `ntrebare pe
care eu am pus-o la Universitatea
„Petre Andrei“, la Ia[i, f\r\ s\
primesc un r\spuns mul]umitor.

Ave]i idee cine ne va asigura
pensiile?

O genera]ie (II)

Timpuri noi

Daniel Cristea-Enache

din stat), a primit `nvestitura de
candidat unic din partea opozi]iei.
Se [tia influen]a Anei Blandiana
asupra lui Corneliu Coposu; proba-
bil aveau `n comun multe, `nce -
pând cu afinit\]ile regionale arde-
lene[ti pân\ la dramele `nchiso-
rilor. 

Dup\ un articol atât de acid la
adresa Alian]ei Civice, nu-mi r\ mâ -
nea decât s\ `mi dau demisia, mai
ales c\ `n revista 22 girasem [i alte
articole, cu aceea[i pozi]ie. Mano -
lescu-pre[edinte era o op]iune ̀ mp\r -
 t\[it\, la ora aceea, de cei mai mul]i
jurnali[ti ai opozi]iei, `n afar\ de
cei ai celui mai puternic ziar al
„nostru“, România liber\ a lui Pe-
tre Mihai B\canu.

A fost prima mea distan]are de
prieteni, `n sprijinul unei idei. Dar
nu va fi singura.  

Soldat al cauzei, m-am repliat [i,
`n ciuda rezervelor ini]iale, l-am
sus]inut pe candidatul Conven]iei,
Emil Constantinescu, care a inves -
tit `n campania electoral\ mult\
ener gie; sigur mai mult\ decât era
dispus s\ fac\ Nicolae Manolescu,
despre care to]i locotenen]ii s\i din
Partidul Alian]ei Civice se plân geau
c\ ]ine telefonul ̀ nchis, protejân du-[i
via]a privat\. 

„Nici tu n-ai avut ̀ ncredere ̀ n mi -
 ne!“, avea s\-mi repro[eze, `n crun -
tat, Constantinescu, dup\ ce ajun -
se se pre[edinte [i contabiliza re -
zervele intelectualilor. ~i era greu
s\ uite [edin]a de la GDS, din toam-
na lui ’96, când Gabriel Liiceanu `i

preg\tise o `ntrebare „distrug\ -
toare“: „Dac\ nu a]i putut asigura
igiena closetelor din Universitate,
cum ve]i putea conduce România?“.
~nainte de a ajunge pre[edintele
României, Emil Constantinescu
fusese rector al Universit\]ii Bu-
cure[ti, ales dup\ 1990. 

Emil Constantinescu s-a con -
fruntat la GDS cu o ostilitate difuz\,
dar persistent\, datorat\ poate in-
fluen]ei Monic\i Lovinescu, a lui
Mihnea Berindei, dar [i a membri -
lor PAC, cum erau, de pild\, Mihai
{ora, Al. Paleologu. Confruntarea
Constantinescu-Ma nolescu se ter-
minase de mult, r\m\seser\ `ns\
resentimentele. Redac]ia 22 va
r\m=ne `n majoritate „pachist\“ [i
va fi foarte greu, pentru mine, adep -
ta libert\]ii de opinie, s\ sprijin [i
„cauza“ celui care era candidatul
unic al opozi]iei. 

~n 1996, mi s-a p\rut c\ ̀ n victoria
„noastr\“ a cânt\rit greu [i moartea
lui Corneliu Coposu. O brusc\
schimbare de atitudine la o lume
indiferent\, dac\ nu chiar ostil\.
Indiferent\ fusesem [i eu, mult\
vreme. M-am decis s\ fac un inter-
viu cu Coposu abia `n toamna lui
1994. Din primul moment i-am sim -
]it personalitatea: avea o demnitate
calm\ [i o senin\tate care se armo-
niza cu mobilierul [i atmosfera de
familie tradi]ional\, cum a fost [i a
mea. ~n timp ce sora lui ne aducea
cafele [i pr\jituri de cas\, am des -
coperit c\ era bolnav; vorbea `n
[oapt\, dar glumea pe tema asta.

