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Papioane verzi
[i trei zile 
de teatru
contemporan

Ioan Stoleru

Edi]ia a VI-a a Festivalului de
Tea tru Contemporan de la Ia[i 
s-a desf\ [u rat `ntre 26 [i 28 mai,
cu [ase spectacole la Teatru FiX
[i Sala „Uzina cu Teatru“ [i o lan-
sare de revist\ la libr\ria C\rtu-
re[ti Palas. „Planul nostru e s\
`ncerc\m s\ facilit\m accesul
tinerilor la cultur\ [i s\ nu con-
di]ion\m accesul la un eveni-
ment de partea financiar\, `ntr-o
perioad\ `n ca re cultura cost\ [i
banii sunt pu ]ini. }inem mult la
conceptul de intrare liber\“, mo-
tiv pentru care [i anul acesta, la
fel ca la edi]iile anterioare, in-
trarea a fost liber\ [i s\lile pline.

» pag. 11

BOOKFEST 2014 —
Raport preliminar

Citi]i un text semnat de R\zvan Chiru]\ `n » pagina 10 

Cel mai bun moment s\ vizitezi un târg de carte e, clar, diminea]a, `n primele trei zile de la
des chidere. La standuri [i printre acestea e pu]in\ lume, oamenii `n general au r\bdare, tocmai
pentru c\ nu trebuie s\ se `ngr\m\deasc\, a[a `ncât po]i c\uta relaxat c\r]i din oferta generoas\
a editurilor care particip\ la cea de a IX-a edi]ie a Salonului Interna]ional de Carte Bookfest.

SCRIITORUL 
RADU MARE{:

„Azi po]i
publica tot 
ce-]i iese din
pix, chiar [i
tâmpenii
absolute“ 

Interviu realizat de 
Florin Iorga

Un veteran al c\r]ii, Radu Mare[ a
v\zut multe, atât ca scriitor, cât [i
ca director de editur\ sau redactor
de revist\ literar\. A publicat [i
`nainte [i dup\ ’89, s-a `nvârtit prin
cenacluri [i a cunoscut gustul pre-
miilor literare. Astfel, poate fi con-
siderat unul dintre cei mai buni
cunosc\tori „din interior“ ai peisa -
jului literar românesc din ultima
jum\tate de secol. Sunt date sufi-
ciente pentru a-i lua un interviu.
Un motiv suplimentar [i, totodat\,
mai de actualitate `l reprezint\
`ns\ ultima sa apari]ie editorial\,
Sindromul Robinson, despre care
am scris s\pt\mâna trecut\. 

» pag. 8-9
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Festivalul de la Cannes:
Politic\ [i câini
M-am gândit ieri diminea]\, `n timp ce m\
preg\team s\ ies din hotel pentru o nou\ zi
de munc\: ce-ar fi dac\ Festivalul de la
Cannes nu s-ar mai termina niciodat\? Zi
dup\ zi, toate la fel: sculat la 6.25, mâncat
acelea[i dou\ felii de pâine cu [unc\ la
micul dejun, culcat la ora 23.30 sau 2,
depinde de deadline-uri, cu cel pu]in trei
filme pe zi, interviuri, cozi, coresponden]e

[i lume mult\, f\r\ s\ apuci s\ te
`ndep\rtezi de traseul obi[nuit de la hotel 
la palatul festivalului [i de aici la UGC,
Marriott sau rue Latour Maubourg unde ai
interviurile, mergând dintr-un loc `ntr-altul
f\r\ s\ ai senza]ia c\ te plimbi [i f\r\ s\
admiri marea (dar pesc\ru[ii planând, pe
care n-ai cum s\ nu-i observi, bat orice film).
Fiecare zi acoperindu-le pe celelalte, cu

filme care ]i-au pl\cut sau nu, dar din care
nu r\mâi peste câteva zile decât cu ni[te
senza]ii vagi (promi]ându-]i s\ le revezi cu
alt\ ocazie [i nef\când-o pentru c\ mereu
apar filme noi), cu oameni pe care i-ai
cunoscut [i ale c\ror figuri se suprapun `n
capul t\u, pe unii dintre ei ]i-ai fi dorit s\-i
cuno[ti mai bine, dar `n nebunia de aici e
imposibil.

Iulia Blaga

Festivalul `ncepe s\ se termine cu
câteva zile `nainte de a ajunge la fi-
nal propriu-zis: primele sunt revis-
tele cu apari]ie zilnic\ („Variety“,
„Screen International“ [i „The Hol-
lywood Reporter“) care nu mai
apar, pe urm\, dintr-odat\, `n ziua
`n care se anun]\ premiile, vezi c\
jurnali[tii s-au r\rit [i, de unde `n
primele zile nu-]i doreai decât s\ se
termine totul cât mai repede, acum
`ncepe s\ ]i se strâng\ inima [i s\-]i
par\ r\u c\ a doua zi pleci ̀ n lumea
ta. „M\car atâta face Cannes-ul, cu
nebunia lui: te rupe cu totul de res-
tul lumii“, spunea Eugenia Vod\ ̀ n
timp ce a[teptam s\ `nceap\ un
film [i `n vreme ce alt critic român
care „face Cannes-ul“ de mul]i ani,
Magda Mih\ilescu, promite `n fie-
care an s\ nu mai revin\, iar anul
urm\tor e tot aici. (Ce s\ mai zici de
Tudor Caranfil, la cei peste 82 de
ani ai s\i? Cu trei s\pt\mâni `nain-
te de Cannes, se plângea de hernie
de disc, dar tot a venit). Cannes-ul e
un drog.

Dup\ aceast\ introducere pate-
tic\ o s\ vorbesc pu]in despre fil-
mele române[ti prezentate `n acest
an pe Croazet\. {ti]i deja c\ scurt -
metrajul lui Radu Jude, Trece [i

prin perete, a primit Men]iune Spe-
cial\ `n sec]iunea Quinzaine des
Réalisateurs. A fost al doilea an
când Radu Jude a venit la Cannes
`n aceea[i sec]iune – un record, date
fiind num\rul mare de filme ̀ nscri-
se [i dorin]a selec]ionerilor de a ru-
la nume cât mai diferite. Dar se ve-
de treaba c\ au o sl\biciune pentru
delicate]ea [i simplitatea cu care
Jude abordeaz\ tema mor]ii. A
f\cut-o `n O umbr\ de nor, o face
`ntr-o manier\ [i mai curat\ ̀ n Tre-
ce [i prin perete, unde o feti]\ (Sofia
Nicolaescu) nu poate adormi `n ca-
sa bunicului pentru c\ `n vecini a
murit cineva. Mica actri]\ descope-
rit\ de Jude odat\ cu Toat\ lumea
din familia noastr\ chiar joac\ [i e
superb\ ̀ n inocen]a ei umbrit\ de o
spaim\ pe care nu [i-o poate expli-
ca, nicidecum exprima. Radu Jude
a venit la Cannes `nso]it de inter-
pret\, de p\rin]ii acesteia [i de b\ -
iatul lui, Alecu Jude, care are o
scurt\ apari]ie `n film. Chestia
amuzant\ e c\ afi[ul festivalului
pre vestea buna primire de care ur-
ma s\ se bucure filmul printr-o fo-
tografie cu un b\rbat care trece prin -
tr-un perete (!). 

Dac\ s-ar fi dat un premiu pentru
cel mai prizat scurtmetraj din pro-
iectul colectiv Les Ponts de Sarajevo,

prezentat ̀ n sectiunea Séances Spé-
ciales din Selec]ia Oficial\, Reve-
lion de Cristi Puiu ar fi luat acest
premiu. Jurnali[tii care au râs la
replici [i au aplaudat la final au
`n]eles perfect ironia lui Puiu [i fe-
lul cum se raporteaz\ la momentul
28 iunie 1914 – asasinarea la Saraje-
vo a arhiducelui Franz Ferdinand
[i declan[area Primului R\zboi
Mondial, tema, de altfel, a tuturor
celor 13 filme. Cu Valeria Seciu [i
Marian Râlea `n rolurile a doi so]i
care discut\ `n pat despre cartea
Analiza spectral\ a Europei de Her-
mann Keyserling, Puiu face un
Conu Leonida fa]\ cu reac]iunea
`mp\nat cu toate prejudec\]ile ro-
mânului de azi. „Adev\ra]ii vino-
va]i de toate relele de aici sunt un-
gurii, americanii [i ]iganii“, „Toate
evenimentele majore ale acestei
planete nenorocite au fost provocate

de ni[te evrei americani“ [.a.m.d.,
`i explic\ so]ul, ap\sat, dar calm,
so]iei, demontându-i pas cu pas toa-
te laudele la adresa c\r]ii. Iar so]ia
ajunge [i ea s\ se supere c\ „ungu-
rii au capitol separat, iar pe noi ne-
a `nghesuit `n capitolul despre Bal-
cani“ [i c\, `ntr-adev\r, de[i scrie
c\ „unul din trei români e n\scut
poet“, Keyserling nu e decât un
evreu care are ceva cu românii. 

Alte succese române[ti la Can-
nes `n acest an (un an f\r\ lungme-
traje pentru c\ `n 2013 CNC-ul s-a
odihnit) au fost proiectul de lung -
metraj franco-armean Territoria,
produs de Dan Burlac [i regizat de
Nora Martirosyan, care a luat pre-
miul la L’Atelier de la Cinéfonda-
tion [i care e primul lungmetraj pe
care Dan Burlac `l produce `n
Fran]a, precum [i Men]iunea Spe-
cial\ ob]inut\ de Andreea V\lean

pentru scenariul lungmetrajului
Via]a bate realitatea, `n cadrul ate-
lierului ScriptEast care `[i anun]\
câ[tig\torii la Cannes, de[i nu se
desf\[oar\ `n cadrul festivalului.
Bogdan Miric\ (regizor) [i Marcela
Ursu (produc\tor, 42Km Film) au
participat [i ei `n  Atelierul festiva-
lului cu proiectul Câini, debutul `n
lungmetraj al lui Bogdan Miric\. ~n
Romanian Short Waves, program
organizat de Asocia]ia Secven]e [i
care e inclus `n Short Film Corner
(Market-ul scurtmetrajelor) au par-
ticipat `n acest an 14 filme româ-
ne[ti. Standul României s-a mutat
de unde era `n anii trecu]i `ntr-o
zon\ mai discret\ [i de el nu se mai
ocup\ Asocia]ia pentru Promova-
rea Filmului Românesc, ci Centrul
Na]ional al Cinematografiei, care a
`mpachetat pliantele editate de fos-
tul organizator `n mape cu sigla

Leviathan, de Andrei Zviaghin]ev

White Dog,
de Kornél

Mundru czó
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CNC-ului [i a adus o fat\ bosum-
flat\ care s\ `ntâmpine musafirii
ca o stewardes\ „româneasc\“,
adic\ cu aerul c\ e deranjat\.

Palmaresul, mici puric\ri

{ti]i deja cine a câ[tigat la Palme
d’Or. A fost bucurie mare ̀ n sala de
pres\, unde jurnali[tii au `nceput
s\ aplaude. Winter Sleep era prin-
tre favori]i, al\turi de filmul rusu-
lui Andrei Zviaghin]ev, Leviathan,
care intrase penultimul `n curs\, [i
ambele erau talonate de filmul lui
Mike Leigh, Mr. Turner, pe care l-am
v\zut pân\ la urm\. Cred `ns\ c\
filmul turcesc avea mai multe vo-
turi `n inimile criticilor, mai ales
c\ lui Nuri Bilge Ceylan, care a luat
cam tot ce se putea lua `n materie
de premiu pe Croazet\, `i mai lip-
sea doar un Palme d’Or. 

J.M.W. Turner (care fusese bote -
zat cu o zi [i 339 de ani `nainte de
premiera de la Cannes a filmului) e
un pictor despre care nu se [tiu
prea multe – titulatura de „pictorul
luminii“ o [tie toat\ lumea. Mike
Leigh nu `ncearc\ s\ `l `n]eleag\ `n
cele 2h29 ale filmului, ci s\ desene-
ze cadrul `n care se insereaz\ Tur-
ner, pe care interpretul Timothy
Spall, vechi colaborator al lui
Leigh, `l vede ca pe un individ ma-
siv ce `[i ascunde sensibilitatea as-
cu]it\ ̀ n spatele groh\iturilor. Mi-a
r\mas `n minte declara]ia de dra-
goste pe care i-a f\cut-o v\duvei
Mrs. Booth, o femeie simpl\, `ntre
dou\ vârste, `n a c\rei pensiune se
caza când mergea la pictat. „You

are a woman of profound beauty“,
`i spune acestei femei deloc fru-
moase, dar calde, ̀ n vreme ce ea st\
cu spatele la fereastra prin care, la
fel ca de nu [tiu câte ori `n film, se
vede marea br\zdat\ de iole [i
b\rci, ca ̀ ntr-o pictur\ vie. Pe lâng\
imaginea  extraordinar\ (directo-
rul de imagine Dick Pope, vechi co-
laborator al lui Mike Leigh, a pri-
mit la Cannes Premiul „Vulcain de
l’artiste-technicien“ din partea Ju-
riului CST, Commission Supérieu-
re Technique de l’Image et du Son),
Mr. Turnerare ̀ n nervurile regiei ob-
stina]ia de a face portretul unui om

imposibil de citit. Aceast\ `ncercare
`nc\p\]ânat\ de a str\ punge apa-
ren]a unui tip grosolan [i masiv,
care se exprim\ groh\ind, face ca
filmul s\ fie aproape un work-in-
progress.

Temele edi]iei au fost `ns\
rela]ia dispropor]ionat\ dintre bo-
ga]i [i s\raci, respectiv cea dintre
stat [i individ. Multe filme au atins
aceast\ zon\, de la Winter Sleep la
Jimmy’s Hall, de Ken Loach, poves-
tea singurului irlandez expulzat `n
SUA ̀ n anii ’30 pentru c\ era comu-
nist. Dar lupta dintre individ [i stat
se vede cel mai bine `n filmul lui
Andrei Zviaghin]ev, unde Leviat-
hanul, monstrul apelor, e `nsu[i
statul. Cu inevitabilele trimiteri la
Andrei Tarkovksi (din tot ce a
f\cut Zviaghin]ev numai Elena se
sustrage regulii), Leviathan adap-
teaz\ povestea lui Iov prin interme-
diul unui b\rbat din nord, tr\dat [i
de primarul local care vrea s\-i ia
casa, [i de prietenul devenit avocat
care s\rise s\-l ajute, [i de tân\ra
so]ie care se culc\ cu acest prieten
pentru c\ sper\ s-o duc\ la Mosco-
va. Filmul nu are subtilitatea [i
complexitatea lui Winter Sleep cu
care comunic\ pe o por]iune, dar ce
pierde `n subtilitate (primarul ri-
dic\ pe locul fostei case o mare bise-
ric\, eroii fac fa]\ realit\]ii turnân-
du-[i vodc\ pe gât etc.) recupereaz\
prin curajul de a denun]a corup]ia
din societatea rus\. Presa str\in\ a
[i titrat c\ filmul e o „capodoper\
anti-Putin“, suficient ca juriul de la
Cannes, prezidat de Jane Campion,
s\ se ab]in\ de la un premiu politic
[i s\-i fac\ un semn discret de salut
lui Zviaghin]ev, dându-i doar Pre-
miul pentru scenariu. Acela[i juriu
a echilibrat umorile [i `n privin]a
Premiului Juriului, pe care l-a
`mp\r]it `ntre cel mai `n vârst\
competitor, Jean-Luc Godard pen-
tru Adieu au langage, care are ae-
rul unui testament artistic, de[i e
aproape de ne`n]eles, [i cel mai

tân\r cineast din competi]ie, cana-
dianul Xavier Dolan, pentru Mom-
my, singurul film din palmares pe
care l-am ratat, dar despre care am
auzit numai lucruri bune (povestea
unei mame care cre[te singur\ un
copil cu sindrom ADHD). 

Dac\ ̀ n 2011 Andrei Zviaghin]ev
lua cu precedentul s\u film, Elena,
Premiul sec]iunii Un Certain Re-
gard, `n acest an premiul s-a dus `n
Ungaria la Kornél Mundruczó (ca-
re, dac\ nu m\ ̀ n[el, e n\scut ̀ n Ro-
mânia), care a f\cut cu Fehér Is-
ten/White God un fel de Lassie plus
P\s\rile politice, o parabol\ a felu-
lui cum minorit\]ile sunt tratate
azi. ~n Budapesta imaginat\ de ci-
neast s-a dat o lege ca toate corcitu-
rile s\ fie adunate [i duse `n
ad\posturi. Hagen, câinele unei
feti]e pasate de la un p\rinte di-
vor]at la cel\lalt, e dat `n strad\ de
tat\l idiot [i, r\t\cit de st\pâna ca-
re `l caut\ cu disperare, ajunge –
dup\ experien]e traumatizante cu
oameni unul mai r\u ca altul – lide-
rul unei turme de corcituri care
`ncep s\ se r\zbune pe to]i oamenii
r\i. Dincolo de mesaj, filmul e im-
presionant pur [i simplu ca realiza-
re. Nu e de colea s\ lucrezi cu 250 de
câini dintre care câ]iva principali,
plus o feti]\ – or, se [tie c\ `n cine-
ma cel mai greu se lucreaz\ cu co-
piii [i cu animalele. Hagen a fost in-
terpretat de doi labradori, Luke [i
Body, iar unul dintre ei a venit [i la
photocall-ul de la Cannes, unde, de-
loc stresat de zecile de jurnali[ti ca-
re strigau, i-a dat [i un pusi lui
Mun druczó. Era normal ca cei 250
de câini din film s\ primeasc\ deja
tradi]ionalul premiu Palme Dog.
Dup\ Baby Boy din Behind the
Can delabra (2013) sau Uggy din
The Artist (2011), câinii [i-au pus ̀ n
sfâr[it caninii `n scopuri nobile.
Totu[i, prea pu]ine pisici anul \sta
la Cannes. 