Institu]ii secrete care au fun -
c]ionat `n permanen]\, aproape la
vedere, `nainte de martie 1990,
când s-a anun]at ̀ nfiin]area SRI, au
lucrat eficient la compromiterea
lui „Coposu f\r\ din]i“, ̀ mpr\[tiind
printr-o pres\ controlat\ o bogat\
palet\ de insulte abjecte la adresa
vârstei lui. Doar [ase ani a avut la
`ndemân\ Corneliu Coposu, supra -
nu mit Seniorul, ca s\ fac\ fa]\ par-
tidului lui Ion Iliescu [i struc-
turilor regimului ceau[ist, r\mase,
multe dintre ele, neschimbate. Du -
p\ [ase ani c\p\tase `n ochii tutu -
ror, iubit sau urât, statura de stra -
teg [i [ef al opozi]iei unite. ~nmor-
mântarea celui care `n decembrie
1990 era un anonim pentru popu-
la]ia României intrase pe canalele
de [tiri str\ine. „Aici este nevoie de
un mort ca s\ se rezolve lucrurile“,
mi-a spus, recent, un scriitor str\in
care cunoa[te destul de bine Româ-
nia. Se referea la faptul c\, dup\
decenii de func]ionare „ca `n co-
dru“ a taxiurilor la aeroportul Oto -
peni, aceasta s-a reglat doar dup\
violul [i uciderea unei tinere japo -
neze. Mi-am amintit afirma]ia, du p\
moartea micu]ului Ionu] Anghel,
care a tulburat profund [i i-a
`mpins pe politicienii de toate culo-
rile s\ vad\, dintr-odat\, Bucure[ -
tiul bântuit de cohorte de câini
maidanezi. 

Dar revolu]ia a fost altceva?
Tr\im `n aceea[i societate amorf\
care se coaguleaz\ doar la sacrifi -
ciul uman.

Am b\nuit c\ Emil Constanti-
nescu va câ[tiga alegerile `nc\ din
vara lui 1996, când am v\zut cum,
dintr-odat\, au `ncetat atacurile
vio lente la adresa lui `n cel mai pu -
ternic cotidian, sus]in\tor tradi]io -
nal al lui Iliescu [i al FSN. Probabil
c\ atunci „se limpeziser\ apele“,
„`n]elegându-se de c\tre cine tre-
buia“ c\ drumul spre Europa trece,
obligatoriu, printr-o alternan]\ la
guvernare: una care, `ns\, s\ nu
pun\ `n discu]ie punctele nevral-
gice ale prelu\rii puterii [i violen -
]ele primului an romantic. 

Câteva s\pt\mâni dup\ victoria
„alor no[tri“, la 17 noiembrie 1996,
m-am sim]it ca `n zilele lui decem-
brie, `ntr-o iarn\ pacificat\, care
topise adversit\]ile ultimilor cinci
ani. Victoria era de fapt „primul
revelion f\r\ Ion“, a[a cum s-a stri-
gat `n Pia]a Universit\]ii, unde s-a
redeschis balconul, unde Emil Con-
stantinescu striga mul]imii ferici -
te: „A]i `nvins!“, [i mul]imea scan-
da „Ole, ole, ole, Iliescu nu mai e!“,
[i sticlele de [ampanie româneasc\
treceau din mân\ `n mân\, cântau
iar Vali Sterian [i Cristi Pa]urc\,
Imnul Golanilor, Vino, Doamne,
rock destabilizator.

De a doua zi, Pia]a, plin\ de cio -
buri, este cur\]at\ [i preg\tit\ pen-
tru viitoarele genera]ii care o vor
utiliza ca s\-[i urce [i s\-[i coboare
viitorii lideri, utilizând emo]iile
anilor romantici ca pe o solid\ mo-
bil\ Biedermeier ce le revine prin
mo[teniri tot mai neclare. Iar

trubadurii Pie]ei Universit\]ii vor
disp\rea ̀ n urm\torii ani, urm\ri]i
de un destin nefericit, unul dup\
un accident când a omorât un om,
cel\lalt `n s\r\cie [i singur\tate.
Nu [tiam asta. ~nc\ m\ mai purta
fericirea ideali[tilor, c\ ajunsesem
la malul dorit, `n timp ce `n lumea
real\ se f\ceau negocieri dure pen-
tru posturi, tr\d\ri ale prieteniilor
[i solidarit\]ilor care, evaporate
sub puterea interesului, se dove -
deau a nu fi fost nici una, nici alta.
Senza]ie `n[el\toare a s\n\t\]ii `n
plin\ agonie – agonia anilor ro-
mantici. 



~n primul rând, coperta a patra, prima
vitrin\ a c\r]ii, o vitrin\ care, deseori,
se dovede[te a fi `n[el\toare. La fel, pri-
mele pagini ale c\r]ii unde, spune auto-
rul articolului, un scriitor va ̀ ncerca s\
se dep\[easc\ pentru a stârni curiozita-
tea unui cititor care `i acord\ aten]ie
vreme de numai câteva minute.

Atunci, se `ntreab\ „MyBoox“, care
este criteriul de selec]ie eficace? ~n acest
moment intr\ `n joc testul paginii 99.

Aceast\ idee, aparent bizar\, `i
apar]ine scriitorului [i editorului bri-
tanic Ford Madox Ford (1873-1939), al
c\rui roman, The Good Soldier (1915),
este trecut ̀ n rândul operelor reprezen-
tative ale literaturii secolului XX, iar
revistele sale, „The English Review“ [i
„The Transatlantic Review“, au avut o
contribu]ie substan]ial\ la dezvoltarea
literaturii engleze `n prima jum\tate a
secolului trecut.

Ford a ajuns la concluzia c\ cititul
paginii a 99-a a unei c\r]i poate deter-
mina dorin]a de a citi ̀ ntreaga carte. El
pornea de la premiza c\ primele pagini
ale unei opere nu garanteaz\ calitatea
`ntregului, fiindc\ o carte care `ncepe
bine se poate dovedi plicticoas\ dup\
câteva pagini. „Pagina 99 poate dezv\ lui

calitatea c\r]ii“, spunea Ford Maddox
Ford.

De ce? Se pare c\, `n cazul majo rit\ -
]ii c\r]ilor, pagina 99 se situeaz\ apro-
ximativ la cap\tul primei treimi sau al
primului sfert al c\r]ii. ~n acest stadiu,
estima Ford, intriga, personajele [i rit-
mul c\r]ii ar trebui, teoretic, s\ fie sta-
bilite. Pagina 99 ar trebui s\ ne dezv\lu-
ie suficient despre carte, f\r\ a ne stri-
ca surpriza finalului.

Fiecare rând al unei c\r]i
bune trebuie s\ fie 
limpede [i autentic

„MyBoox“ scrie c\, `n Fran]a, editorii
s-au acomodat cu aceast\ tradi]ie origi-
nal\. De exemplu, „L’Express“ face re-
gulat acest exerci]iu [i exist\ mai mul-
te premii literare inspirate de regula
lui Ford Maddox Ford. Unele recom-
penseaz\ pagina 112, a[a cum este pre-
miul `nfiin]at la ini]iativa editorului
Claire Debou, care explic\ astfel: „Da c\
o pagin\ 112 remarcabil\ – adev\rat ab-
domen moale al unei c\r]i – este rar\,
atunci putem spera c\ o carte `n care
exist\ o asemenea pagin\ este, la rân-
dul ei, remarcabil\“. De ce 112? „~n ma-
joritatea cazurilor, la pagina 112 se con-
stat\ o c\dere general\ a aten]iei, `n
toate etapele na[terii unei c\r]i: dis-
trac]ia scriitorului (deja angajat `n lu-
cru), neglijen]a editorului (deja con-
vins c\ manuscrisul este interesant),
graba corectorului. Pe scurt, toat\ lu -
mea neglijeaz\ pagina 112!“, a explicat,

pentru „Nouvel Observateur“, un mem -
bru al juriului.

E drept c\ „testul paginii 112“ a fost
ales [i ca un mic omagiu adus lui Woody
Allen care, `n filmul Hanna [i surorile
ei, a spus: „Nu uita poemul de la pagina
112: m\ face s\ m\ gândesc la tine“.

Testul paginii 99 este bun la multe
lucruri, scrie Robert McCrum `n „The
Guardian“. Printre altele, el gr\be[te,
f\r\ pic de mil\, procesul de selec]ie pe
o pia]\ extrem de populat\.

Mai exist\ un test, cel al ultimului
rând, ca ultimele note ale unei simfo-
nii. Nu e la fel de relevant ca pagina 99,
dar poate spune multe despre o carte.
Deci care e cel mai bun? Primele rân-
duri, ultimele rânduri, pagina 99?
Adev\rul, scrie „The Guardian“, este
c\ fiecare rând al unei c\r]i bune trebu-
ie s\ fie limpede [i autentic [i s\ aib\
(iar asta e o parte esen]ial\) o voce dis-
tinct\ pe care vrei s\ o ascul]i.
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Po]i s\ judeci o carte numai dup\ lectura unei singure pagini? „~n toamna
anului trecut“, scrie „MyBoox“, „`n Fran]a au fost lansate 547 de c\r]i. 
~n fa]a unei asemenea oferte, cum po]i s\ faci distinc]ia `ntre capodopere 
[i gunoaie? Cum poate fi evaluat\ dorin]a noastr\ de a cump\ra sau nu o
carte despre care am auzit vorbindu-se?“ Pentru a r\spunde acestor `ntreb\ri,
„MyBoox“ trece `n revist\ câteva metode.