PALMARESUL
SEC}IUNII
OFICIALE

Competi]ia Oficial\, lung -
metraj:

Palme d’Or: Kı[ Uykusu/
Winter Sleep, de Nuri Bilge
Ceylan

Grand Prix: Le meraviglie/
The Wonders, de Alice Rohr -
wacher

Premiul pentru regie: Ben-
nett Miller pentru Foxcatcher

Premiul juriului ex-aequo:
Mommy, de Xavier Dolan, [i
Adieu au langage, de Jean-Luc
Godard

Premiul pentru scenariu:
Andrei Zviaghin]ev [i Oleg
Negin pentru Leviathan, de
Andrei Zviaghin]ev

Premiul pentru interpre -
tare feminin\: Julianne Moo-
re pentru Maps to the Stars, de
David Cronenberg

Premiul pentru interpre -
tare masculin\: Timothy Spall
pentru Mr. Turner, de Mike
Leigh

Competi]ia Oficial\, scur-
tmetraj:

Palme d’Or: Leidi, de Si-
mon Mesa Soto

Men]iune Special\ ex-
aequo: Aïssa, de Clément Tre-
hin-Lalanne, [i Ja vi elsker/
Yes We Love, de Hallvar Witzø

Un Certain Regard:
Premiul UCR: Fehér Isten/

White God, de Kornél Mun -
dru czó

Premiul Juriului: Turist,
de Ruben Östlund

Premiul Special UCR: The
Salt of the Earth, de Wim Wen-
ders [i Juliano Ribeiro Salga-
do

Premiul pentru `ntreaga
distribu]ie: Party Girl, de Ma-
rie Amachoukeli, Claire Bur-
ger [i Samuel Theiss

Premiul pentru interpre -
tare masculin\: David Gulpilil
pen tru Charlie’s Country, de
Rolf de Heer

Premiul Caméra d’or: Par-
ty Girl, de Marie Amachouke-
li, Claire Burger si Samuel Theiss

Cinéfondation:
Premiul I: Skunk, de Annie

Silverstein
Premiul II: Oh Lucy!, de At-

suko Hirayanagi
Premiul III ex-aequo: Lievi-

to madre, de Fulvio Risuleo, [i
The Bigger Picture, de Daisy
Jacobs

Trece [i prin perete, de Radu Jude

Revelion, de Cristi Puiu



4  »  opinii

www.suplimentuldecultura.roSUPLIMENTUL DE CULTUR| » ANUL X » NR. 443 » 31 mai – 6 iunie 2014

Domnul Joe Biden, cet\]ean ameri-
can [i vicepre[edinte `n adminis-
tra]ia Obama, nu este un naiv. Asta,
chiar dac\ discursul domniei sale
din timpul vizitei la Bucure[ti te
putea duce cu gândul la chestia as-
ta. V\zând zilnic jalnica dramolet\
jucat\ de actorii politici pe care `i
numim „ale[i“, po]i confunda lesne
un avertisment prietenesc [i o
`ncurajare cu un happening de art\
postmodern\; când contempli z\ -
brelele coliviei `n care te-ai n\scut,
o pas\re care cânt\ de „dincolo“,
din libertate, poate p\rea dintr-un
alt film. ~ntr-un fel, este. Domnul Bi-
den a venit la Bucure[ti, s-au scris
deja zeci de texte pe tema asta, ca s\
ne spun\ o chestie pe care politicie-
nii occidentali, fie c\-s din America
sau din Europa vestic\, o repet\ de
24 de ani: fra]ilor, face]i-v\ ordine
`n ograd\, dac\ vre]i s\ fi]i credi-
bili!; bun, a]i `nceput ni[te reforme,
continua]i-le, e spre binele vostru [i
al nostru!; l\sa]i luptele meschine
`n plan secund, z\u c\ nu merit\!

Ceea ce nu vor s\ priceap\ liderii
no[tri este c\ o alian]\ ̀ nseamn\, ̀ n

primul rând, o uniune de idei [i de
principii. Cuvinte mari, ve]i spune.
{i fapte mici [i pu]ine, am putea
ad\uga. Elitei politice române[ti `i
pas\, `n fapt, prea pu]in de mesaje-
le astea. Comportamentul multora
dintre membrii ei seam\n\, cu oca-
zia unei vizite a unui important re-
prezentant din „lumea ailalt\“, cu
cel al unora dintre primarii de azi

[i de ieri sau cu al secretarilor de
partid de pe timpuri: vopsim po-
mii, punem tricolorul, masc\m
g\urile, preg\tim sarea, coacem pâ-
noaca mare, chem\m fanfara. Pe
scurt, d\m totul cu fard. Cu cât
sunt mai mari co[urile de pe fa]\,
cu atât mai mult fond de ten folo-
sim. Tovar\[i, ast\zi trebuie s\
ar\t\m bine `n fa]a [efului! Dup\

aia, mai vedem noi! Las’ c\ zicem
ca el [i facem tot ca noi!

Vizita domnului Biden a fost ur-
mat\ de alegerile europarlamenta-
re. Câteodat\, apropierea unor eve-
nimente de genul \sta este haioas\.
Asta, desigur, dac\ nu ar fi tragic\.
Politicienii au strâns panglicile, 
[i-au aruncat `napoi `n dulap cos-
tumul „cel bun“ care se poart\ doar
la vizita [efului, g\urile au rea -
p\rut, pomii s-au dezverzit. Am re -
tr\it apoi aceea[i scen\ pe care, de
când ne-am trezit `n salonul Uni-
unii Europene, o vedem la fiecare
scrutin: alegerile astea de la noi
sunt orice, numai „europarlamen-
tare“ nu-s! O campanie jalnic\ a
fost urmat\ de o presta]ie similar\
`n [i dup\ ziua de duminic\. Am
putut constata, oare pentru a câta
oar\?, c\ nu avem nici o leg\tur\
cu realitatea. E suficient s\ ne
uit\m pe listele propuse de partide-
le politice, s\ urm\rim care ne sunt
noii reprezentan]i `n Parlamentul
European. E de ajuns s\ constat\m
c\, `n afara câtorva oameni care
chiar au ce s\ fac\ pe acolo, `n rest,

majoritatea sunt – iar timpul va
ar\ ta asta, exact ca `n mandatele
pre cedente ale celor de pân\ mai
ieri – beneficiarii unei sinecuri.
Dup\ acela[i model str\lucit, cl\ -
dit pe timpul lui Ion Iliescu, al nu-
mirii `n func]ii de consuli sau de
ambasadori ai României de perso-
naje loiale, nu competente (diplo-
ma]i de carie r\? a[!), `n aparatul
care te teleporteaz\ la Bruxelles in-
tr\ cei pe care `i numim „oameni
de n\dejde“. „B\ie]ii buni“. {i, evi-
dent, ca salata de boeuf s\ fie com-
plet\, prin teleportor mai scap\ [i
câte un personaj cu independen]\
declarat\ [i incert\.

~n fond [i la urma urmei, cam la
asta se rezum\, `n multe cazuri,
apartenen]a noastr\ la comunita-
tea occidental\: la a exploata o
nou\ ocazie de a testa alegerile din
]ar\, parlamentare sau prezi den -
]iale [i la a mai satisface ni[te oa-
meni loiali partidelor. ~n timpul \sta,
Europa fierbe la foc mic. La noi, se
caut\ deja vopsea pentru urm\toa-
rea vizit\ a tovar\[ului. 

La noi, când vin alegerile

1.

Uneori m\ joc de-a Dumnezeu cu o
mâ]\ boschetar\. Adic\ ori de câte
ori o v\d `i arunc din cerul meu de
la etajul trei tot felul de bun\t\]i pe
care n-a[ zice c\ le are `n meniul ei
obi[nuit (pastram\, cârna]i [i pe[te
pr\jit etc.). Habar n-am dac\ crede
`n mine, dac\ se roag\ la mine, dac\
`mi accept\ sau nu existen]a, dar cu
siguran]\ mâ]a s-a prins de sfin -
]enia trotuarului din spatele blocu-
lui meu. O v\d destul de des sub fe -
reastr\, a[teptând lini[tit\ `n pozi -
]ia „[ezi!“, ca un câine. Din când `n
când prive[te `n sus.

Am ̀ ntâlnit-o de mai multe ori pe
p\mânt, când m\ duc cu guno iul,
am ̀ ncercat s\-i vorbesc, dar dispare
glon] la apropierea mea. Proasta!

Asear\ am ie[it la fereastr\ [i am
urm\rit-o vreo câteva minute bune

cum alerga dup\ ni[te hârtii stâr-
nite de-un vârtecu[. Se juca a[a fain
`n legea ei, `ncât m-am gândit c\ ar
fi p\cat de la Dumnezeu dac\ a[
`ntrerupe asta aruncându-i din cer o
bucat\ de carne.

2. 

Am ie[it la fereastr\, am tras câte
un fum alternat cu câte o gur\ de li-
ni[te urban\ [i mi-au c\zut ochii pe
familia de gugu[tiuci care [i-a f\cut
cuib dup\ antena parabolic\ r\ ma -
s\ a nim\nui de pe urma unui ita -
lian, fost chiria[ `n blocul nostru.

Gugu[tiucii de dup\ antena pa -
ra bolic\ se iubesc ceva de groaz\:
iar au c\zut clo[c\. Nu vorbesc
prostii când spun „au c\zut clo[c\“,
pentru c\ i-am v\zut cu ochii mei
cum clocesc cu rândul, [i femela, [i
masculul (m\ rog, eu nu [tiu care-i

masculul [i care-i femela, dar cum
cei doi au dimensiuni diferite, cred
c\-i exclus s\ fie gugu[tiuci homo).
Sunt la a treia sau a patra genera]ie
de pui pe anul ̀ n curs. ~i scot pe ban -
d\ rulant\, `ncât nici n-apuc s\-mi
dau seama dac\-[i iau vreodat\ o
pauz\. Ai putea crede c\ [i-au f\cut
[i o afacere din asta – „Clocitul – o
problem\?! Oua]i [i de restul se
ocup\ asocia]ia noastr\ familial\!“.
Azi vezi un pui[or `n puf, a[teptând
cu gura c\scat\ la antena parabo -
lic\, mâine-i vezi pe \[tia ]u[ti pe
ou\. ~mi [i `nchipui lejeritatea cu
care p\rin]ii – b\nuiesc, tat\l – sca -
p\ de progenituri: „Puiule, via]a-i
grea. Tu e[ti mare de-acuma, uite c\
]i-au crescut [i vreo dou\ pene. Ia
de-aici o musculi]\ de drum [i
zboar\ `n lume“. 

Iar puiul dispare pe veci, zboar\
de la etajul trei pân\ `n ghearele
pisicii boschetare care patruleaz\
pe sub geamul nostru, dup\ ce i-am
dezvoltat eu reflexul pavlovian,
aruncându-i din când `n când câte
o bucat\ de carne.

3.

Sub geamul meu de la buc\t\rie, ̀ n lo -
cul unei sp\l\torii auto, s-a construit

un c\min studen]esc. Ceva mai de
fi]e, b\nuiesc, dup\ ma[inile noi
ap\rute ̀ n zon\, cu care m\ bat pen-
tru locurile de parcare. Regim parc\
de hotel: nici nu se fumeaz\ `n inte-
rior. Lumea iese la o ]igar\ `n fa]a
cl\dirii. Sau poate c\ nu-i nici o in-
terdic]ie, doar le place unora s\
fumeze `n aer liber. Habar n-am. 

Sâmb\t\ pe la 9-10 seara, deja
noapte, era superpetrecere. Una din
aia adev\rat\, cu muzic\ bun\, nu
foarte tare, s\ lase loc [i de-o dis -
cu]ie. Pe fundalul \sta sonor cumva
nostalgic pentru mine, suprapus
peste muzica mea de pe laptop, mi s-a
p\rut c\ aud un urlet ̀ nfior\tor. Am
ie[it la fereastra deschis\. ~n u[a c\ -
minului, vreo zece studen]i `nfrigu-
ra]i, la tricou, cu câte un pahar, o sti-
cl\, o ]igar\ `n mân\. O glume]ie, o
chicoteal\, o lipeal\. Oameni care
trag de fericire ca din fumul ]ig\rii.

Nu m\ ̀ n[elasem. Am reauzit un
urlet prelung, am [i deslu[it clar cu-
vintele lui, dar din unghiul meu
`nc\ nu se vedea cine-l scoate: „Bu -
ni caaa meeeaa! Bunica meaaaa!“.
Apoi, ca-ntr-o regie tras\ de p\r,
aproape `n ralanti, au ap\rut din off
un b\iat de vreo opt [i o fat\ de vreo
zece ani. ~mbr\ca]i ca vai de via]a lor –
ea `ntr-o rochi]\, el `n [lapi, tricou [i

pantaloni scur]i – doi pui de ]igan.
B\iatul tot `ncerca s\ o prind\ stân-
gaci cu bra]ul de dup\ um\r, s-o
con soleze cumva, s-o opreasc\. Fata
`[i smulgea p\rul din cap [i urla:
„Ooooo, vreau pe bunicaaa `na -
pooooi! Bunicaaaa meaaaa!“. S-a
pr\bu[it ̀ n mijlocul str\zii: „Unde-iiii
bunicaa meeea? C\ m\ omoooor [i
ioooo! N-ooo muriiit“.

Studen]ii au `ncremenit care
cum era, cu sticla de bere `nspre
gur\, cu ]igara `ntre degete. Au [i
amu]it. Priveau nemi[ca]i, `n t\ -
cere. Numai \la micu’, mut [i el, tot
o tr\gea pe fat\ de-un bra], `ncer-
când s-o ridice din strad\. Fata s-a
ridicat dup\ ceva timp [i a plecat
`mpleticindu-se mai departe, cu \la
micu’ str\duindu-se stângaci s\ o
cuprind\ de dup\ um\r, ascultând-o
scâncind: „Bunicaaaa meaaaa! N-oooo
muriiiiit! O vreeeau pe bunicaaa
`napoooi!“. Au ie[it din unghiul meu
de vedere, dar o puteam auzi plân -
gând `n continuare.

Studen]ii au intrat ̀ n cl\dire f\r\
s\-[i vorbeasc\, de parc\ nici nu 
s-ar fi cunoscut unul cu altul. Sus `n
c\min, dintr-o camer\ oarecare,
r\suna o muzic\ bun\, nu foarte
tare, s\ lase loc [i de-o discu]ie.

M-am `ntors [i eu la laptop. Am
oprit muzica.

Pove[ti de la fereastra
buc\t\riei mele

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

Dup\ 24 de ani de alegeri democratice, mul]i cet\]eni ai patriei noastre 
au aceea[i orientare `n spa]iu ca `n „Duminica Orbului“ din 1990. Atâta timp
cât unei bune m\suri a elitei politice `i ies prost analizele, [ansele de a p\[i 
`n maturitate sunt aproape nule.

La loc TELEcomanda
Alex Savitescu
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Pinacoteca din Petrila

32%. Bini[or. {i probabil c\ pro-
centul real e chiar ceva mai mare.
Uite comédie româneasc\: acum
vreo doi ani, `n var\, USL-ul, fie-i
]\râna u[oar\, se str\duia s\ de-
monstreze c\ `n România nu sunt
decât vreo cincisprezece milioane
de votan]i. Acum toat\ lumea poli-
tic\ vrea s\ fie cât mai mul]i: opt-
sprezece milioane [i ceva, d\ cine-
va mai mult? Probabil c\ adev\rul
e undeva la mijloc, ca `n Caragiale:
vreo [ai[pe-[apte[pe. Iar printre ce-
le optsprezece milioane de pe hâr-
tie se num\r\ [i cei dou\-trei-patru
milioane de români din str\in\ta-
te, care poate c\ ar fi votat [i ei dac\
le-ar fi fost ceva mai u[or. Numai
c\ partidul aflat azi la putere pre-
fer\ s\ le fie cât mai greu, fiindc\,
cine [tie din ce motive, românii din
str\in\tate nu prea iubesc PSD-ul.
De aceea fosta guvernare se str\du-
ia s\ `i aduc\ la vot, iar actuala gu-
vernare se chinuie s\ le pun\ 

piedici, fiind mul]umit\ cu publi-
cul captiv din România. Vorba cui -
va: decât viii din Canada, mai bine
mor]ii din Teleorman.

S\ nu cârtim totu[i: a fost bine.
Mai ales c\ partidele politice sunt
toate nemul]umite [i se chinuie s\
par\ toate mul]umite. Jalnicii poli-
ticieni locali au devenit atât de pre-
vizibili, cu tot cu anali[tii, sociolo-
gii [i jurnali[tii lor de partid, `ncât
nu mai sunt `n stare nici s\ simule-
ze emo]ii: vorbesc despre victorie
cu fe]e golite de orice expresie [i cu
gândurile aiurea. PSD-ul a vrut 40
de procente [i nu le-a ob]inut, libe-
ralii visau la 20 precum vrabia la
m\lai, PMP-ul p\rea convins – nu se
[tie de ce – c\ o s\ ating\ o cot\ de
10%, a[a c\ pân\ la urm\ cel mai
câ[tigat a fost Mircea Diaconu, acto-
rul din filmele cu ardeleni ̀ n Ameri-
ca. (Pun pariu c\ mul]i români `[i
`nchipuie [i acum c\ ̀ l trimit la Bru-
xelles pe Romi \la din Poplaca.)

Poate c\ nu-i o dovad\ de ma-
xim\ seriozitate s\ trimitem `n
Parlamentul European un actor cu
veleit\]i de politician, dar dup\ ce
am avut acolo reprezentan]i de so-
iul lui Gigi Becali [i Corneliu Va-
dim Tudor, a[ zice c\ Mircea Diaco-
nu e un pas `nainte. Nu ne putem
compara noi, cet\]eni ai unei ]\ri
deformate de comunism [i abia in-
trate `n U.E., cu democra]iile vechi
[i solide din Europa. Ba chiar `nce-
pe s\ mi se par\ c\ nici n-ar mai
trebui s-o facem.