Cum alegem c\r]ile:
testul paginii 99

La 90 de ani, Charles Aznavour 
`[i anun]\ retragerea peste un deceniu
Neobosit [i alergic la orice form\ de
nostalgie, Charles Aznavour [i-a serbat
cei 90 de ani de via]\ pe o scen\ din Ber-
lin, cu mintea la viitoarele concerte,
c\r]i [i cântece pe care le compune,
scrie „Le Point“. 

Aznavour, care a debutat acum 81 de
ani (la vârsta de 9 ani!), respinge ideea
de a-[i serba ziua de na[tere: „E pentru
cei care au 18 ani! Ce conteaz\ dac\ am
80 sau 90 de ani? Sala de concert de la
Berlin era liber\ de ziua mea, a[a c\ am
zis «da»!“.

Celebrul interpret francez sus]ine c\
nu [i-a mai serbat ziua de na[tere de la
50 de ani. „Am s\ o serbez când voi
`mplini 100 de ani“, spune el. „Am s\
m\ retrag pe 22 mai 2024. L-am `ntrebat

pe  François Hollande dac\ o s\ vin\ la
petrecere [i mi-a zis c\ da. O s\ am
al\turi de mine m\car un pre[edinte.“

De origine armean\ (numele lui real
este Aznavourian), Charles Aznavour
este ambasador al Armeniei `n Elve]ia
[i reprezentant permanent al Erevanu-
lui la ONU [i UNESCO. R\mâne la fel
de activ `n ap\rarea memoriei str\ -
mo[ilor s\i [i, la sfâr[itul lui aprilie, a
comentat amar „condolean]ele“ pre mie -
rului turc Erdogan adresate „nepo]ilor
armenilor uci[i (de turci) `n 1915“.

Aznavour este ast\zi `n plin turneu
mondial, dup\ Berlin urmând s\ con-
certeze la Barcelona, Roma [i Moscova
[i nu concepe s\ se opreasc\. Acum trei
ani a scos ultimul disc cu melodii noi,

Toujours, zilele acestea a fost lansat
Aznavour, 90è anniversaire, un pachet
de patru CD-uri care grupeaz\ 90 dintre
cele mai cunoscute cântece ale sale. Se-
cretul longevit\]ii? „Func]ionez pe
baz\ de fericire, fericirea de a face o me-
serie pe care o iubesc. Cred c\ ziua de
mâine va fi o zi minunat\.“
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„Un paradox curios: niciodat\ nu 
s-a vorbit atât de mult despre Phi-
lip Roth ca `n perioada `n care a ur-
mat anun]\rii retragerii sale, `n
2012“, comenteaz\ site-ul „MyBoox“.
Anul trecut, Roth a fost ales „cel
mai mare scriitor ̀ n via]\“ de c\tre
30 de autori (printre care Bret Eas-
ton Ellis [i Salman Rushdie) pen-
tru publica]ia „Vulture“; BBC a
rea lizat un interviu „final“ cu el;
„New York Times“ a publicat un in-
terviu-fluviu, recent, despre via]a
[i cariera sa.

Când i s-a amintit c\, `n 2004, de-
clarase c\ nu concepe via]a f\r\ s\
scrie, scriitorul `n vârst\ de 81 de
ani a recunoscut: „Am gre[it. Am
ajuns la cap\t. Nu mai este nimic
pentru mine despre care s\ scriu.
M-am temut c\ n-am s\ am nimic
de f\cut dac\ n-am s\ mai scriu.
Ideea m\ `ngrozea, dar am [tiut c\
nu avea nici un sens s\ continui“.

„Este, `ntr-adev\r, ultima mea
apa ri]ie la televiziune, probabil ulti-
ma mea apari]ie public\“, a spus
Roth `n prima parte a interviului di-
fuzat de BBC. „Mi-am asumat uria[a
sarcin\ de a nu face nimic [i m-am
sim]it minunat `n ultimii trei sau pa-
tru ani. (...) Voi face tot posibilul s\
r\mân `n via]\ pân\ `n 2020, dar s\
nu m\ for]a]i. Acum, c\ nu mai scriu,
vreau doar s\ p\ l\ vr\gesc. Bye, bye!“

Vreme de 53 de ani, Roth, nepot
al unor evrei emigra]i din Europa

de Est, n\scut lâng\ New York, a
scris 31 de c\r]i, a ob]inut de dou\
ori National Book Award (`n 1960,
pentru Goodbye, Columbus, [i `n
1995, pentru Sabbath’s Theater) [i
premiul Pulitzer `n 1998 pentru
Pastorala american\. Marele pu-
blic l-a descoperit odat\ cu roma-
nul Complexul lui Portnoy, carte
pentru care Roth a dezv\luit c\ a
primit „sute de scrisori, cam 100 pe
s\p t\mân\, multe dintre ele con]i -
nând poze de fete `n bikini“.