Marea Britanie, de exemplu, ]a -
ra cu o veche tradi]ie parlamentar\
[i o civiliza]ie de invidiat, a trecut
[i ea prin alegeri. Iar partidul de pe
primul loc, preferat de majoritatea
britanicilor echilibra]i [i ra]ionali,

a fost UKIP-ul na]ionalistului Nigel
Farage, care rezolv\ frustr\rile bri -
tanicilor contemporani ostracizând
emigran]ii bulgari [i români. Pe vre -
muri m\ `ntrebam cum de-a putut
exista o mi[care nazist\ `n Marea
Britanie interbelic\. Acum nu m\
mai mir.

Mai e [i Fran]a cea democratic\,
socialist\ [i civic\, na]iune euro-
pean\ renumit\ pentru rafinamen-
tul culturii ei, pentru prosperitatea
[i sindicatele ei omnipotente, ]ara
Revolu]iei Franceze (de unde [i nu-
mele) [i ap\r\toarea celor oropsi]i.
Acolo, surpriz\, pe primul loc la
alegerile europarlamentare s-au pla -
sat tot na]ionali[tii, ceea ce arat\ c\
democra]ia francez\ ̀ ncepe s\ put\
mai r\u decât brânza lor.

~n fine – de[i exemplele sunt mai
multe decât spa]iul acestui text – `n
Grecia, patrie a democra]iei [i (`n ul-
timele decenii) inovatoare a evaziu-
nii fiscale, pe primele dou\ locuri `n
alegerile europarlamentare s-au pla-
sat extremi[tii de stânga [i cei de
dreapta. Cât\ frustrare trebuie s\ se
fi acumulat acolo pentru ca majori-
tatea votan]ilor s\ o ia pe de l\turi
atât de tare – care h\is, care cea!

~n atare condi]ii, parc\ v\d cu
ochi mult mai buni România, unde
unicul partid vag extremist, de[i
mai degrab\ ridicol, n-a reu[it nici
m\car s\ dep\[easc\ pragul electo-
ral. Avem problemele noastre – [i
nu pu]ine –, dar de data asta febra
frustr\rii na]ionaliste ne-a ocolit.
Putem `ncepe s\ d\m lec]ii de de-
mocra]ie. {i, dac\ vre]i, [i de acto-
rie, [tim noi un b\iat fain la Parla-
mentul European, `ntreba]i de
Romi din Poplaca...

Iat\, au trecut [i alegerile
europarlamentare. Ni[te
alegeri normale, a[ zice – ba
chiar surprinz\tor de
normale pentru o ]ar\ cu
temperament latin,
moralitate balcanic\ [i spirit
civic slav. ~n ciuda
previziunilor catastrofice
legate de prezen]a la vot,
oamenii au mers [i-au votat.
Nu excesiv de mul]i, dar mai
mul]i decât acum cinci ani [i
mai mul]i decât `n destule
]\ri europene: peste 32%
din românii cu drept de vot.
Pân\ [i croa]ii, la care ar fi
fost de a[teptat un exces de
entuziasm eurounitar, au
tras chiulul mai zdrav\n
decât noi. 

Românii e de[tep]i
Radu Pavel Gheo

O Românie decent\
(`ntr-o Europ\ altfel)
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Cu gândul la o `ntâlnire 
cu Radu Lupu la Frankfurt...

Cum nu sunt critic muzical, nu m\
deranjeaz\, m\ onoreaz\ simplu s\
pot sta de vorb\ cu el, f\r\ presiu-
nea [i corsetul pe care le implic\ un
interviu oficial. ~i pot `n]elege `ns\
pe criticii, relativ frustra]i, care `i
`nv\luie presta]ia muzical\ `ntr-o
plas\ de metafore mai mult sau
mai pu]in fericite [i ̀ [i trimit citito-
rii, pentru a afla mai multe, la...
programul de sal\, „excitant [i fru-
mos conceput“, cum rezolva pro-
blema luna aceasta, dup\ un con-
cert la Zürich, un ziarist elve]ian.
Criticul ̀ n cauz\ scria, referindu-se
la acela[i concert beethovenian, cel
`n do minor, al treilea, cântat [i la
Frankfurt, c\ Radu Lupu „se mi[c\
`n partitur\ ca `ntr-o gr\din\“, c\
sonorit\]ile sale pun `n eviden]\
frumuse]ea florilor (muzicale), iar
orchestra, gr\dinarii ce ̀ l ̀ nso]eau,
s-ar fi strâns `n jurul lui „f\r\ re-
zerv\“...

Dac\ ar fi s\ continui pe aceea[i
coard\, a[ spune c\, la Frankfurt,
„gr\dinarii“ [i [eful lor, Sebastian
Weigle – cel ce nu de mult a acceptat
s\ trunchieze Oedipe-ul enescian,

scurtat de ultimul act! –, nu prea au
respirat `mpreun\ cu pianistul [i
nici nu au respectat insistentul lui
`ndemn terestru... „Nu c\lca]i pe
flori!“ Publicul din sala plin\ vârf
de la Frankfurt – care s-a rarefiat ̀ n
partea a doua, la ultima simfonie
brucknerian\ – a respirat aerul
„gr\dinii“ lui Radu Lupu, `n orice
caz `n pasajele solo ale concertului,
când lini[tea a fost cu totul excep -
]ional\ pe parcursul cadenzei beet-
hoveniene, iar apoi a bisului cu Im-
promptu-ul `n La bemol major de
Schubert.

Retrospectiv, m\ gândeam c\ este
p\cat c\ multe din concertele sale
transmise odinioar\ live, cu or-
chestre [i dirijori de excep]ie, de la
Cleveland, Amsterdam, Los Ange-
les [.a.m.d., nu pot fi ascultate decât
de o mân\ de colec]ionari. {i c\ mi-ar
pl\cea s\-i cunosc vechile interpre -
t\ri, azi uitate, ale primului Con-
cert pentru pian [i orchestr\ de
Liszt sau ale celui de-al doilea de
Prokofiev, despre care unul din cei
mai exigen]i muzicologi britanici
speciali[ti `n arta pianului, Bryce
Morrison, scria c\ sunt „binecu-
vântate cu `ntregul s\u rafinament
distinct“... Ast\zi, repertoriul de
concert al lui Radu Lupu se concen-
treaz\ pe clasicii vienezi, cu predi-
lec]ie pe concertele pentru pian ale
lui Beethoven [i o duzin\ reprezen-
tativ\ din cele ale lui Mozart. Din
când `n când, noroco[ii pot asculta
[i câte o [edin]\ de muzic\ de ca-
mer\, cum s-a petrecut recent la
edi]ia berlinez\ a Festivalului In-
terna]ional de Muzic\ de Camer\
de la Ierusalim, unde, cu dou\
s\pt\mâni `n urm\, Radu a cântat
`mpreun\ cu membrii Cvartetului
Michelangelo, condus de Mihaela
Martin, Cvartetul pentru pian `n
sol minor KV 478 [i apoi o sonat\
pentru vioar\ [i pian de Mozart.

~ntâmplarea face s\ fi g\sit chiar
`naintea venirii lui Radu Lupu la
Frankfurt un vechi album de foto-
grafii, Muzicieni `n aparatul de fo-
tografiat. Fotografii de Laelia Go-
ehr, ap\rut cu ani `n urm\ la Lon-
dra, [i `n care fiecare imagine este
`nso]it\ de o tablet\ evocatoare
scris\ de o personalitate a vie]ii
muzicale britanice din anii ’60-’80,
John Amis (o bun\ cuno[tin]\ a
pianistului, mi-a confirmat Radu). 

Fotografia ̀ l ̀ nf\]i[eaz\ ̀ n postu-
ra sa... f\r\ barb\, la Concursul In-
terna]ional de Pian de la Leeds, pe
care l-a câ[tigat `n 1969. John Amis
exclama amuzat de diferen]a de
`nf\]i[are la data apari]iei albumu-
lui, prin 1987, c\ Radu `i ap\ruse `n
ultimii ani ca un „leopard, amintin-
du-mi de picturile lui Rasputin. Nu
vreau s\ spun c\ ar fi similare ca-
racterele lor, de[i, poate, exista ceva
de c\lug\r smintit la Radu. Imediat
dup\ Leeds a existat ceva u[or
«]\c\nit» `n felul lui de a face mu-
zic\: o linie de bass ̀ n Beethoven ne
era adus\ brusc `n aten]ie de parc\
ar fi descoperit sub Sonata Lunii o
alt\ Mare Poart\ a Kievului. Dar
orice tr\s\tur\ de mujic aspru a
disp\rut; practic, nu cred c\ exist\
un alt pianist care s\ fi atins o ase-
menea noble]e ca Radu `n Haydn,
Mozart, Schubert [i Schumann. Jo-
sef Krips a spus odat\ «Beethoven
se `ndreapt\ spre ceruri: Mozart vi-
ne din ceruri». Dincolo de suprafa]a
lui Mozart exist\ un soi de panaceu,
o stare perfect\, un secret al vie]ii
`ns\[i pe care Radu le poate revela,
iar el pare s\ fie capabil s\ trans-
mit\ calitatea mozartian\ muzicii
altor compozitori. Cu siguran]\, este
un dar al zeilor, sprijinit pe trud\ [i
experien]\“.

Cum s-ar putea exprima mai ge -
neros ceea ce am resim]it [i noi, pri-
etenii lui, `nc\ o dat\, `n weekend-ul
trecut la Frankfurt?...

„Vreau s\ v\ reamintesc
amical c\ nu d\ nici un
interviu [i nu se d\ `n vânt
dup\ conversa]ii pe teme
politice“... Cam a[a sun\ `n
traducere avertismentul pe
care mi-l trimitea, cu o
s\pt\mân\ `n urm\, agentul
s\u de la biroul de
impresariat de la Hanovra al
lui Radu Lupu. La curent de
mult\ vreme cu toate
gesturile „originale“ ale
pianistului, ce-l apropie [i
chiar `l dep\[esc ca atitudine
pe, odinioar\, compatriotul
s\u feu Sergiu Celibidache,
v\ pot asigura c\ Radu Lupu,
omul, este la fel de ata[ant,
prietenos, cu spirit critic [i
la curent cu ce se petrece 
`n jurul lui cum era [i
regretatul dirijor. Ba chiar
c\, pentru a continua
compara]ia, de[i nu prea
cânt\ `n public muzica lui
George Enescu, este la fel 
de sensibil fa]\ de valoarea
personajului ce simbolizeaz\
contribu]ia româneasc\ la
universalitatea artei
muzicale sub toate formele
ei. {i c\, f\r\ emfaz\, avem
acelea[i gânduri despre
ru[inea na]ional\ a felului de
a trata amintirea [i casa lui
Enescu de la Mih\ileni...

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

Victor Eskenasy

Rockin’ by myself

Dumitru Ungureanu

Hoin\ream zilele trecute printr-un
Bucure[ti `nc\lzit prim\v\ratic,
`ntr-o zi de s\rb\toare cre[ tin\ ce
m-a f\cut s\ urc, mânat de curio-
zitate, Dealul Mitropoliei, deasu-
pra beciurilor Patriarhiei Româ-
ne. V\zând ce era de v\zut acolo,
am coborât apoi pe bulevardul
numit cândva `n derâdere „Victo-
ria comunismului asupra ora -
[ului“. Nici azi, la mai bine de-un
sfert de secol, b\t\lia „iedililor“
contra cet\]enilor n-a `ncetat. Ca-
se vechi demolate ilegal, borduri
`nlocuite, asfalt\ri neterminate,
gropi [i trotuare strâmbe dau
m\sura unei st\ri de lucruri pu-
blice, pentru care atâtea rânduri
de „ale[i“ ar trebui s\-[i dea demi-
sia; iar dac\ am fi o ]ar\ ca Japo-
nia, chiar s\-[i fac\ harakiri. ~n
blânda urbe Ia[i s-au g\sit ni[te
dibaci s\ o v\duveasc\ de legen-
darii tei [i necesarii arbori secu-
lari din parcul pe care nu l-au `n -
grijit vreodat\; ̀ n scumpa noas tr\
capital\, de unde r\s\rea odini -
oar\ soarele pentru to]i românii,
se vars\ necontenit gargaragii `n
stare s\ scoat\ ban din pia tr\ cu-
bic\; [i s\-l risipeasc\ f\r\ num\r,
`n chefuri epocale... 

Banii mi-au ̀ mpins gândul spre
cavernele cu aspect de bunc\r, de
n-or fi seifuri moderne, bine asi-
gurate logistic [i betonate contra
efrac]iilor. Mi le-am imaginat `n
subsolul B\ncii Na]ionale, poate
exact sub pavajul c\lcat alene.
C\r]i [i filme din lada culturii po-
pulare au impregnat [i creierul
meu cu urmele dorin]elor ce um -
fl\ intrigile de succes. Ac]iuni
precum cele din Ocean’s 11, 12, 13
sau câ]i or mai fi, n-am fost tentat
s\ `ntreprind, `ns\ pelicule de gen
mi-a pl\cut s\ urm\resc. Tânjesc
s\ rev\d (desigur, `n HD!) {apte
oameni de aur, blockbuster-ul din
1965 al lui Marco Vicario, ce-o pu-
nea `n prim-plan pe Rossana Po -
desta, fantasma copil\riei noastre.
(Ciudat sau nu, afi[ul românesc

omite fizicul actri]ei [i o trece a
doua pe list\, cu litere obi[ nuite,
am\nunt revelator pentru clima-
tul de ipocrizie cenzurat\ spe cific
lustrului comunist ’66 - ’71, pe care
unii l̀ numesc liberalizare!) 

De la hrubele `nc\rcate cu va-
lori imposibil de evaluat la... Cata-
combs of The Black Vatican am
avut pu]in de mers: cât m\soar\
traseul de la Palatul Marmorosch
Blank, pe strada Academiei, pân\
`n Pasajul Englez, la Rock-Shop.
Acolo m\ a[tepta parc\ discul re-
cent al trupei Black Label Society
(2014, Mascot Records M74371),
primul din 2009 care aduce „mate-
rial“ nou `n cariera vigurosului
legendar chitarist Zakk Wilde, ale
c\rui apari]ii cu Ozzy Osbourne 
i-au creat [i consolidat reputa]ia.
~ntâmplarea mi s-a p\rut semnifi-
cativ\. Am dat ultimii bani pe LP-ul
din poza al\turat\ [i l-am reascul-
tat cu aten]ia cuvenit\ `n aseme-
nea ocazii. Nu-i un disc r\u, dar
nici excep]ional. 

Conexiunea `ntre ascunzi[uri-
le b\ncilor [i titlul heavy-metal e
prea facil\, ca s\ n-o trata]i cu ̀ ng\ -
duin]\. Nici n-o (trans)puneam `n
text, dac\ misterioasele procese
mentale stârnite de coinciden]ele
plimb\rii mele n-ar fi fost coagu-
late de alta. Pu]in mai sus de Pala-
tul Kretzulescu, pe {tirbei Vod\,
la piciorul sc\rii de intrare `n
Agen]ia Domeniilor Statului, erau
parcate dou\ motociclete noi, pu-
ternice, bine `ntre]inute. Le-am
fotografiat pentru fostul meu co-
leg de liceu, Vali Stanciu, de care
am mai pomenit pe-aici. Rocker
nedezmin]it, la vârsta când al]ii
se las\, el [i-a cump\rat o motoci-
clet\ zdrav\n\, [i-o c\l\re[te f\r\
preget prin peisajul grandios [i
uscat al }\rii Sfinte, de unde tri-
mite imagini viu colorate. 

{tiu, fire[te, c\ nu e nici o le -
g\tur\ `ntre Cetatea Sfânt\ [i
Zakk Wilde, titlul discului refe-
rindu-se la studioul unde trupe]ii
au `nregistrat cele 11 piese (13 pe
CD). ~ntre pivni]ele Bucure[tilor
[i heavy-metal era pe vremuri
una, dat\ de-un club subteran. E
`ns\ o comuniune: a iubitorilor de
libertate care umbl\ pe c\r\ri ne-
bune[ti, motoriza]i [i per-pedes,
ca apostolii unei biserici f\r\ nici
un nume anume.

Sau cu Unul, singur, ce le cu-
prinde pe toate...

Pivni]ele
Bucure[tilor
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R\spunsul meu a luat form\ iro -
nic\: „Poate doar de superioritate“!
L-am parafrazat apoi pe Ionesco,
zicând c\ `ntotdeauna e preferabil
„un succes mare `ntr-un teatru
pentru cei mici, unui succes mic
`ntr-un teatru pentru cei mari!“.
Vorbim despre aceea[i art\, tea trul,
doar c\ anima]ia are specificit\]ile
ei, iar arti[tii cu viziune [i specta-
torii aviza]i au `n]eles aceast\ rea -
litate. ~mi vin `n minte ini]iativele
remarcabile ale baronului George
Löwendal, care, `n 1928, la 1 mai,
crea, `n premier\ absolut\ `n Ro -
mâ nia, primul teatru cult de p\ -
pu[i la Teatrul Na]ional din Cern\ -
u]i. Scenograful s-a orientat „de la
bun `nceput spre marea literatur\
european\ scris\ special pentru
scena marionetelor“ [i avea ̀ n plan
„proiectul unui spectacol `n care
inten]iona s\ combine prezen]a
p\pu[ilor [i a actorilor vii, cu ajuto-
rul unui sistem de oglinzi dispuse
la 45 de grade“. ~n `nsemn\rile sale
memorialistice, George baron Lö-
wendal scria „nu sunt deloc de
acord c\ marioneta trebuie s\ imite
din r\sputeri omul viu. Este o nero-
zie [i prin aceasta punem grani]e
dezvolt\rii acestui teatru, care nu
ajunge niciodat\ la via]a omului
adev\rat, ci r\mâne mai stângaci
decât el. ~n timp ce, dac\ mergem
direct la figura plastic\ `nsufle]it\,
putem adeseori s\ `ntrecem tot ce
sunt capabili s\ fac\ oamenii vii“
(George Löwendal, un aristocrat `n
luminile rampei, Bucure[ti, Fun-
da]ia Löwendal, Editura ICR, 2011).

Cea mai bun\ modalitate
de a forma viitorii
spectatori [i creatori

Anima]ia nu mai este demult pro-
prie doar produc]iilor care se adre -
seaz\ copiilor. Spectacolele de ani -
ma]ie pentru adul]i sunt o realitate
artistic\, dup\ cum mijloacele de
expresie tipice anima]iei sunt utili-
zate de regizori de valoare mon-
dial\ din teatrul pentru maturi.
Exemple notorii: americanul Ro-
bert Wilson, francezii Philippe
Genty, Joel Pommerat, canadianul
Robert Lepage, românul Silviu
Purc\rete. ~ntr-un interviu, unul
din rarele pe care le acord\, reali -
zat de Eugenia Anca Rotescu [i Oa -
na Cristea Grigorescu, pentru re-
vista „Observator Cultural“, Silviu
Purc\rete spunea c\ „p\pu[a este o
alc\tuire a subcon[tientului, se
adreseaz\ imediat subcon[tientu-
lui. P\pu[a poate fi un totem, are o
for]\ cu totul special\. P\pu[a este
fascinant\, pentru c\ vine din str\ -
fundurile copil\riei, din universul
magic al copilului, care `ncepe cu
un b\] pe care-l anim\ [i... uite
calul cum merge! Lucrul \sta nu se
poate uita. Adultul se duce la teatru
– cel care are cu adev\rat nevoie de
teatru – fiindc\ a fost modificat de
mic de be]i[orul care ]op\ia... |sta-i
motorul nevoii de teatru! C\ teatrul
se face cu o p\pu[ic\ sau cu Victor
Rebengiuc, pân\ la urm\ e cam
acela[i lucru“. 

~n 2006, edi]ia cu num\rul 60 a
Festivalului de Teatru de la Avig-
non a fost deschis\ de Scufi]a Ro[ie

a lui Joël Pommerat, spectacol in-
clus ulterior [i pe afi[ul de la Ode-
on Théâtre de l’Europe din Paris [i
prezentat, `n 2011, [i `n România, la
Ia[i, ̀ n deschiderea Festivalului In-
terna]ional de Teatru pentru Publi-
cul Tân\r, de la Teatrul „Lucea -
f\rul“. Regizorul francez a semnat
o trilogie pentru copii, senza]io-
nal\ sub raportul abord\rii [i rea-
liz\rii artistice, care mai include
Pinocchio [i Cenu[\reasa. Joël
Pommerat spunea c\ „publicul co-
pil are dreptul la aceea[i profunzi-
me a c\ut\rii, la aceea[i dorin]\ de
perfec]iune ca publicul adult. Sunt
convins c\ cei mici au dreptul ca
noi, arti[tii, s\ nu ajust\m nimic
din felul ̀ n care facem teatru atunci
când facem teatru pentru ei“. ~n co-
pilul de azi se afl\ adultul de mâine,
acela care va merge la teatru [i va
[ti s\ aprecieze calitatea estetic\. 

Pove[tile lui Pommerat au ajuns
la Odeonul parizian sub directora-
tul lui Olivier Py, care consider\ c\
spectacolele jeune public trebuie s\
fie o direc]ie prioritar\. El `nsu[i a
semnat, `n 2009, Contes de Grimm,
`ntrucât dincolo de istoriile despre
cum prin]esele ̀ [i ̀ ntâlnesc prin]ii,
pove[tile fra]ilor germani sunt cel
mai potrivit „mijloc de a le vorbi co -
piilor despre ceea ce nu le vorbim
de fapt“, cum zice, cu profunzime,
Py. Nu `n]elegi [i respingi doar
ceea ce nu cuno[ti, a[a ̀ ncât teatrul
pentru copii e cea mai potrivit\

modalitate de a atrage [i forma vii-
torii spectatori aviza]i [i viitorii
creatori. Mersul la teatru [i vizio-
narea unui spectacol reprezint\ o
deprindere dobândit\ prin exersa-
re. Modelarea sufletului e cel pu]in
la fel de important\ ca antrenarea
min]ii, dezvoltarea `n acord cu dis-
ponibilit\]ile propriei persona lit\]i,
stimularea creativit\]ii fiind prio-
rit\]i ale oric\rei strategii educa -
]io nale. 

Privind `nspre teritoriile cultu-
rale anglofone, s\ d\m exemplul lui
Royal Shakespeare Company, in-
stitu]ie care cultiv\ strânse leg\ -
turi pedagogice cu profesorii de
Dram\, c\ci, da, acolo exist\ o ase-
menea disciplin\ `n curricula [co-
lar\ din toate ciclurile de `nv\]\ -
mânt. Comunitatea educatorilor de
pe lâng\ RSC include arti[ti, profe-
sori, elevi [i p\rin]i. „Stand up for
Shakespeare“ a fost o campanie
lansat\ cu câ]iva ani `n urm\, la ca-
re au r\spuns peste 15.000 de persoa-
ne interesate de ideea de a-l `n tâlni
mai des pe Shakespeare `n [coli, pe
calea teatrului. Campania s-a mate-
rializat, printre altele, `ntr-un manual
practic, o resurs\ spre uzul educato-
rilor, pentru a-i ajuta pe copii [i ti-
neri s\-l descopere pe bardul de la
Avon ̀ n moduri vii [i cât mai active.

~ntr-o m\sur\ mai mare decât 
`n teatrul pentru adul]i, unde con-
venien]ele sociale concureaz\ 

sinceritatea reac]iilor, `n arta sce-
nic\ pentru copii conceptul „teatrul
ca `ntâlnire“ e ilustrat abundent.
Cu colegii ori `nso]i]i de p\rin]i,
bunici sau fra]i mai mari, pu[ti-
mea vine la spectacol din dorin]a
de a fi `mpreun\ cu al]ii. America-
nii cultiv\ „reprezenta]ia pentru
`ntreaga familie“, ocazia de a petre-
ce timp de calitate `mpreun\ cu cei
dragi. E teatru pe nivele de adresa-
bilitate, con]inând mesaje pentru
copii, dar [i un subtext lizibil doar
pentru adul]i. ~n lumea celor mici,
teatrul e [i mijloc cognitiv, ludicul
devenind mecanism de exersare a
rolurilor din lumea maturilor. Re-
ferindu-se la Pinocchio, Joël Pom-
merat spunea c\ „povestea lui Col-
lodi te `nva]\ cum s\ convie ]u -
ie[ti“, iar asta e [i filosofia specta-
colului s\u. 

~n cel mai recent roman al s\u,
Matei Brunul, `n care personajul
principal este un marionetist, Lu-
cian Dan Teodorovici a consacrat
câteva fragmente acestei profesiuni
`n care performan]a vine din ta -
lent, d\rurire [i modestie: „Mario -
netistul e un fel de muzician: el st\ -
pâne[te corzile p\pu[ii la fel cum
muzicianul st\pâne[te, aju tân du-se
de arcu[, corzile viorii. {i astfel
marionetistul creeaz\ o simfonie,
nu una a sunetelor, ci una a mi[ -
c\rilor. Iar simfonia e chiar mai
complex\ decât a muzicianului,
c\ci sunt mai multe corzi de con-
trolat“. Restul e emo]ie [i... t\cere!

Pledoarie pentru anima]ie
Una din `ntreb\rile lansate la un talk-show televizat, o dezbatere pe teme artistice,
m-a pus serios pe gânduri. Candid, moderatorul vroia s\ afle dac\ arti[tii din
teatrele pentru copii au complexe fa]\ de cei din teatrele dramatice. Ini]ial,
`ntrebarea mi s-a p\rut doar stupid\, dar gândindu-m\, mi-am dat seama c\
reprezint\ expresia unei convingeri frecvente, dar fundamental gre[ite, conform
c\reia arta teatrului pentru copii, fiind una „pentru cei mici“, ar fi una facil\. 

Datul `n spectacol
Olti]a C`ntec

Scufi]a ro[ie, de Joël Pommerat

Scufi]a ro[ie, de Joël Pommerat
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INTERVIU CU SCRIITORUL RADU MARE{

„Azi, `n 2014, har Domnului, avem
libertate, po]i publica tot ce-]i iese
din pix, chiar [i tâmpenii absolute“ 

Ca s\ ne destindem, vreau 
s\-mi spune]i pentru `nceput
care au fost cele mai ener-
vante `ntreb\ri din partea
celor care v-au intervievat pâ -
n\ acum.

Dac\ e cu destindere, s\ spun o
povestioar\. Eram director de edi-
tur\ de câteva zile, sub o tensiune
colosal\: f\r\ banii necesari `n
cont, cu proces de evacuare inten-
tat de cel ce-[i redobândise cl\di-
rea, sindicali[tii c\rora nu le
pl\cea mutra mea amenin]au [i ei
cu grev\, pentru c\ a[a era la mod\
[i `nc\ altele. Venea pe deasupra [i
iarna. Exact atunci pic\ dou\ jur-
naliste s\-mi ia un interviu. Le-am
zis s\ m\ lase câteva zile. Nu [i nu,
insistau ele, e urgent. Le-am re-
fuzat, bine`n]eles, dar dup\ câteva
ore le-am v\zut, rebegite, `n curte

[i, interesându-m\, am aflat c\ 
erau angajate de prob\ [i somate s\
nu vin\ la redac]ie f\r\ faimosul
interviu. Sigur c\ mi s-a f\cut mil\.
Hai, le-am zis, [i m-am vârât cu ele
`ntr-un cotlon. ~nceputul lor, care
nu era propriu-zis `ntrebare, m-a
dat `ns\ peste cap: v\ rug\m s\ v\
prezenta]i. Altfel zis, nici m\car nu
[tiau cum m\ cheam\. F\r\ s\ m\
enervez, ca s\ vin la `ntrebare, dar
pentru c\ sunt tipicar, le-am ]inut o
lec]ie succint\ de gazet\rie, capi-
tolul interviu. Fapt e c\, din ce le-am
spus eu [i din ce au `n]eles [i notat
ele, a ie[it cu textul de a doua zi un
scandal enorm, cu mari su p\r\ri,
amenin]\ri cu tribunalul [i drep-
turi la replic\. 

N-o s\ v\ invit s\ v\ prezen ta]i,
dar a[ vrea s\ [tiu care sunt
cele mai enervante `ntreb\ri

ale aspiran]ilor la statutul de
scriitor. Presupun c\ au fost
vreo câteva...

Concluzia care m-a ghidat dup\
o foarte scurt\ experien]\ e c\ nu
sunt un bun profesor. Am condus
[i cenacluri, `n câteva rânduri [i a
fost cam la fel: nu [tiu, n-am r\b -
dare s\ explic a doua [i a treia oar\,
de[i – paradoxal – mi se spune c\
sunt pis\log. Dac\ `ns\, atunci
când e `n chestiune o problem\ de
ordin general, nu sunt `n]eles din
prima, abandonez, las balt\ totul,
m\ retrag. ~n timp, am descoperit [i
c\ asta te face antipatic, dar `n
acela[i timp te protejeaz\. 

~n]eleg. S\ trecem acum la
Sin dromul Robinson, recentul
dvs. volum. Cel pu]in dou\ 
din prozele de acolo puteau fi

dezvoltate spre roman. De ce a]i
preferat totu[i proza scur t\? 

Sunt aici de dat dou\ r\spun-
suri. Unul e c\ de câte ori mi se cere
proz\ de la câte o revist\ vine [i
`ntrebarea-repro[: n-ave]i decât
fragment de roman? Despre utili-
tatea public\rii `n presa literar\ a
fragmentelor (de ceva) s-a discutat
mult, p\rerile fiind `mp\r]ite. Mie,
de ce s\ n-o recunosc, `mi convine,
tip\rirea e un fel de revelator, la
relectur\ textul sun\ imediat altfel,
m\ verific. Cu cititorul revistei e
`ns\ mai complicat. Nu intru `n de-
talii care ar fi fastidioase, fapt e c\
acest repro[ privind unica mea
ofert\ – fragmente – mi l-am asumat. 

Al doilea e de la masa unde câ]i -
va vechi [i buni prieteni ne adu -
n\m miercurea la prânz, mas\
botezat\ de cei mai tineri [i negri

`n cerul gurii „masa dinozaurilor“.
~n parantez\ fie zis, aceast\ mas\
dintr-o cafenea clujean\ [i-a avut
celebritatea ei pân\ la cele dou\ fali -
mente ale cafenelei, [i ea celebr\,
care ne-au constrâns s\ ne mut\m.
Acolo, `ntre cu]ite [i pahar\, s-a
dezb\tut `ndelung [i adesea po le -
mic condi]ia prozei scurte, `n gene -
ral, ̀ n lume, dar [i la noi, ̀ n special.
Dac\ proba talentului e sau nu
proza scurt\, pentru c\, se-n]e lege,
s\ scrie roman, text l\b\r]at, de-
structurat, poate oricine. Dac\ ten -
din]a (moda) imperialist\ a roma -
nului a fost impus\ de editori care-[i
[tiu doar propriile interese sau e
un pas natural, misterios, dar natu-
ral al vie]ii literaturii. Dac\ n-ar fi
interesant un demers cu for]e con-
jugate de resuscitare a prozei scur -
te, demers de asumat pe termen
lung [i cu bun\ preg\tire de artilerie.

Un veteran al c\r]ii,
Radu Mare[ a v\zut
multe, atât ca scriitor,
cât [i ca director de
editur\ sau redactor 
de revist\ literar\. A
publicat [i `nainte [i
dup\ ’89, s-a `nvârtit
prin cenacluri [i a
cunoscut gustul
premiilor literare.
Astfel, poate fi
considerat unul dintre
cei mai buni cunosc\tori
„din interior“ ai
peisajului literar
românesc din ultima
jum\tate de secol. Sunt
date suficiente pentru
a-i lua un interviu. Un
motiv suplimentar [i,
totodat\, mai de
actualitate `l reprezint\
`ns\ ultima sa apari]ie
editorial\, Sindromul
Robinson, despre care
am scris s\pt\mâna
trecut\. 
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Interviu realizat de 
Florin Iorga
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Dac\ n-ar fi aici solu]ia recâ[tig\rii
cititorului de literatur\, care azi nu
are timp [i nici tragere de inim\
pentru sute de pagini de text b\ -
tucit. Dac\ o asemenea aventur\
contra curentului n-ar reoxigena
apele cam mâloase ale stagn\rii.
Etc. ~n acest climat dilematic, di-
nozauresc, nici nu [tiu cum, dar cu
mari volupt\]i, am scris câteva
(sunt mai multe!) proze de scurt [i
mediu metraj, f\r\ s\ am `n minte
alternativa romanelor posibile ce
puteau fi trase din acela[i material
epic.

Sincer, mi-ar fi greu s\ spun
care din cele patru proze mi-au
pl\cut mai mult. Preferata
dvs. care e? Cumva cea care
d\ [i titlul volumului?

La fel de sincer r\spund: nu
[tiu. Dup\ ultima corectur\, care
m\ ]ine [i ea `n priz\, dup\ cele
dou\, trei, patru, lecturi de control
pe care le solicit [i le [i ob]in, lec-
turi din care m\car una trebuie s\
fie rea, f\r\ ghilimele, dup\ ulti -
mele telefoane, dup\ birocra]ia
precedent\ edit\rii, intru `ntr-un
fel de lehuzie sau post-lehuzie, m\
rup de text, m\ `nstr\inez de el,
fi[ierele mentale corespunz\toare
se aburesc [i devin ilizibile. Con [ ti -
in ]a mea secret\ chiar o anume os-
tilitate opac\ fa]\ de ce a produs.
Cam `n aceast\ faz\ m\ aflu [i ea
va dura.

Revin la o idee anterioar\:
scriitorice[te vorbind, v\ plac
mai mult spa]iile largi sau  

zo nele `nguste? Adic\ prefe -
ra]i mai mult proza scurt\ sau
romanul?

Preferin]ele mele `n materie de
proz\ au o defini]ie un pic mai spe-
cial\. A[ zice c\ ele nu adaug\ ni -
mic important, fac parte din cate-
goria micilor secrete de produc]ie
de ]inut `n seif. ~mi plac – ca s\
facem un pas lateral – textele care
merg la ]int\ rapid, cu precizie mi-
cronic\ [i taie ca briciul, indiferent
de ce natur\ ar fi, eseu, critic\ lite -
rar\, proz\ scurt\. Asta, [i dac\ au
fost scrise de altcineva, dar cu atât
mai mult dac\ sunt ale mele. La
relectur\, s\-mi dea o pl\cere mai
mare ca prima oar\: condi]ie se-
cund\. Dar `mi plac [i dezvolt\rile
complicate, scenele cu adâncime,
culoare, fo[net, figura]ie – desigur,
dintr-un roman.

Continui s\ v\ descos: ce v\
solicit\ mai mult, conceperea
arhitecturii narative, redac ta -
rea sau rescrierea, corectu -
rile?

Scrisul la un roman care poate
dura luni de zile, uneori ani, e – zic
eu – ca s\patul unei galerii `n
bezn\, pas cu pas. Ce te ]ine `n for -
m\ [i treaz `n tot acest timp, cel
pu]in `n ce m\ prive[te, e pl\cerea,
mai mult decât convingerea sau
iluzia c\ o s\ apar\ [i lumini]a de la
cap\tul cel\lalt. Cu o infim\ exa -
gerare a[ ad\uga: quasierotic\.
Când treaba-i gata, dac\ n-ai ]inut
jurnal de bord ca Thomas Mann sau
Gabriela Adame[teanu, e impo sibil
de reconstituit laborul consumat,

a[a c\ aproape c\ nu mai conteaz\
ce-a fost [i cum a fost. Doar ex -
per]ii, [i eu `n visele mele secrete
m\ consider unul dintre ei, ex-
cavând `n burta textului, din mo-
tive detectivistice, afl\ câte ceva
din traseul parcurs. Un exemplu,
ca s\ fie mai clar ce vreau s\ spun:
cu acest scop am citit-o pe `nc\
tân\ra romancier\ Simona Sora [i
pronostichez c\ `n curând ea va
veni cu o surpriz\ care ne va l\sa
pe to]i masc\. Dau aceast\ mutare
`n plic, ca la [ah, [i se va verifica
dac\ m-am `n[elat sau nu.