Responsabilitatea juridic\ pentru con]inutul articolului `i apar]ine autorului »
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~ntoarcerea 
lui Beigbeder
Dup\ cinci ani de absen]\, Frédéric Beigbeder revine
`n libr\rii, `n august, `n Fran]a, cu Oona & Salinger,
un roman despre povestea de dragoste e[uat\ dintre
Salinger [i Oona O’Neill, fiica marelui dramaturg
american, anun]\ „MyBoox“.

„~n 1940, la New York, un scriitor debutant numit
Jerry Salinger, `n vârst\ de 21 de ani, o `ntâlne[te pe
Oona O’Neill, 15 ani, fiica celui mai mare dramaturg
american. Idila lor va `ncepe cu adev\rat abia `n vara
anului urm\tor... cu câteva luni `nainte de Pearl Har-
bor. La `nceputul lui 1942, Salinger este trimis s\ lup-
te `n Europa, iar Oona merge s\ `[i `ncerce norocul la
Hollywood. Nu se vor c\s\tori niciodat\ [i nu vor
avea nici un copil“, rezum\ Beigbeder subiectul nou-

lui s\u roman.
Oona O’Neill avea

s\ se c\s\toreasc\ `n
1943, cu o lun\ dup\
ce a `mplinit 18 ani,
cu mai vârstnicul
Char lie Chaplin, fi-
ind cea de a patra [i
ultima so]ie a mare-
lui cineast.

Un Happy 
care te duce 
la `nchisoare
Un grup de fani
ira nieni care a
creat un video-tri -
but faimoasei pie -
se a lui Pharrell
Williams au fost
aresta]i pe motiv
c\ ar fi „jignit mo -
 rala publi c\“, a[a
cum a explicat
Hossein Sajedinia, [eful poli]iei din Teheran. Con-
form unor surse, „BBC News“ spune c\, `n total, 13
persoane au fost arestate din cauza acestui clip. 

~n videoclip se v\d trei b\rba]i [i trei femei ale
c\ror fe]e nu sunt ascunse de voalul obligatoriu [i ca-
re danseaz\ pe acoperi[urile din Teheran. ~ntr-o emi-
siune TV iranian\, cei [ase au sus]inut c\ sunt „ac-
tori“ [i c\ „au fost p\c\li]i s\ joace `n acest clip“.

Pharrel Williams a condamnat arest\rile pe pagi-
na sa de Facebook, iar ziaristul iranian Golnaz Esfan-
diare a comentat c\ „Iranul este o ]ar\ unde a fi «hap-
py» este o crim\“.

~ntr-un „ultim“ interviu
acordat postului BBC [i
difuzat mar]i, 20 mai, 
cel mai mare scriitor
american [i-a confirmat
retragerea din lumina
reflectoarelor.

Led Zeppelin, 
acuza]i de plagiat
Forma]ia californian\ Spirit 
i-a dat `n judecat\ pe „colegii“
de la Led Zeppelin pe care `i
acuz\ c\ ar fi furat  `nceputul
celebrei Stairway to Heaven
de la piesa lor, Taurus.

Vreme de 40 de ani, cât s-au
scurs de la lansarea lui Stair-
way to Heaven, cei de la Spirit nu au scos nici un cuvânt [i abia
acum s-au decis s\ `i aduc\ `n fa]a judec\torului pe Led Zeppelin.
Ei sus]in c\ Taurus a fost compus\ de chitaristul Randy California
`n 1968 [i c\ cei de la Led Zep au avut ocazia s\ o asculte de mai mul-
te ori pe vremea când Spirit i-au `nso]it `n turneu. Randy a murit
`n 1997, iar membrii Spirit sus]in c\ au cerut lui Page [i Plant s\ `l
crediteze ca autor al piesei, `ns\ f\r\ rezultat. 

Melodia Stairway to Heaven a adus, de-a lungul vremii, be -
neficii estimate la suma de 562 de milioane de dolari.