Observ c\ prefera]i s\ ]ine]i
cititorul `n priz\ [i nu v\
dezv\lui]i inten]iile pân\ `n

ultima clip\. Este un joc care
v\ place, pur [i simplu, sau la
mijloc sunt strategii narative?

Toate `mi plac, dar nu e „joac\“.
Prepara]iile din imagina]ie, pre -
sim]irea – `ntr-o fulgerare – a tonu-
lui just, târcoalele, cu insistente re -
veniri, `n jurul pr\zii, inten]iile [i
amend\rile. Precizarea absolut ne -
cesar\ e c\, `n final, nimic din toate
astea, [i `nc\ din o mie de alte vr\ji-
torii, nu condi]ioneaz\ reu [ita. Oda -
t\ cartea tip\rit\, pus\ pe mas\,
nici un alibi nu mai conteaz\.

Apropo de tip\rire... Schim-
barea regimului v-a prins cu
patru c\r]i publicate. Au ur-
mat altele cinci. A[adar, a]i
avut oper\ [i `nainte [i dup\
1990. Totu[i, când v-a]i sim]it
cu adev\rat scriitor?

~ntrebarea e realmente intere-
sant\: ce s-a `ntâmplat cu roman -
cierul român, pentru c\ discut\m
aici doar despre el, odat\ cu tre-
cerea pragului la marea ruptur\?
Fiind `n perfect\ cuno[tin]\ de
cauz\, martor, dar [i implicat pân\
peste cap, dinozaur, adic\, am tot
filmul `n fa]a ochilor, socotind c\
am [i scris despre romanele multor
colegi de genera]ie, citi]i, chiar [i
când n-am scris despre ei, cu cre -
ionul `n mân\ [i ochelarii pe nas.
{i mai spun ceva: cu una sau dou\
excep]ii, nu mi s-au adus obiec]ii de
natura judec\]ii critice, cu toate c\
nu de]in legitima]ie de critic lite -
rar. ~ntr-adev\r, ce s-a `ntâmplat?
Ce muta]ii, ce cataclisme interi -
oare au intervenit? Sau, dac\ nu,
dac\ nu s-a clintit nimic, dac\ e
constatabil\ o `ncremenire de sta-
tuie, cum trebuie ea judecat\? {i ce
semnifica]ie au toate astea sub
unghiul condi]iei scriitorului, `n
general? Despre toate astea am
scris. ~ntr-un sertar, am un text ex-
tins de analiz\, cu câteva studii de
caz colosal de interesante, text pe
care `ns\ nu m\ gr\besc s\-l con-
sider publicabil.

Bine, atunci n-o s\ insist. Când
v-a fost mai u[or s\ publica]i:
`n 1986 sau `n 2014?

~nainte de ’90, ca s\ publici o
carte trebuia s\ te ba]i, asta-i expre-
sia cu toate acredit\rile [i r\sfo -
losit\. S\ ba]i la u[i, s\ fii insistent
pe la edituri, s\ te lup]i cu cenzura,
s\ ai pile sus-puse. ~n 1986, din Pe
cont propriu mi s-au scos la viz\ cir -
ca 50 de pagini, dar mi s-a [i atras
aten]ia s\ nu fac g\l\gie, dac\ vreau
s\-mi v\d cartea tip\rit\. Eram lo -
vit `n ficat, dar n-am scos o vorb\.
Mi-am prezentat `ns\ cazul la un
colocviu despre roman organizat la
Tg. Mure[ unde eram `ntre roman -
cieri, colegi [i prieteni, lume bun\,
critici din prima linie [i reac]ia
produs\ m-a descump\nit. Un con-
frate romancier a luat cuvântul `n
contra-replic\, amendându-m\ cu
severitate. Un critic pe care-l pre -
]uiam, `ntre patru ochi, s\ nu fim
auzi]i, m-a ironizat: `]i faci re cla -
m\? Securitatea `ns\[i, din culise,
a ciulit urechile [i am fost avertizat
de asta. Mai cu seam\, ce m-a dat
peste cap a fost, `n ambi an]\, zâm-
betul alb, concesiv [i distrat, care
indic\ deta[area, dezinteresul [i
`ntr-o oarecare m\sur\ plictiseala.
Toate erau absurde, car tea mea
ap\ruse. Nu curgea sânge din tex-
tul amputat, problema pus\ de
mine pe tapet n-avea miz\. Sigur c\
de asemenea cazuri e de preferat s\
te ]ii la distan]\, mai bine zis s\ nu
iei cuno[tin]\ de ele. Cam asta era
concluzia. Fii cuminte, ]ine-]i gura.
Obstacolele `nse[i ridicate `n fa]a
edit\rii unei c\r]i erau [i ele de-un
ridicol mortal, chiar dac\ te puteau
duce [i la balamuc, `n cazul c\ 
n-aveai umor [i nervi buni. Z\ -
d\rnicia era aproa pe tangibil\, dar
[i `ngrozitor de umilitoare. A[a se
induce leha mitea rea, distru g\ -
toare, despre care nu-mi face nici o
pl\ cere s\ vorbesc. Azi, `n 2014, har
Domnului, avem libertate, po]i
publica tot ce-]i iese din pix, chiar
[i tâmpenii absolute.

Dintre c\r]ile publicate pân\ acum care consi -
dera]i c\ v\ reprezint\?

Cu c\r]ile sale, autorul dezvolt\ un sentiment
aproape matern, privilegiindu-le pe cele mai oropsite,
am observat-o [i la al]ii. M\ reprezint\, dar nu-i exclus
s\ gre[esc, romanul Ecluza. De[i din categoria dup\
care editurile nu se dau `n vânt, cu varii argumente,
am avut marele noroc s\ mi-l ia regretatul, formida-
bilul Mu[ina care mi l-a tip\rit la Aula lui. Parantez\:
editorul meu era, al\turi de Lefter, anti-dinozaurist,
coautorul etichetei de „scriitor expirat“ care i-a ofen-
sat pe mul]i – presupun c\ la mine a `nchis ochii.

A fost o `ntreag\ poveste, datorat\ subven]iei lui
Caramitru amânat\ pân\ `n toamn\, târziu: dat\ `n

tipar de pe o zi pe alta, tip\rit\ contra cronometru,
cartea a ie[it cum a ie[it. N\scut\ cu cezarian\, plin\
de gre[eli enervante de corectur\ [i redac tare, cu o
literu]\ neprietenoas\, cu `nc\ alte hibe mai mult sau
mai pu]in sesizabile, Ecluza e cartea `n care exist\ un
„Mare[“ sub form\ de concentrat, de distilat [i, da,
risc [i repet, m\ reprezint\.

{i acum, inevitabila `ntrebare de final: ce ur -
meaz\?

De[i e de ru[ine, m\rturisesc c\ `n unele privin]e
am supersti]ii bucovinene de care ]in cu din]ii. A[a
c\, nimic despre ce va fi. Dvt, condi]ia [tiut\ a lui
Tolstoi.

„Ecluza e cartea `n care exist\ un
«Mare[» sub form\ de concentrat“
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BOOKFEST 2014

Literatura român\
clasic\, la numai un leu

R\zvan Chiru]\

Lans\ri sunt la Bookfest chiar din
primele ore de la deschidere [i `n
unele cazuri e vorba de c\r]i cât se
poate de serioase. Ipostaze ale ideo-
logiei, volumul semnat de politolo-
gul ie[ean Daniel {andru, o lucrare
„care `[i propune extragerea con-
ceptului de ideologie dintr-o zon\ la
marginalitate `n care a fost plasat
atât din cauza `ndelungii sale uti-
liz\ri `ntr-un sens negativ, cât [i
din cauza asocierii sale cu regimu-
rile de factur\ totalitar\“, a fost lan-
sat miercuri, 28 mai, `n prezen]a
unei audien]e nea[teptat de consis-
tente, având `n vedere tot ce am
scris anterior.

Polonia, ]ara invitat\

Invitatul de onoare al edi]iei din
acest an a Bookfest a fost Polonia.
Sub sloganul „Quo vadis Polonia?
Spre urm\torul Nobel“, standul
acestei ]\ri a fost inaugurat oficial
de c\tre ministrul polonez al Cultu-
rii [i Patrimoniului Na]ional, Bog-
dan Zdrojewski, aflat la prima sa
vizit\ `n România, dup\ cum ne-au
explicat organizatorii. „Noi sun-
tem obi[nui]i s\ privim la acele
]\ri pe care le consider\m modele,
cum ar fi Fran]a, Germania, Spa-
nia, care au fost la rândul lor invi-
tate speciale la Bookfest. Dar Polo-
nia, de[i necunoscut\ publicului
larg din acest punct de vedere, st\

foarte bine `n ceea ce prive[te in-
dustria editorial\. Polonia a ajuns
astfel ca, la o popula]ie de doar do -
u\ ori mai mare decât România, s\
aib\ o pia]\ de carte de circa 8-9 ori
mai mare“, mi-a explicat Marius
Mitric\, directorul Bookfest.  

Printre invita]ii polonezi se
num\r\ Danuta Wałęsa, so]ia fos-
tului lider legendar al Solidarit\]ii
[i pre[edinte al Poloniei Lech Wa-
łęsa, autoarea volumului autobio-
grafic Visuri [i taine, bestseller al
anului 2011 `n Polonia (35 de lei,
pre]ul de vânzare `n România),
Bronislaw Wildstein, redutabil
gânditor [i publicist polonez,
lupt\tor al Solidarit\]ii, sau Mał-
gorzata Rejmer, autoarea reporta-
jului „Bucure[ti. Praf [i sânge“,
pentru care a primit deja o serie de
premii importante `n Polonia. De
asemenea, pe parcursul Bookfest
au loc, `ntr-o sal\ multimedia, pro-
iec]ii de filme documentare despre
cei patru laurea]i polonezi ai pre-
miului Nobel pentru literatur\. 

C\r]i ieftine avem

Un capitol important pe agenda
fiec\rui vizitator al târgului `l re-
prezint\ c\r]ile cu pre] redus. Iar
oferta este consistent\ [i la edi]ia
din acest an a Bookfest. Editura Po-
lirom, de exemplu, are la stand vo-
lume la doar 9,9 lei: Cristos 
vs Arizona (de Camilo Jose Cela),
Vacan]a lui Maigret (de Georges 

Simenon), Sunt o bab\ comunist\
(de Dan Lungu), Confesiunile unui
opioman englez (de Thomas de
Quincey), Va curge sânge (de Upton
Sinclair), Aspidistra s\ tr\iasc\!
(de George Orwell). De asemenea,
la acela[i stand pot fi g\site c\r]i la
14 lei, Cafeneaua Pas-Parol (de Ma-
tei Vi[niec), Iarna decanului (de
Saul Bellow), la 15 lei – Fii [i `n -
dr\gosti]i (de D.H. Lawrence) [i
Metamorfoza [i alte povestiri (de
Franz Kafka), la 17 lei fiecare trei
volume de Haruki Murakami sau
20 de lei Toba de tinichea (de Gün-
ter Grass) [i America f\r\ etaje (de
Ilf [i Petrov).

Cele mai ieftine c\r]i sunt cele
de la Editura Minerva, care cost\ 1
leu: Imnuri. R\zboiul [oarecilor cu
broa[tele (de Homer), Roman]e
(Ion Minulescu), Teatru (de I.L. Ca-
ragiale), Legende istorice [i poezii
(de Dimitrie Bolintineanu). Litera-
tura român\ clasic\, se vede trea -
ba, nu mai valoreaz\ prea mult `n
ochii cump\r\torilor. Astfel, Inte-
grala poetic\ Mihai Eminescu cos -
t\ doar 15 lei, iar unele volume de
Liviu Rebreanu doar 5 lei.

Bookfest junior

Pentru c\ târgul se termin\ pe 1 iu-
nie, evenimentele pentru copii
sunt bine reprezentate `n progra-

mul Bookfest. Astfel, Curtea Veche
organizeaz\ duminic\ „C\r]ile co-
pil\riei“, un atelier de teatru pentru
copii cu vârsta cuprins\ `ntre 9 [i 14
ani. Totodat\, pe 1 iunie, Editura Li-
tera anun]\ o sesiune de fotografii,
tot pentru copii, evident, cu Mickey
Mouse. Copiii mai dispun [i de un
spa]iu special preg\tit de organiza-
torii salonului unde par ticip\ la 

ateliere, lecturi [i evenimente. Mai
mult, editurile Humanitas Mul -
timedia, Humanitas, Humanitas
Fiction, Arthur, Corint Junior, Cur-
tea Veche Publishing, Nemira, Pa-
ralela 45, Rao [i Vellant au preg\tit
prima edi]ie Bookfest Junior, adic\
patru zile de lans\ri de carte pentru
copii [i adolescen]i, `ntâlniri cu au-
tori, ateliere de desenat [i de teatru.

Cel mai bun moment s\ vizitezi un târg de
carte e, clar, diminea]a, `n primele trei zile
de la deschidere. La standuri [i printre
acestea e pu]in\ lume, oamenii `n general 
au r\bdare, tocmai pentru c\ nu trebuie s\ 
se `ngr\m\deasc\, a[a `ncât po]i c\uta

relaxat c\r]i din oferta generoas\ a
editurilor care particip\ la cea de a IX-a
edi]ie a Salonului Interna]ional de Carte
Bookfest. Ce [anse crezi c\ ai, `n aglomera]ia
din ultimele dou\ zile de târg, printre
vizitatorii care se `mping [i se ciocnesc, 

s\ treci prin m\car o parte din cele peste 
1.000 de titluri scoase la vânzare de Editurile
Polirom [i Cartea Româneasc\, de exemplu?
Faptul c\ sunt toate cu reducere de 20% 
nu te ajut\ deloc, pentru c\ oricum nu ai
timp s\ te hot\r\[ti ce volume vrei.

Amintirile 
Antoanetei Ralian
Un punct de atrac]ie, `ntre zecile de evenimente cu scriitori de la
Bookfest, ̀ l reprezint\ lansarea celui de al doilea volum al Andreei Es-
ca, celebra prezentatoare de [tiri de la Pro TV. ~n Ce-am f\cut când am
t\cut, vedeta „vorbe[te deschis [i surprinz\tor de sincer despre su-
biecte [i momente intime din via]a personal\. Andreea `[i rea -
minte[te despre activitatea ei sportiv\, mai exact cei zece ani de `not,
despre rigurozitatea [i dragostea cu care a fost crescut\ de c\tre
p\rin]i [i bunici, despre `nceputurile ei `n televiziune [i despre `ntâl-
nirile providen]iale care i-au marcat via]a“, dup\ cum descriu volu-
mul chiar colegii s\i de la {tirile Pro TV. 

La aceea[i edi]ie, o vedet\ special\, cunoscut\ mai ales pa -
siona]ilor de literatur\, `[i lanseaz\ de asemenea o carte de amintiri.
„Despre vremurile prin care a trecut, dar [i despre cele de azi, despre
scriitorii mari pe care i-a cunoscut, despre voiajuri [i `ntâmpl\ri fru-
moase, doamna Ralian are o mul]ime de istorii prin care ajungi s\ o
cuno[ti“, dezv\luie Adriana Bittel despre Amintirile unei nonagena-
re, de Antoaneta Ralian.
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ContemporanIS 2014 — papioane verzi
[i trei zile de teatru contemporan
Edi]ia a VI-a a Festivalului de Teatru Contemporan de la
Ia[i s-a desf\[urat `ntre 26 [i 28 mai, cu [ase spectacole 
la Teatru FiX [i Sala „Uzina cu Teatru“ [i o lansare de
revist\ la libr\ria C\rture[ti Palas. „Planul nostru e s\
`ncerc\m s\ facilit\m accesul tinerilor la cultur\ [i s\
nu condi]ion\m accesul la un eveniment de partea
financiar\, `ntr-o perioad\ `n care cultura cost\ [i banii
sunt pu]ini. }inem mult la conceptul de intrare liber\“,
motiv pentru care [i anul acesta, la fel ca la edi]iile
anterioare, intrarea a fost liber\ [i s\lile pline.

Ioan Stoleru

Luni, 26 mai, s-a jucat la Teatru FiX
Cel mai frumos roman din lume, o
produc]ie Teatrul Unteatru Bucu -
re[ti, `n regia Alexandrei Penciuc,
scenariu de Tudor Prodan, cu Nico-
leta Lefter [i Ionu] Grama. Cum s-a
terminat, spectatorii au plecat spre
Sala „Uzina cu Teatru“ a Teatrului
Na]ional, unde de la 19.30 `ncepea
spectacolul SubP\ mânt. Valea Jiului
dup\ ’89, ̀ n regia lui David Schwartz,
cu un scenariu de Adrian Cristea [i
un text de Mihaela Michailov, mu-
zic\ de Bobo Burl\cianu, cu Alice
Monica Marinescu, Katia Pasca-
riu, Alexandru Potocean [i Andrei
{erban. Piesa ofer\ o imagine tragi-
comic\ a situa]iei or\[elelor minie-
re din Valea Jiului, care, odat\ cu
`nchiderea minelor, au `nceput s\
moar\ [i s\ devin\ tot mai mult
ora[e-fantom\.

Fiecare personaj reprezint\ o ti-
pologie bine definit\ [i, prin replici
pline de umor, descrie de fapt o si-
tua]ie cât se poate de sumbr\: ne-
vasta de miner care poveste[te
cum, dup\ accidentul `n min\ al
so]ului ei, l-a `ngrijit zi de zi, salva-
torul care `n zeci de ani n-a scos
nici un miner viu de sub p\mânt,
]iganca care fur\ c\rbuni de la
min\ pentru a-[i ̀ nc\lzi familia sau
paznicul care-i mai las\ pe ho]i s\
scape cu câte un sac, dac\ iau „cât

[i cum trebuie“ [i nu se l\comesc.
Piesa m-a mi[cat cu atât mai mult,
având `n vedere c\ `n 2008, dup\ ce-
le dou\ explozii din noiembrie din
mina Petrila, când au murit opt mi-
neri [i patru salvatori, am fost la
Petrila [i-am f\cut un reportaj de -
spre via]a localnicilor. Auzindu-i
pe actorii-mineri vorbind despre
Strada Minei, despre cartierul Bos-
nia, despre acumul\ri de metan [i
explozii neiert\toare, mi-am adus
aminte de b\rba]ii care-mi spuneau
„când intru `n min\, intru `n Iad“.