Philip Roth,
ultimul interviu

Pagini realizate de Drago[ Cojocaru



— V-am sunat pentru programare,
Ionescu sunt. 

— Da, doamna Ionescu de la
Br\ila, nu? 

— Exact. R\m\sese s\ revin cu
telefon dup\ data de `ntâi. 

— Da, p\i ca s\ se deblocheze pla-
fonul pentru noua lun\. Spune]i,
despre ce interven]ie era vorba? 

— Vorbisem pentru un lifting fa-
cial, rinoplastie [i labioplastie. Nu
[tiu dac\ se pot face `n acela[i timp. 

— Se pot, doamn\, se pot. Dom’
profesor o s\ v\ fac\ fa]a [i reziden-
tul  se va ocupa de labii. 

— Oare e bine s\ m\ las pe mâ-
na rezidentului? 

— Nu v\ face]i probleme, 

procedura e destul de simpl\. {i ori-
cum, nu cred c\ o s\ ar\ta]i rezulta-
tul la toat\ lumea. 

— Doamne fere[te, doar la so]! E
un cadou pentru ziua lui. 

— ~n primul rând e un cadou pe
care vi-l face]i dumneavoastr\. Ori-
ce femeie are dreptul s\ fie fru-
moas\. 

— Ehe, normal, numai c\ nu ori-
ce femeie are [i banii necesari.
Adic\ ori te face Dumnezeu fru-
moas\ de la natur\, ori pl\te[ti [i re-
zolvi, ori r\mâi urât\. 

— Tocmai despre asta trebuie s\
discut\m pu]in. 

— Ce, s-a schimbat pre]ul? 
— Nu, a r\mas a[a cum a]i

stabilit cu dom’ profesor, `ns\ avem
acum o droaie de controale pe cap,
de când cu scandalul \sta din pres\.
C\ deh, la urma urmei suntem spi-
tal de ar[i. O s\ trebuiasc\ s\ facem
`n a[a fel `ncât procedurile chirur-
gicale s\ fie justificate. 

— Ce trebuie s\ fac? 
— P\i, `n primul r=nd, pentru la-

bioplastie, trebuie s\ apar\ pe fi[\
faptul c\ a]i ajuns la noi cu o arsur\.
Cel mai simplu este cu ceara epila-
toare. O ̀ nc\lzi]i pân\ clocote[te [i o
turna]i peste labii. 

— Vai de mine, dar o s\ m\ ard!
Plus c\ mai e [i durerea. 

— Pute]i da cu spray pentru du-
reri de din]i, o s\ amor]easc\ zona.
Apoi veni]i la noi [i facem procedu-
ra estetic\, totul cu acoperire legal\.
Apoi mai este de g\sit solu]ia pentru
fa]\. 

— O s\ zic c\ am f\cut o arsur\
solar\. 

— M\ scuza]i, nu vreau s\ par
nepoliticoas\, dar clon]ul \la de 

acvil\ nu se poate retu[a `n baza
unei insola]ii. Trebuie neap\rat s\
fie o devia ]ie de sept. 

— {i asta cum se face? 
— Cel mai plauzibil ̀ n urma unei

fracturi de piramid\ nazal\. ~l ru-
ga]i pe so] s\ v\ dea un pumn, maxi-
mum doi. 

— Apropo de nas, optasem ini]ial
pentru modelul Cindy Crowford,
dar mi se pare totu[i cam mare. 

— Asta e o problem\ psihologic\
a tuturor pacien]ilor. To]i ar vrea
un nas aproape inexistent. Dar v\
asigur c\ acest model se propor]io-
neaz\ bine cu restul fe]ei. 

— A[a, restul fe]ei. Cum facem? 
— Ave]i [emineu?
— Da. 
— O s\ face]i focul `n [emineu [i

o s\ v\ `mpiedica]i de covora[ul din
fa]a lui. Trebuie s\ sta]i expus\ la
flac\r\ minim zece secunde, maxim
cincisprezece. Odat\ cu recon struc -
]ia facial\, dom’ profesor o s\ v\ fac\
[i liftingul.   
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„Mult\ putere aduce cu sine [i
mult\ modestie“, ar trebui spus.
Eu când spun Omul-P\ianjen spun
Tobey Maguire, nu Andrew Gar-
field. Primul a jucat `n trilogia lui
Sam Raimi la vârsta potrivit\,
când aerul de adolescent curat [i
stângaci nu se transformase `n cel
de etern adolescent spre copil
b\trân. Din 2002 pân\ `n 2007, To-
bey Maguire a impus un supere-
rou cu un fizic fragil, dar elastic, al
c\rui costum de latex ascundea o
inim\ cât casa. Andrew Garfield a
fost trimis de regizorul Marc
Webb la sal\. Figura lui poate fi
cea a unui adolescent sensibil [i de
treab\, dar spatele lui e lucrat ca
s\ fac\ fa]\ eforturilor tot mai
mari la care `l sile[te dezvoltarea
tehnic\. „You do too much, you’re
not Superman, you know...“, i se
spune lui Peter Parker alias Tobey
Maguire ̀ n primul film din trilogia
lui Sam Raimi. Acesta e, probabil,
filmul de referin]\ cu Omul-P\ian-

jen, de[i momentele de ac]iune par
azi `nvechite, aproape ca din anii
’80. Peter Parker se oftic\ atunci
când i se spune c\ nu e Superman,
ci un biet puber. Azi, Omul-P\ian-
jen are nevoie de condi]ie fizic\
pentru c\ se bate cu mai mul]i eroi
negativi decât odinioar\ [i e silit
s\ se mi[te extrem de repede.
Mutri]a simpatic\ a lui Tobey Ma-
guire, ochelarii lui de tocilar, s\ru-
tul cu capul ̀ n jos pe care i-l d\ Ma-
ry Jane, chiotul de bucurie de la
primul salt – duse sunt. Trilogia 
n-a devenit tetralogie de teama e[e -
cului [i s-a preferat reboot-ul. The
Amazing Spider-Man/Uimitorul
Om-P\ianjen a fost lansat `n 2012,
având la cârm\ un regizor aproa-
pe necunoscut, Marc Webb, [i `n
rolurile principale doi tineri actori
care nu au nici `mpreun\, nici se-
parat carisma lui Tobey Maguire
[i a lui Kristen Dunst – Andrew
Garfield [i Emma Stone. Partea a
doua a ie[it `n acest an [i alte dou\
continu\ri sunt anun]ate pentru
anii urm\tori, de[i se pare c\ An-
drew Garfield ar fi semnat doar
pentru trei filme. 

Uimitorul Om-P\ianjen 2 m-a
f\cut s\-mi aduc aminte ce nu mi-a
pl\cut la Uimitorul Om-P\ianjen

(de la o vreme memoria mea re-
fuz\ s\ se mai `ncarce cu infor -
ma]ii despre francize, pur [i sim-
plu se blocheaz\, cred c\ e o form\
de protest). Lucrul cel mai pu]in
credibil `n ambele p\r]i e idila din-
tre erou [i Gwen Stacy, iar cele
mai iritante momente erau [i sunt
cele `n care Andrew Garfield [i
Emma Stone se f\ceau/pretind c\
sunt spontani, ca `n unele filme in-
dependente care prelucreaz\ ni[te
scheme f\r\ s\ le insufle via]\.
Pentru c\ Marc Webb nu [tie ce s\
fac\ cu actorii, de multe ori te tre-
ze[ti spunându-]i c\ Garfield [i
Stone nu [tiu s\ joace, de[i `]i po]i
aminti alte filme `n care nu se
f\ceau de minune. De vin\ o fi idi-
la lor din afara platourilor, care le-a
dat sentimentul c\ pot fi ei ̀ n[i[i [i
pe ecran. 

Altfel, povestea nu avanseaz\,
`n ciuda faptului c\ antagoni[tii
sunt acum mai mul]i. Peter Parker
se lupt\ cu aceea[i traum\ (pleca-
rea p\rin]ilor când el avea 6 ani),

de[i `n sfâr[it afl\ acum ce s-a
`ntâmplat cu ei. Mai sunt ni[te sec-
ven]e de ac]iune, destul de specta-
culoase pentru c\ Electro (perso-
naj care `n benzile desenate a
ap\rut `n 1964) se `ncarc\ cu ener-
gie [i e `n stare s\ arunce `n bezn\
nu doar Times Square, ci `ntreg
New York-ul. Cele mai spectacu-
loase momente r\mân tot clasicele
lans\ri de pe zgârie-nori pentru ca-
re filmul ar trebui v\zut din rân-
dul 3 al unei s\li IMAX, a[a c\ mi-a[
dori s\ v\d un film numai cu s\ri-
turi de pe [i printre zgârie-nori.
Pentru asta cred c\ ar trebui s\ m\
mut pe canalele de sport extrem.
S\-i urm\resc numai pe cei care
zboar\ cu „wingsuits“ [i s\ las ci-
nemaul. Ceea ce m\ [i gândesc s\
fac.