~ncepe ploaia [i tavanul Uzinei
cu Teatru se transform\ `ntr-o toa -
c\ pentru pic\turile care cad repede-
repede, ̀ ns\ cei patru actori reu [esc
cumva s\ integreze sunetul ap\ -
s\tor [i tunetele de-afar\ `n pies\,
accentuând autenticitatea pove[tii
[i parc\ f\cându-te s\ te sim]i 
ca-ntr-o diminea]\ ploioas\ pe str\ -
du]a ce duce spre EM Petrila.

„Gazeta de Art\ Politic\“
nr. 5: Art\, cultur\ 
[i gentrificare

„Fa]\ de edi]iile trecute, cea mai
mare diferen]\ este c\ acum avem
mai multe spectacole profesioniste
`n program [i mai pu]ine spectaco-
le studen]e[ti. ContemporanIS a
`nceput ̀ n 2008 ca un festival de tea-
tru studen]esc, organizat la vremea
respectiv\ de studen]i. Anul acesta

avem [ase spectacole [i o lansare
de gazet\, dintre care patru sunt
spectacole care nu s-au mai jucat
pân\ acum `n Ia[i, iar unul este un
spectacol-produc]ie a Teatrului
FiX.“ – Cosmin Panaite, actor, or-
ganizator ContemporanIS.

Mar]i a fost ziua one-woman-
show, Parfum de via]\ pe un trac-
tor cu Fatma Mohamed (Asocia]ia
{prai] din Sf. Gheorghe [i UAT Tg.
Mure[) [i Copii r\i cu Katia Pasca-
riu (regia Alexandru Mih\escu, sce-
nografia Adrian Cristea, video Cin-
ty Ionescu, muzica Eduard Jak Neu -
mann), ambele jucate la Teatru FiX.
Iar de la ora 15.00, David Schwartz
[i Mihaela Michailov au lansat la
C\rture[ti Palas num\rul al cinci-
lea al „Gazetei de Art\ Politic\“, o
publica]ie trimestrial\ indepen-
dent\ care „a pornit din nevoia
noastr\ de a reflecta mult mai im-
plicit politic asupra fenomenelor
artistice pe care le urm\ream“, a
explicat Mihaela Michailov. „Pe
m\ sur\ ce construiam propriile
noastre spectacole, pe m\sur\ ce
eram implica]i `n diverse acti vi -
t\]i, e important s\ existe [i un su-
port scris, care s\ nu fie nici prea
teoretic [i care cumva s\ `nso -
]easc\ demersul de art\ politic\.“
Tema acestei edi]ii a Gazetei este
„Art\, cultur\ [i gentrificare“ (n.r.:
procesul de transformare a unei zo -
ne urbane considerate „`mb\trânit\“
`ntr-un cartier pentru popula]ia
mai bogat\ [i str\mutarea vechilor
reziden]i s\raci), despre care a vor-
bit David Schwartz. „Foarte repede
a devenit vizibil felul `n care sunt
folosi]i arti[tii `n acest proces. O
zon\ care de obicei ori e central\,
ori e semi-central\, ori e de interes

este populat\ de oameni s\raci, de
oameni needuca]i, de multe ori cu
probleme de infrac]ionalitate. {i
atunci e nevoie de schimbarea ima -
ginii zonei respective [i de un mod
de a-i scoate pe oamenii de acolo. {i
aici intervin arti[tii; zona fiind cu
chirii mai mici, `ncep s\ se mute
arti[ti, se deschid galerii, se des-
chid baruri, zona devine intere-
sant\ pentru publicul de clas\ de
mijloc, arti[tii uneori mai [i lu-
creaz\ `n comunit\]ile respective,
pare c\ `i ajut\, dar de fapt rezulta-
tul este c\ zona devine mai sigur\,
mai atractiv\ pentru clasa de mij-
loc [i, ca atare, pre]urile la chirii
`ncep s\ creasc\, iar popula]ia
s\rac\ este nevoit\ s\ se mute de
acolo“, a explicat David Schwartz.

Masteranzii de la 
„Babe[-Bolyai“, 
`n Joburi pentru studen]i

„Avem un colaborator, Ionu] So-
ciu, critic de teatru, care a fost `n
juriul ContemporanIS anul trecut
[i el ne-a recomandat câteva specta-
cole. Conceptul e teatru contempo-
ran, ne dorim texte contemporane,
proaspete, pe cât posibil s\ trateze
subiecte actuale [i teme ale prezen-
tului, iar arti[tii s\ fie tineri, de vii-
tor [i s\ `[i doreasc\ s\ experimen-
teze [i s\ `[i g\seasc\ forma lor de
expresie. Ei sunt speciali [i au fost
ale[i pentru c\ au ni[te c\ut\ri
foarte personale `n felul lor de tea-
tru, mai mult decât s\ serveasc\ un
gen de teatru mainstream sau un
gen de teatru care s\ se vând\.“ –
Cosmin Panaite.

Ziua a treia a festivalului a mai
adus pe scena Teatrului FiX dou\

piese. La Joburi pentru studen]i
(Universitatea „Babe[-Bolyai“, Fa-
cultatea de Teatru [i de Televiziu-
ne) de Gianina C\rbunariu, cu Ve-
ra Br\tf\lean, Alexandra Caras,
Codru]a Hum\, Valentin Oncu,
Andrea Papp, Adrian Strâmtu,
Alex Tatu [i Radu Vasiliu, publicul
a râs la stereotipurile de interviuri
de angajare [i studen]i de tot felul
care-[i caut\ de munc\, câ]iva din
sal\ probabil reg\sindu-se `n si-
tua]iile ridicole care apar la inter-
viu. Au fost to]i acolo, b\iatul me-
reu la patru ace, cu bagajul de cu-
vinte pe care vrea orice angajator
s\ le aud\, fata care urc\ pe scara
profesional\ f\r\ nici o problem\,
tipul care prefer\ mereu s\ plece ̀ n
afar\ sau tipa babysitter care mai
uit\ de copil din când `n când.

ContemporanIS 2014 s-a termi-
nat cu Dreaming Romania, o
crea]ie colectiv\, produc]ie Teatru
FiX, ̀ n co-regia lui Mihai Pintilei [i
Radu Horghidan, cu Bogdan Can-
tauz, Claudia Chira[, Roxana Dur-
neac, Alexandra G`tlan, Ancu]a
Gutui, Alex Iura[cu, Adi Marele,
Delia Neagu, Mihai Pintilei, Alin
{tefan Prodan, Ana Scarlat [i {tian
Claudiu. Spectacolul a câ[tigat
anul trecut Marele premiu la pri-
ma edi]ie a Festivalului Na]ional
de Teatru INDEPENDENT [i este
inspirat din realitatea socio-poli-
tic\ a României.

Festivalul ContemporanIS a fost
organizat anul acesta de Vlad So -
cea, Cosmin Panaite [i Andreea
Boboc (Asocia]ia ContemporanIS),
cu ajutorul Ameliei Gheorghi]\ de
la Muzeul Literaturii Române Ia[i
[i al câtorva voluntari.

SubP\ mânt. Valea Jiului dup\ ’89, 
de David Schwartz

Lansarea num\rului al cincilea al „Gazetei de Art\ Politic\“



– Fragment –

M\ numesc Serena Frome (ri mea -
z\ cu plume) [i acum aproape pa-
truzeci de ani am fost trimis\ ̀ ntr-o
misiune secret\ de serviciul brita -
nic de securitate. De ̀ ntors, nu m-am
`ntors `n bune condi]ii. La optspre -
zece luni de la recrutare, am fost
dat\ afar\, nu `nainte s\ m\ fac de
ru[ine [i s\-l distrug pe omul pe
care-l iubeam, de[i la asta a con-
tribuit [i el, f\r\ `ndoial\. 

N-am s\ z\bovesc prea mult asu -
pra copil\riei [i adolescen]ei mele.
Sunt fiica unui episcop anglican [i,
`mpreun\ cu sora mea mai mic\,
am crescut ̀ n curtea catedralei unui
`ncânt\tor or\[el din estul Angliei.
Tr\iam `ntr-un c\min cald [i pri -
mitor, care lucea de cur\]enie, era
dichisit [i plin de c\r]i. P\rin]ii mei
se ̀ n]elegeau bine [i m\ iubeau foar -
 te tare, la fel [i eu pe ei. Sora mea,
Lucy, era mai mic\ decât mine cu
un an [i, cu toate c\ `n adolescen]\
zbieram tot timpul una la alta,
n-am pus nimic la inim\, devenind
foarte apropiate mai târziu. Cre -
din]a tat\lui meu `n Dumnezeu era

cump\nit\ [i deloc vehement\, nu
`ncerca niciodat\ s\ ne-o impun\
cu de-a sila, a[ zice c\ avea doar
atât cât s\-i permit\ s\ urce lin `n
ierarhia bisericeasc\ [i s\ ne in s ta -
leze `ntr-o foarte confortabil\ vil\
`n stil Queen Anne. Casa se `n\l]a
`ntr-un chiostro delimitat de plante
perene, bine cunoscute pe vremea
aceea, dar [i ast\zi, celor care se
pricep la gr\din\rit. Totul era deci
statornic, demn de invidiat, idilic
chiar. Am crescut ̀ ntr-o gr\din\ ̀ m -
prejmuit\, cu toate bucuriile [i li -
mit\rile aferente.

Sfâr[itul anilor ’60 ne-a mai des-
tins existen]a, f\r\ `ns\ s-o dea
peste cap. N-am lipsit nici o zi de la
[coal\, cu excep]ia celor `n care am
fost bolnav\. Când ie[eam din ado-
lescen]\, zidurile gr\dinii n-au reu -
[it totu[i s\ ne opreasc\ de la ceva
mo zoleal\, cum ì ziceam pe-atunci,
dup\ cum nu ne-au `mpiedicat s\
experiment\m fumatul, b\utura [i
un pic de ha[i[, discurile cu rock-
and-roll, culorile mai vii [i rela]iile
mai calde. La [aptesprezece ani,
prietenii mei [i cu mine eram ni[te
timizi [i adorabili r\zvr\ti]i, `ns\
ne f\ceam con[tiincio[i temele, ne
chinuiam s\ ne vârâm `n cap pân\
ne lua grea]a verbele neregulate,
ecua]iile, motiva]iile personajelor
literare. Ne pl\cea s\ ne d\m fete
rele, dar `n realitate eram destul de
cumin]i. Savuram excita]ia gene -
ral\ care plutea `n aer `n 1969. {i,
odat\ cu ea, perspectiva momentu-
lui când aveam s\ plec\m de-acas\
ca s\ mergem la facultate. ~n pri mii
optsprezece ani de via]\ nu mi s-a
`ntâmplat nimic straniu sau `ngro -
zitor [i de aia am s\ sar peste ei.

Dac\ ar fi fost dup\ mine, a[ fi
optat, din comoditate, s\ studiez
Engleza la o universitate de provin-
cie, din nord sau din vest. ~mi pl\ -
cea s\ citesc romane. Citeam repe de
– d\deam gata dou\-trei pe s\p t\ -
mân\ – [i mi-ar fi convenit de mi -
nune s-o ]in a[a `n urm\torii trei
ani. Dar la vremea respectiv\ eram
considerat\ un fel de ciud\]enie a
naturii – o fat\ cu talent la matema -
tic\. Disciplina nu m\ interesa `n
mod special, nu-mi aducea cine [tie
ce satisfac]ii, ̀ ns\ ̀ mi pl\cea c\ eram
mai bun\ decât to]i colegii mei, [i
asta f\r\ s\ m\ dau de ceasul mor -
]ii. {tiam rezolv\rile `nainte s\-mi
dau seama cum ajun sesem la ele.
~n timp ce prietenii mei se luptau
cu calcule complicate, eu g\seam
solu]iile fluie rând, pe de-o parte
pentru c\ rezolv\rile p\reau c\ mi
se `nl\n]uie dinaintea ochilor [i, pe
de alta, dintr-un soi de intui]ie a
r\spunsului corect. N-a[ fi putut s\
explic cum de [tiam ceea ce [tiam.
Evident, un examen la matematic\
presupunea un efort mult mai mic
decât unul la literatur\ englez\.
Un de mai pui c\ `n ultimul an de
liceu devenisem c\pitanul echipei
de [ah. Trebuie s\ v\ pune]i la lu-
cru toat\ imagina]ia ca s\ `n]ele -
ge]i ce `nsemna pe-atunci pentru o
fat\ s\ se duc\ la o alt\ [coal\ din
comitat [i s\-l fac\ muci pe un `n -
crezut cu pantaloni, [tergându-i de
pe buze rânjetul condescendent.
Dar, m\ rog, matematica [i [ahul,
`mpreun\ cu hocheiul, fustele pli -
sate [i imnurile bise ri ce[ti, f\ceau
parte din recuzita oric\rei [coli, cel
pu]in `n accep]ia mea. Când am
`nceput s\-mi fac planuri pentru
facultate, mi-am zis c\ de-a cum ve -
nise vremea s\ las deoparte aseme-
nea infantilisme. Numai c\-mi f\ -
ceam planuri f\r\ s-o iau `n calcul
pe mama. 

Era chintesen]a – ori parodia,
depinde cum prive[ti lucrurile –
so]iei unui vicar, mai târziu epis-
cop: o memorie formidabil\ a tu-
turor numelor, fe]elor [i v\ic\ reli -
lor enoria[ilor, stilul cu totul apar -
te `n care trecea pe strad\ parc\
plutind, cu e[arfa ei Hermès la gât,
felul `n care [tia s\ fie amabil\, dar
ferm\, cu menajera [i cu gr\dina -
rul. Perfect charismatic\ la orice
nivel social, `n orice registru. Cum
reu[ea s\ vorbeasc\ pe limba feme -
i lor \lora mereu `ncruntate, fu -
mând ]igar\ de la ]igar\, care st\ -
teau `n locuin]ele sociale – parc\ le

v\d strânse acolo, `n cripta biseri -
cii, unde se `ntrunea Clubul Mama
[i Copilul! Cu cât\ elocven]\ le
citea povestea Na[terii Domnului
`n seara de Ajun copiilor de la orga-
niza]ia umanitar\ Barnardo, adu -
na]i la picioarele ei, pe covorul din
salon! Cu cât\ autoritate `nn\s cut\
l-a f\cut s\ se simt\ `n largul s\u pe
arhiepiscopul de Canterbury când
l-a servit cu ceai [i pr\jiturele dup\
slujba de sfin]ire a no ului baptis-
teriu! Lucy [i cu mine fuseser\m
exilate la etaj pe toat\ durata vizi -
tei, de unde ni se inter zisese s\ co -
bo râm. Toate astea – [i aici vine
partea cea mai dificil\ – `mbinate
cu devotamentul [i supu nerea ab-
solute fa]\ de cauza pe care o ser -
vea tat\l meu. ~l sus]inea, `l slujea,
`l `nlesnea la fiecare mi[ care. De la
[osetele perfect aranjate [i la cota
impecabil c\lcat\ din [ifonier, la
biroul f\r\ fir de praf [i la lini[tea
absolut\ pe care se `ngrijea s\ o `n -
st\pâneasc\ `n toat\ casa `n zilele
de sâmb\t\, când tata `[i scria

predica. Nu cerea `n schimb – cel
pu]in, a[a `mi imaginez – decât ca
el s-o iubeasc\ sau m\car s\ n-o
p\r\seasc\.

Dar ce nu-mi d\dusem eu seama
pe-atunci era c\ sub toat\ aceast\
`nf\]i[are conven]ional\ `ncol]ea
s\mân]a dur\ a unei feministe.
Sunt sigur\ c\ n-a rostit `n via]a ei
un asemenea cuvânt, `ns\ asta nu
conta. Convingerile ei mi-au b\gat
frica-n oase. Mi-a replicat c\ era da-
toria mea de femeie s\ m\ duc la
Cambridge [i s\ studiez Matemati-
ca. „De femeie“? ~n vremurile alea
[i `n mediul `n care tr\iam, nimeni
n-ar fi spus a[a ceva `n veci. Nici o
femeie nu f\cea ceva `n calitate „de
femeie“. M-a anun]at c\ n-avea de
gând s\ m\ lase s\-mi irosesc talen-
tul. Trebuia s\ m\ afirm [i s\ devin
eminent\. Trebuia s\ urmez o cari-
er\ `n [tiin]\, inginerie sau eco no -
mie. Apoi a b\gat chestia cu „ai lu -
mea la picioare“. Cât de nedrept
fa]\ de sora mea, c\ eu eram [i de[ -
teapt\, [i frumoas\, `n timp ce ea
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„Suplimentul de cultur\“
public\ `n avanpremier\ un
fragment din romanul
Opera]iunea Sweet Tooth
de Ian McEwan, care va
ap\rea `n curând `n colec]ia
„Biblioteca Polirom. Seria
Actual“ a Editurii Polirom,
`n traducerea din limba
englez\ a lui Dan Croitoru.

Ian McEwan —
Opera]iunea Sweet Tooth

CARTEA

~n urma unei aventuri cu un b\rbat mai `n vârst\, Serena Frome, o
student\ la Cambridge pe cât de frumoas\, pe atât de inteligent\, e ra-
colat\ de MI5. Suntem `n anul 1972. R\zboiul Rece e departe de-a se fi
`ncheiat. Legendarul serviciu secret britanic e decis s\ manipuleze
scena cultural\, finan]ându-i pe scriitorii favorabili politicii guvernu-
lui. Opera]iunea prime[te numele de cod Sweet Tooth. Cititoare
avid\, Serena devine candidata ideal\ pentru o ac]iune de infiltrare
`n cercurile apropiate unui tân\r [i promi]\tor scriitor, pe nume Tom
Haley. La `nceput, `i `ndr\ge[te povestirile. Apoi se `ndr\goste[te de
autor. Va reu[i ea oare s\-[i ascund\ existen]a dubl\? Ca s\ ias\ din
aceast\ dilem\, Serena se vede nevoit\ s\ renun]e la regula de c\p\tâi
a spionajului: s\ n-ai ̀ ncredere ̀ n nimeni. O extraordinar\ panoram\
a tumultuo[ilor ani ’70, profund marca]i de atacuri teroriste, greve,
penurie economic\, fuste mini [i revolu]ia sexual\, Opera]iunea Sweet
Tooth cuprinde nara]iuni care se `ntrep\trund, finalul nea[teptat
chemând la o nou\ lectur\, la fel de incitant\.
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„Ce frumos era la piatra neam]/
Aerul tare ca vorbele `ntr-un poem
de geo bogza/ {i mun]ii deranja]i
de ultima furtun\/ Ca mai demult
pe crestele aspre ale carpa]ilor/ La
trec\toarea de stânci col]uroase
bratocea/ Unde ciobanul ̀ ntâlnit se
masturba `n aer liber/ {i câinii de
la stân\ lingeau pe piatr\ sper-
ma.// Era frumos ciobanul [i cât de
feciorelnic/ Acolo pe crestele aspre
ale carpa]ilor/ Ar\ta felul pur `n
care el [tie s\ fac\ dragoste/ S\ -
mân]a, ca un scuipat, f\cea pe
stânc\: plici/ Câinii ciob\ne[ti o
`nghi]eau cu l\comie/ Nu r\mânea
nici o murd\rie/ {i totul era atât de
frumos, atât de pur.“ 

Iat\ un poem aproape octoge-
nar. A ap\rut `n placheta lui Geo
Bogza din 1933, Poemul Invectiv\,
pentru a fi reeditat (cu `ntregul an-
samblu) dup\ mai bine de cinci de-
cenii, `n 1986, `ntr-o edi]ie scoas\ la

Panciova, `n Banatul sârbesc. A
fost reluat zece ani mai târziu, `n
volumul-dialog Eu sunt ]inta. Geo
Bogza `n dialog cu Doina Turconi.

~ntâmplarea face c\ am avut ac-
ces la edi]ia de la Panciova, desco-
perit\... exact la vârsta potrivit\ `n
biblioteca lui Valeriu Cristea. Geo
Bogza `nsu[i i-o oferise criticului,
ca [i cum patriarhul literelor noas-
tre din deceniile opt [i nou\ ar fi
vrut s\-i reaminteasc\ de exhibi]ii-
le [ocante [i minunatele lui obr\z -
nicii din tinere]e. 

Era – [i r\mâne – un contrast fra-
pant `ntre imaginea lui Bogza vâr-
stnic, ceremonios [i oracular, domi-
nând nu numai prin statur\, ci [i
prin verbul de ultra`n]elept al
Cet\]ii adun\rile scriitorice[ti (ulte-
rior, Octavian Paler va intra `n rol)
[i imaginea de scandalagiu a lui
Bogza tân\r, dus la `nchisoare pen-
tru „atentat la bunele moravuri“, `n

noiembrie 1932, [i pentru „porno-
grafia“ din Poemul Invectiv\, `n
aprilie 1937. 

Dup\ atâta vreme, `ntreaga pla-
chet\ a fost reeditat\ `ntr-un vo-
lum, antologic la propriu [i la figu-
rat, prefa]at de Paul Cernat [i cu o
cronologie plus referin]e de Teodo-
ra Dumitru. Abia cu aceast\ edi]ie
scoas\ `ntr-un tiraj de mas\, `n co-
lec]ia „Jurnalului Na]ional“, se
poate afirma c\ versurile de tine-
re]e ale lui Bogza au ajuns sub
ochii ([i nu doar la urechile) publi-
cului larg.

E o `ntrebare, pentru mine, dac\
Poemul Invectiv\ le-a fost cunoscut
poe]ilor no[tri de ultim\ genera]ie.
Lui Marius Ianu[, de pild\, `n al
c\rui Manifest anarhist [i alte frac-
turi (2000) se `ntre]ineau rela]ii se-
xuale neprotejate cu România:
„Sunt atent cu tine, România,/ `]i
introduc penisul meu lung [i ne-
gru/ `n pântec, România/ la sfâr[it
o s\ [tii [i câ[tigi, România?/ Ai
`nv\]at s\ faci bani?/ Mai po]i s\
r\spunzi, România?/ Pre[edin]ii
sunt ni[te cretini, România/ guver-
nul e o adun\tur\ de cretini/ ei 
n-au dat niciodat\ bani unor cer[e -
tori, România/ putem s\ tr\im cu
ap\ [i r\d\cini, România/ putem

s\ fugim `n mun]i,/ România/ nu-
mai c\ tu nu vrei// România!“. Sau
Elenei Vl\d\reanu, `n ale c\rei Fi-
suri (2003) statuia lui C.A. Rosetti
oferea posibilitatea unei fela]ii:
„urc\-te pe statuia lui rosetti/
a[az\-i cravata florile pe um\r/ su-
ge-i sexul“.

Cum ar fi fost, oare, mai bine
pentru cei doi poe]i din anii 2000?
S\ fi citit versurile din 1933 ale lui
Bogza – sau s\ nu le fi citit? Prima
[i cea mai s\n\toas\ reac]ie ar fi s\
spunem c\ era preferabil s\ le cu-
noasc\. Dac\ e[ti un ignorant voios
ori ai informa]ii lacunare asupra
preceden]elor, ri[ti s\ faci `n ochii
celor aviza]i o figur\ nu prea ono-
rabil\. Reeditezi, involuntar [i in-
con[tient, ceea ce s-a mai scris; [i
poate c\ mai bine. E[ti o copie a
unui original de care n-ai habar.
L\sând deoparte relevan]a artis-
tic\, tân\rul Bogza te surclaseaz\
prin aceea c\ te devanseaz\.

{i totu[i, voi spune c\ pentru un
tân\r [i radical poet al genera]iei
2000, orice nume ar purta el, numai
bun s\ fie (Marius Ianu[ [i Elena
Vl\d\reanu sunt printre cei mai
buni), e preferabil ca lec]ia practic\
de avangardism a lui Bogza s\ nu fi
fost cunoscut\ pe latura aceasta

sexualizant\ [i scabroas\, natura-
list\ [i expresionist\ din Poemul
Invectiv\. C\ci un avangardist e prin
defini]ie un artist ce se ridic\ ̀ mpo-
triva canonului, establishment-ului,
academismului, statuilor, muzee-
lor, istoriilor literare. Dac\ e co-
erent `n avangardismul s\u, el va
nega [i istoricitatea. Un rebel care
s\ citeze altfel decât `n batjocur\ [i
care s\ se refere la o tradi]ie consa-
crat\ a rebeliunii, la care el se va
ad\uga cuminte? S\ ne imagin\m
c\ Marius Ianu[ s-ar fi putut ag\]a
de pulpana Poemului Invectiv\, re-
semnându-se s\ continue, `n 2000,
ceea ce f\cuse Geo Bogza `n 1933?

De altfel, Bogza ne arat\ indirect
[i c\ proximitatea fa]\ de un mare
poet poate fi strivitoare. Arghezia-
nismul `mi pare uneori sufocant `n
placheta aceasta atât de [ocant\,
acum, pentru marele public; [i
ie[irea tân\rului Bogza de sub in-
fluen]a volumului-capodoper\ al
lui Arghezi, Flori de mucigai (1931),
s-a produs `n Poemul Invectiv\
foarte greu [i numai pe anumite
secven]e.

Mai bine deci, pentru un avan-
gardist pur [i dur, tinere]e f\r\ b\ -
trâne]e [i acte de rebeliune f\r\ an-
xietatea influen]ei.

Tinere]e f\r\ b\trâne]e

Timpuri noi

Daniel Cristea-Enache

nu era nici una, nici alta. Ar fi cu
atât mai inechitabil s\ n-am aspira -
]ii ̀ nalte... N-am ̀ n]eles logica acestui
argument, dar n-am zis nimic. M-a
anun]at c\ n-o s\ mi-o ierte `n veci
dac\ o s\ dau la Englez\ ca s\ devin
o gospodin\ doar o idee mai educa -
t\ decât ea. M\ pândea pericolul
s\-mi irosesc via]a. Astea fuseser\
cuvintele ei, care echivalau cu o re-
cunoa[tere a propriei situa]ii. A fost
singura dat\ când [i-a exprimat
sau a sugerat nemul]umirea fa]\ de
propria-i soart\.

Dup\ care l-a angajat `n lupt\ [i
pe tata – „Episcopul“, cum `i zi -
ceam sor\-mea [i cu mine. ~ntr-o
dup\-amiaz\, când m-am `ntors de
la [coal\, maic\-mea m-a `n[tiin]at
c\ tata m\ a[teapt\ `n biroul lui.
F\r\ s\-mi mai scot jacheta verde
cu blazonul pe care era inscrip]io -
nat\ deviza [colii – Nisi Dominus
Vanum –, m-am cufundat bosum-
flat\ `n fotoliul lui voluminos de
piele, ̀ n timp ce el, tronând din spa -
tele biroului, ̀ [i strângea hârtiile [i
morm\ia pentru sine, punându-[i
ordine `n gânduri. Mi-a trecut prin
cap c\ imediat o s\-mi repete Pilda
talan]ilor, dar – surpriz\ – m-a luat
cu chestii practice. Se interesase [i
el `n stânga [i-n dreapta. Cambrid -
ge-ul trepida s\ se [tie c\ „`[i des -
chidea por]ile spre societatea mo -
dern\, egalitarist\“. Cu povara zo -
diei mele `ntreit nefaste – absol -
visem o [coal\ public\, eram fat\ [i
voiam s\ urmez o disciplin\ rezer-
vat\ exclusiv b\rba]ilor –, a[ fi 

intrat la sigur. Dac\, dimpotriv\,
voiam s\ urmez Engleza la Cam-
bridge (ceea ce nu fusese niciodat\
inten]ia mea, dar Episcopul nu
se-ncurca `n am\nunte), o s\-mi fie
mult mai greu. N-a trecut o s\p t\ -
mân\ [i mama vorbise deja cu di-
rectorul. Profesori care predau cele
dou\ materii [i-au desf\[urat for -
]ele [i au f\cut uz de toate argu-
mentele p\rin]ilor mei, la care au
ad\ugat [i câteva dintr-ale lor, a[a
c\, evident, ̀ n final a trebuit s\ ce dez.

Prin urmare, am l\sat deoparte
ambi]ia de-a studia Engleza la Dur -
ham sau Aberystwyth, unde sunt
con vins\ c\ a[ fi ]inut-o ̀ ntr-o fericire,

[i m-am `nscris `n schimb la Newn-
ham College, Cambridge, ca s\ aflu
chiar de la primul curs, desf\[urat
la Trinity, ce mediocr\ eram `n -
tr-ale matematicii. La sfâr [itul
primului semestru, eram atât de
deprimat\, c\ mai c\ nu m-am re-
tras. Ni[te b\ie]i `mpiedica]i, com -
plet lipsi]i de farmec sau de orice
alte `nsu[iri ale spiritului uman
precum empatia ori grama tica gene -
rativ\, nimic altceva decât ni[te
veri un pic mai inteligen]i ai ble -
gilor pe care `i snopeam la [ah, m\

priveau cu sub`n]eles când m\ c\z -
neam cu fel de fel de no]iuni pe care
ei le st\pâneau de la sine. „Oo, sere -
na domni[oar\ Frome“, exclama
sarcastic un profesor `n fiecare di -
minea]\ de mar]i, când intram `n
sala lui de curs. „Serenissima.
Ochi-alba[tri! Vino, drag\, s\ ne lu-
minezi!“ Atât pentru profesori, cât
[i pentru colegi era evident c\
n-aveam s\ m\ descurc tocmai pen -
tru c\ eram o fat\ mi[to, `n fust\
scurt\, cu bucle blonde care-i curgeau
pe spate. Când, de fapt, nu m\ 

descurcam pentru c\ nu eram mult
diferit\ de aproape to]i ceilal]i oa-
meni de pe p\mânt – nu prea bun\
la matematic\, cel pu]in nu la
nivelul de la Cambridge. M-am dat
de ceasul mor]ii s\ m\ transfer la
Englez\ sau la Francez\, ba chiar [i
la Antropologie, dar nu m\ dorea
nimeni. ~n vremurile alea, regulile
erau respectate cu stricte]e. Ca s\
scurtez o poveste lung\ [i neferi -
cit\, m-am chinuit s\ rezist [i, la fi-
nalul facult\]ii, am absolvit cu cali-
ficativul „Bine“. 

AUTORUL

Ian McEwan, unul dintre cei
mai faimo[i scriitori britanici
contemporani, este autorul ro-
manelor Solar, Pe plaja Chesil,
Sâmb\t\, Isp\[ire (laureat al
National Book Critics Circle
Award [i W.H. Smith Lite rary
Award), Mângâieri str\ine [i
Câinii negri (ambele nominali-
zate la Booker Prize), Amster-
dam (distins cu Booker Prize)
[i Copilul furat (pentru care a
primit Whitbread Award). A
scris [i volumele de povestiri
Prima dragoste, ultimele ritua-
luri (câ[tig\tor al Somerset
Maugham Award) [i ~n a[ter-
nuturi.



„Europa de Nord, `n special Suedia,
Norvegia, Islanda, Danemarca, dar [i
Germania [i Olanda [i mica Estonia
bat la num\rul de trupe metal SUA [i
Anglia“, scria Richard Florida. „E sur-
prinz\tor, nu? La urma urmei, `n SUA
[i Marea Britanie s-a n\scut acest gen
extrem de influent, cu trupe precum
Iron Butterfly, Metallica, Black Sab-
bath sau Iron Maiden.“ 

La vremea respectiv\, Richard Flori-
da a `ncercat s\ g\seasc\ o explica]ie,
afirmând c\ „geografia [i personalitatea
par a juca un rol `nsemnat“, invocând
mai multe studii psihologice care stabi-
leau o leg\tur\ ̀ ntre heavy metal [i tipu-
rile de personalitate „rebele“ sau „ag-
gressive“. ~n SUA, genul pare a fi prefe-
rat mai ales `n state precum Montana,
Wyoming, Nebraska, dar [i `n New Me-
xico, Nevada sau Missouri, `n special `n
zonele cu popula]ie majoritar alb\. „S\
numim asta efectul «grunge», fiindc\
cea mai mare concentrare de metal se
reg\se[te `n zonele cu ierni lungi [i de-
presive“, comenta cineva pe Twitter.

Anul acesta `ns\, Richard Florida a
`ncercat s\ afle motivele pentru care
genul este preferat `n Nordul Europei.
~n articolul „How Heavy Metal Tracks
the Wealth of Nations“, publicat de
„The Atlantic“, Florida sus]ine c\ „mu-
zica deziluziei [i disper\rii este, stra-
niu, mai apreciat\ `n ]\rile cu cea mai
mare calitate a vie]ii“.

El crede c\, `n primul rând, trebuie
luat `n calcul sistemul de educa]ie din
aceste ]\ri nordice. Elevii scandinavi
au cursuri de educa]ie muzical\ de la
vârste foarte fragede, iar cunoa[terea

unui instrument este `ncurajat\. (Asta,
scrie „The Atlantic“, face ca regiunea
s\ exceleze [i `n muzica pop, nu numai
`n heavy metal.) 

Mai mult, Florida [i colegii lui au
g\sit o asociere `ntre heavy metal [i
s\n\tatea economic\ a ]\rii. Cu cât o
]ar\ are un PIB [i un Indice al dezvol -
t\rii umane (IDU – o m\sur\ compara-
tiv\ a speran]ei de via]\, alfabetiz\rii,
`nv\]\mântului [i nivelului de trai)
mai mari, cu atât `n ]ara respectiv\ va
fi un num\r mai mare de „metali[ti“.
Norvegia, de exemplu, este ]ara cu cel
mai mare IDU [i al treilea PIB mondial,
cu cei mai mul]i absolven]i de studii su-

perioare (`n Suedia sunt ceva mai
pu]ini, doar 66% din totalul popula]iei). 

„Concluzia?“, scrie Richard Florida.
„De[i metalul este, poate, muzica prefe-
rat\ a b\rba]ilor aliena]i din clasa
muncitoare, el este cel mai popular `n
cele mai avansate, cele mai tolerante
medii [i `n locurile cu cea mai educat\
popu la]ie. Este cumva logic: cele mai
avansate [i mai bogate societ\]i au
mass-media [i companiile de divertis-
ment care ̀ [i pot permite s\ promoveze
noile «sound-uri» [i genuri muzicale,
dar [i marea mas\ de consumatori cu
suficient de mult timp liber pentru a da
bani pe ele.“
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~n aprilie 2012, Richard Florida, geograf [i
editorialist pentru revista „The Atlantic“, 
a calculat num\rul de forma]ii heavy metal
prezente `n fiecare ]ar\ din lume, iar harta
realizat\ de el arat\ c\ acest gen muzical 
este foarte „prizat“ `n Europa de Nord, mai
ales `n Scandinavia. ~n Suedia, de exemplu,
exist\ 50 de forma]ii de heavy metal la
100.000 de locuitori.

Heavy metal-ul, indicatorul
prosperit\]ii economice

Cât cost\ un Palme d’Or
Site-ul Radio Canada a stabilit un gra -
fic ̀ n care compar\ cât valoreaz\ diferi-
tele premii remise `n cadrul Festivalu-
lui de la Cannes, `n func]ie de bugetele
filmelor recompensate `n acest an.

Din acest grafic se vede limpede c\
filmele care ob]in cele mai prestigioase
premii nu sunt [i cele care au costat cel
mai mult.