Uimitorul Om-P\ianjen 2/The Amazing
Spider-Man 2, de Marc Webb. Cu:
Andrew Garfield, Emma Stone, Jamie
Foxx, Dane DeHaan, Campbell Scott,
Colm Feore, Paul Giamatti, Chris
Cooper

EN}ICLOPEDIA
ENCARTA

Luiza Vasiliu

Stele 
„A fost o vreme, ̀ nainte de televiziu-
ne, ̀ nainte de filme, ̀ nainte de radio,
`nainte de c\r]i. Cea mai mare parte
a existen]ei umane s-a petrecut `n
vremea aceea. La lumina t\ciunilor
din focul de tab\r\, `ntr-o noapte
f\r\ lun\, ne-am uitat la stele.“ (Carl
Sagan, Cosmos)

„Obi[nuiam s\ cred c\ toat\ lu-
mea fusese adoptat\ din spa]iu. C\,
`nainte de a ne na[te, eram doar
ni[te semin]e mici de tot plutind pe
cer, a[teptând ca cineva s\ vin\ [i s\
ne ia. C\ procesul de selec]ie era
aleatoriu, [i c\ nu exista nici un mo-
tiv anume pentru care doi oameni
deveneau p\rin]ii no[tri. ~ntr-un fel,
aveam dreptate, pentru c\ [ansa
noastr\ de a ne na[te ]ine de [ansa
`ntâlnirii p\rin]ilor no[tri.“ (vocea
actri]ei Liv Ullmann, rostind intro-
ul la cel mai frumos scurtmetraj de
anima]ie pe care-l [tiu, The Danish
Poet, r. Torill Kove, 2006)

„Oamenii de [tiin]\ au reu[it s\
ob]in\ pentru prima dat\ imagini
din centrul unei stele, realizate cu
doar câteva minute ̀ nainte de explo-
zia acesteia, ridicând astfel voalul
care acoper\ unul dintre cele mai
mari mistere ce `nconjoar\ originea
materiei [i a vie]ii. «Aceste imagini
reprezint\ una dintre cele mai im-
portante descoperiri din domeniul
astrofizicii din ultimele decenii»,
consider\ Steven Boggs, profesor de
fizic\ la Universitatea Berkeley din
California. «~n]elegerea mecanismu-
lui ce explic\ explozia unei stele este
fundamental\ `n `ncercarea noastr\
de a afla de unde venim [i ne ajut\ s\
ajungem pân\ la originea tuturor
materialelor care ne `ncojoar\, pre-
cum carbonul, fierul, calciul», a de-
clarat Brian Grefenstette, cercet\tor
la California Institute of Technolo-
gy. «De fapt, suntem f\cu]i din pra-
ful de stele», a ad\ugat el.“ (Media-
fax, 20 februarie 2014)

„People they come together/ Peo-
ple they fall apart/ No one can stop
us now/ Cause we are all made of
stars“ (Moby, „We Are All Made of
Stars“)

„Toate sunt trec\toare. Chinuri,
suferin]e, v\rs\ri de sânge, molim\,
foamete. Palo[ul va pieri, dar stelele
de pe cer vor d\inui [i atunci când
jos, pe p\mânt, nu va mai r\mâne
nici m\car umbra noastr\ sau a
`nf\ptuirilor noastre. Nu se afl\ ni-
meni pe fa]a p\mântului care s\ n-o
[tie. {i atunci de ce nu vrem s\ ne
`ndrept\m privirea spre stele? De
ce?“ (Mihail Bulgakov, Garda alb\,
trad. Alexandru Calaïs)
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Voi n-a]i `ntrebat 
F|R| ZAH|R v\ r\spunde

Bobi 

Frumuse]e `n fl\c\ri

Film

Iulia Blaga

„With great power also comes great
responsibility“/„Mult\ putere aduce cu sine [i mult\
responsabilitate“ e fraza pe care Peter Parker o tot
aude de când `l descoper\ pe Spider-Man `n el.  Asta
nu `l face mai macho. To]i actorii care l-au interpretat
pe supererou aveau o anume timiditate care era parc\
[i mai accentuat\ odat\ ce deveneau mai puternici.
(|sta e [i schepsisul, ca [i `n cazul lui Superman: `n
via]a „diurn\“ trebuie s\ fii cât mai pu]in credibil ca
supererou, ca s\ compensezi pe cealalt\ parte.)

Uimitor!
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