„Recompensele sunt aproape invers
propor]ionale cu bugetele de produc]ie
ale filmelor“, scrie Radio Canada.
„Compila]ia noastr\ arat\ c\ laureatul
Palme d’Or, Winter Sleep, a costat 4,4
milioane de dolari. La Meravigle, care
a luat Le Grand Prix, 3,7 milioane. Cât
despre filmul lui Jean-Luc Godard,
Adieu au langage, ex aequo cu filmul
lui Xavier Dolan, a costat 2,8 milioane –

cel al lui Dolan 5 milioane. ~n afar\ de
datele pentru Foxcatcher, care ne lip-
sesc, se vede c\ anul acesta filmele cele
mai scumpe au câ[tigat doar premiile
de la celelalte categorii, de la scenariu
la interpretare.“

Aceea[i compara]ie a fost f\cut\ [i
de ziarul „Le Parisien“, numai c\ ei au
analizat [i filmele din istoria festivalu-
lui. „Dac\ Francis Ford Copolla, cu
Apocalypse Now, `n 1979, [i Roman Po-
lanski, cu Le Pianiste, `n 2002, au chel-
tuit peste 30 de milioane de dolari, Da-
vid Lean a primit Palme d’Or pentru
Scurt\ ̀ ntâlnire, un film care a costat de
zece ori mai pu]in“, scrie „Le Parisien“.
„Desigur, asta se `ntâmpla `n 1946, iar
bugetele filmelor premiate au crescut
sensibil de la inaugurarea festivalului

[i pân\ ast\zi. Dar r\mânem `nc\ foar-
te departe de bugetele faraonice ale unor
blockbustere hollywoodiene.“
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Vinerea trecut\, la Universitatea
California din Santa Barbara, El-
liot Rodger, un tân\r de 22 de ani, a
ucis [apte persoane, a r\nit 22 [i a
sfâr[it prin a se sinucide. ~ntr-un
mesaj video descoperit ulterior,
uciga[ul [i-a prezentat gestul drept
o r\zbunare pe „blondele r\sf\]ate“
pe care „le-a dorit atât de mult“ [i
care nu l-au b\gat `n seam\, tâ n\ -
rul plângându-se c\ era „`nc\ vir -
gin la 22 de ani“.

Ann Hornaday, ̀ ntr-un articol ̀ n
„Washington Post“, crede c\ vino-
vate sunt [i filmele de genul come-
diilor lui Judd Apatow care creeaz\
o frustrare `n rândul unor tineri
din cauza „happy end-urilor lor“.

„Câ]i dintre studen]ii care pri-
vesc aceste fantasme supradimen-
sionate a tinerilor din seria Neigh -
bours se simt, la fel ca Elliot Rod-
ger, pe nedrept exclu[i din via]a so-
cial\ universitar\ care ar trebui s\

fie plin\ de «sex, glume [i pl\ ceri»?“,
se `ntreab\ Ann Horanday. „Câ]i
b\rba]i, crescu]i `n acest regim
strict al comediilor `n care adoles-
centul cel mai ne`nsemnat sfâr -
[e[te prin a r\mâne cu fata cea mai
frumoas\, ajunge la concluzia c\
aceste happy end-uri nu se aplic\ [i
`n cazul lui [i spune «nu e drept!»?“

Aceast\ diatrib\ nu l-a `ncântat
pe regizorul Judd Apatow, autorul
comediei Virgin la 40 de ani, scrie
„BBC News“. Atât regizorul, cât [i
Seth Rogen au reac]ionat imediat
pe Twitter. Apatow a acuzat-o pe
Hornaday c\ „exploateaz\ aceast\
tragedie pentru a se promova pe 

sine `ns\[i cu panseurile ei idioa-
te“, `n vreme ce Seth Rogen a fost de
p\ rere c\ articolul este „teribil de in-
sult\tor [i neinformat“. „Cum `n -
dr\zne[ti s\ insinuezi c\ eu, cu suc-
cesul meu la fete ̀ n filmele mele, l-am
f\cut pe lunaticul acela s\ provoace
un masacru?“, s-a indignat actorul.

Acestor reac]ii furioase, Ann
Hornaday le-a r\spuns cu un mesaj
`n care sus]ine c\ „ac]iunile uci-
ga[ului trebuie `n]elese, clar, `n
contextul bolii mintale de care su-
ferea, dar este la fel de limpede c\
fantasmele sale au fost amplificate,
dac\ nu chiar create, de industria
divertismentului“.

Responsabilitatea juridic\ pentru con]inutul articolului `i apar]ine autorului »
Manuscrisele primite la redac]ie nu se `napoiaz\
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„50 de umbre“ 
de BTS
Cre[terea num\rului de cazuri de boli cu transmitere
sexual\ `n rândul celor trecu]i de peste 65 de ani, `n
Marea Britanie, ar putea fi explicat\ [i prin succesul
trilogiei erotice 50 de umbre ale domnului Grey, care
„a dat idei“ pensionarilor, scrie „Le Figaro“.

Statisticile Ministerului S\n\t\]ii din Marea Bri-
tanie, citate de „The Independent“, arat\ o cre[tere cu
7% a BTS `n 2012 fa]\ de 2011. 

Trilogia lui E.L. James este ar\tat\ cu degetul de
dr. Charlotte Jones, membr\ a Asocia]iilor Medicilor
Britanici. Ea crede c\ romanele au `ncurajat „practi-
cile sexuale originale“ ale seniorilor, „f\r\ a sublinia
necesitatea folosirii prezervativului“.

~nc\ de la publicarea lor, `n 2012, romanele lui E.L.
James au cunoscut un succes fenomenal, mai ales `n
rândul persoanelor trecute de prima tinere]e. Unul
dintre efectele amuzante ale acestui succes a fost

cre[terea apeluri-
lor la pompieri din
partea celor care 
s-au dedat practici-
lor sado-masochis-
te [i nu au mai reu -
[it s\ `[i deschid\
c\tu[ele.

„Dracula“ mai
scoate un album
heavy metal
Pe 27 mai, actorul
britanic Christo-
pher Lee a serbat
`mplinirea vârstei
de 92 de ani lan-
sând un nou album
de heavy metal inti-
tulat Metal Knight.
Lee nu este la prima sa produc]ie de gen: el mai are la
activ un album de gen, plus colabor\ri cu alte forma]ii
heavy metal precum italienii de la Rhapsody.

„Asociez heavy metalul cu fantasticul, fiindc\
aceast\ muzic\ are o putere formidabil\“, a explicat
vârstnicul actor.

Lee are `n spate o carier\ cinematografic\ prodi-
gioas\, fiind celebru pentru rolurile din trilogiile
St\pânul inelelor [i R\zboiul stelelor, dar mai ales ca
cel mai cunoscut Dracula, `n filmele produse `n anii
’60 [i ’70 `n Marea Britanie. Pe Metal Knight, Lee
cânt\ [i piesele „I, Don Quixote“ [i „The Impossible
Dream“, dou\ extrase din comedia muzical\ Omul
din La Mancha, dar [i „Mar[ul toreadorului“ din ope-
ra Carmen, de Bizet.

Poate o comedie s\
declan[eze un masacru?
„Da“, r\spunde criticul 
de film al ziarului
„Washington Post“, 
Ann Hornaday.

O band\ 
desenat\ de aur
O plan[\ original\ din tr-un
album din seria Tintin,
desenat\ de Hergé `n 1937,
a fost vândut\ sâmb\t\, 24
mai, la licita]ie, la Paris,
pentru suma de 2,65 mi-
lioane de euro.

Este un nou record mon -
dial pentru o oper\ a celei
de a noua arte. Licita]ia a
fost organizat\ de casa Ar-
curial, care a gândit totul
ca un adev\rat eveniment dedicat lui Hergé, creatorul lui Tintin.
Rezultatul a fost un alt record: celelalte aproape 500 de plan[e [i
desene au fost vândute pentru suma total\ de 5 milioane de euro.

Plan[a „de aur“ a fost disputat\ `ntr-o licita]ie ce a durat 15 mi-
nute [i este un desen conceput de Hergé pentru pagina de gard\ a
albumelor sale.

Judd Apatow [i 
Seth Rogen, acuza]i:
comedia duce la crim\

Pagini realizate de Drago[ Cojocaru



De multe ori m\ `ntreab\ prietenii
ce gust a avut tortul de la ziua mea.
{i asta nu pentru c\ nu i-am invitat
la tort, c\ doar sunt prietenii mei.

Ci din cauza faptului c\ nici -
unul dintre ei nu a mai avut cura-
jul s\-l guste dup\ ce am suflat `n
lumân\ri. Pentru c\ eu m\ aflu
`ntr-o postur\ fiziologic\ oarecum
ciudat\. ~n termeni populari, vor-
besc cu precipita]ii. Adic\ orice
deschidere a gurii, indiferent c\
vreau s\ rostesc un cuvânt sau
doar s\ suflu ̀ n lumân\rile tortului

cu ciocolat\, este dublat\ de elimi-
narea unei cantit\]i considerabile
de saliv\. {i, culmea ironiei, cu cât
`naintez `n vârst\ cu atât mai mul-
te sunt lumân\rile peste care tre-
buie s\ suflu. ~n cazul meu s\ plou,
dac\ verbul acesta ar suporta for-
ma de persoana `ntâi singular.

A[a am fost dintotdeauna. Am
din]ii rari, iar asta nu s-a schimbat
nici m\car odat\ cu apari]ia dan-
turii definitive. Dac\ te salut, sco]i
batista [i te [tergi pe fa]\. Tata `mi
spunea, `n glum\ sper, c\ m\ pot

face pompier. C\ a[ fi singurul om
din lume care ar stinge focul doar
stând de vorb\ cu el. C\ cic\ l-a[
con vinge cu vorba bun\. Dar de
fapt v\ da]i [i voi seama de latura
cinic umoristic\ a sfatului, c\ nu e
nici pe departe profund\.

Vara mergeam la bunici. Buni-
ca se bucura tare mult când `i
c\lcam pragul. {ti]i cum m\ alin-
ta? ~mi zicea „ploi]a mea de var\“.
Diminea]a [i seara m\ ducea `n
gr\din\ [i m\ punea s\ recit poezii
deasupra r\sadurilor de ro[ii [i vi-
nete. Eram un recitator destul de
productiv, atât timp cât mi se schim -
ba din când `n când pozi]ia pe sce -
n\, ca s\ nu m\ adresez prea mult
unui singur lot de ro[ii, fapt care a
dus uneori la chifligirea [i m\na-
rea respectivelor plante, pe fondul
hiperumidit\]ii.

Doamna dirigint\ din ciclul

gimnazial a insistat ca p\rin]ii s\
m\ duc\ la medic, afirmând c\ par-
chetul clasei s-a umflat numai [i
numai din vina mea. Medicii
oreli[ti mi-au dat chiar o adeve-
rin]\ ̀ n care scria clar c\ problema
aceasta nu are nici o natur\ patolo-
gic\, iar ca recomandare mi-au
prescris vorbitul `n pung\. Sunt
omul care umple pungile cu vorbe.
Pe care le `neac\ `n saliv\. Uneori,
`n glum\, `mi pun punga la gur\ [i
rostesc doar cuvinte care nu se pot
scufunda: lemn, polistiren, ulei. Al-
teori prefer doar s\ tac [i s\ privesc
marea. Ea pare c\ m\ `n]elege.

Ast\zi este o zi important\ pen-
tru mine. Omul pe care `l admir [i
`l stimez mult, pre[edintele ]\rii,
va veni `n ora[ul meu. Vreau s\
m\ apropii, s\-i strâng mâna [i s\-i
urez succes pentru luptele politice
viitoare.
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Avantajul Cristinei Iacob e c\ a
avut un buget de 900.000 de euro
care i-a permis mai multe libert\]i.
Filmul e mai complex [i nu mai
arat\ ca o produc]ie de televiziune
(cum ar\tau alte filme ale trustu-
lui MediaPro). Partea proast\ e c\,
fiind creat `n interiorul trustului,
are marca acestuia. Printre altele,
vedetele trustului cu cameo-uri
(de[i apar [i alte vedete care nu
mai sunt `n trust sau nu au fost ni-
ciodat\). Având deci marca trustu-
lui, #Selfie e un film comercial –
scopul lui e s\ vând\ cât mai mul-
te bilete. Din aceast\ cauz\ intriga
de baz\ – cele trei liceene care fug
la mare cu dou\ zile ̀ nainte de bac –
e completat\ [i sus]inut\ de sub-
intrigile p\rin]ilor acestora al
c\ror scop e s\ asigure buna dis-
pozi]ie a spectatorilor maturi. Cel
mai simpatic interpret r\mâne
R\zvan Vasilescu, ̀ n vreme ce Flo-
rin C\linescu pe post de poli]ist te
face s\ te `ntrebi dac\ nu s-a f\cut
atingere [i ai ajuns `ntr-un pro-
gram de televiziune. Crina Sem-
ciuc, Olimpia Melinte [i Flavia

Hojda sunt dr\gu]e, dar regizoarea
le pune de prea multe ori s\ umple
spa]iul de joc cu râsete, chiote [i
mâini aruncate `n aer, care dau bi-
ne [i `ntr-un videoclip (cu Aero -
smith sau nu) atunci când sunt fo-
losite cu sens [i cu m\sur\. Cu toa-
te astea, sigur c\ tinerii se vor du-
ce la cinema. Nu prea sunt filme
române[ti numai pentru ei, iar
#Selfie e un pas `nainte.

~n schimb, Borgman poate fi o
gur\ de aer pentru spectatorii care
prefer\ festivalurile filmelor de  la
cinema (era s\ spun spectatorilor
bucure[teni, dar asta e: „La Bucu-
re[ti e b\taia pe[telui“, cum spu-
nea cineva). Borgman e semnat de

olandezul Alex van Warmerdam [i
a participat anul trecut `n Com-
peti]ia Oficial\ de la Cannes. Pri-
ma jum\tate e foarte bine con-
dus\, cu suspansul ]inut perfect `n
suspante. ~n fa]a vilei moderne a
unui cuplu cam aseptic de bur-
ghezi popose[te `ntr-o zi un nene
l\]os pe care domnul `l pocne[te
f\r\ motiv, iar doamna ̀ l oplo[e[te
cum oplo[e[ti un câine care de fapt
nu-]i place, sperând c\ Doamne-
Doamne n-o s\-]i ia bun\starea.
L\]osul e destul de dubios, iar de la
un moment dat `ncolo devine
chiar amenin]\tor, mai ales când
revine `n casa familiei ras, tuns [i
frezat [i e angajat ca gr\dinar. 

Filmul te pierde când devine mult
prea violent (chiar dac\ sim]i c\ [i
aici e o ironie) [i când ̀ ]i dai seama
c\ ]i-ar fi pl\cut ca povestea s\ evo-
lueze altfel, mai linear [i mai us-
cat. Influen]a lui Michael Haneke
e completat\ de o estetic\ a vio-
len]ei, care e [i ea reflexul lumii `n
care tr\im, mai exact `n care tr\ -
iesc personajele. 

#Selfie, de Cristina Iacob. Cu: Crina
Semciuc, Olimpia Melinte, Flavia
Hojda, Vlad Logigan, Levent Sali,
Alexandru C\lin, R\zvan Vasilescu,
Alina Chivulescu, R\zvan Fodor

Borgman, de Alex van Warmerdam.
Cu: Jan Bijvoet, Hadewych Minis,
Jeroen Perceval, Alex van Warmerdam,
Tom Dewispelaere, Sara Hjort Ditlevsen

EN}ICLOPEDIA
ENCARTA

Luiza Vasiliu

Gute
Luisa
Din când `n când, se-ntâmpl\ s\
g\se[ti buc\]i din tine `n c\r]ile pe
care le cite[ti. Uneori buc\]ile sunt
strecurate discret, printre conside-
ra]ii generale despre iubire [i sen-
sul vie]ii, alteori sunt puse de-al
naibii sub nasul t\u, te trag de gu-
ler [i-]i scotocesc prin buzunare.
Fiecare cititor con[tiincios are o
colec]ie de buc\]i, un insectar de
fraze ̀ n care se multiplic\ la infinit.
Colec]ia mea s-a `mbog\]it de cu-
rând cu povestirea „Gute Luisa“,
din volumul Eram singur [i fericit
al polonezului Paweł Huelle (trad.
de Radoslawa Janowska-Lascar [i
Mihaela Cornelia Fiscutean, Poli-
rom, 2014). A fost o `ntâmplare c\
pe feti]a ap\rut\ din desi[ul de ie-
der\, vi]\ s\lbatic\ [i volbur\ o
cheam\ Luisa. Putea s-o cheme [i
Varvara, tot ar fi fost o bucat\ din
mine. „A s\rit de câteva ori `ntr-un
picior [i, parc\ fredonând, a zis: —
Gute Luisa, Gute Luisa, eu sunt
Lui sa cea bun\, iar tu cine, cine
e[ti?“ Luisa cea bun\ e Luiza cea
bun\ din mine, o feti]\ „m\run]ic\,
nebronzat\, pistruiat\“ care vor-
be[ te mult, se alint\ cochet [i efi-
cient, se teme de banditul Zda-
nowski, [tie rug\ciuni `n latin\ [i
are grij\ de tat\l ei, barcagiu [i toci-
lar de cu]ite. Nu merge la [coal\ [i
nici n-o s\ mearg\ vreodat\, se
plimb\ toat\ ziua pe insula c\r\mi-
zilor. Se-mprietene[te repede cu un
b\iat pu]in mai mare decât ea, `l fa-
ce frate („Dar zi-mi mai bine, ai 
s\-mi fii frate?“) [i se las\ dus\ `n
vizit\ la o m\tu[\ excentric\ [i tris -
t\, unde rade tot de pe mas\ [i face
o baie. „Dup\ sendvi[urile micu]e
din care `nghi]ise peste dou\ duzi-
ne, dup\ chiftelele reci, dup\ pe[ -
tele a la grec, dup\ por]ia de salat\
oriental\, ou\ drese cu maionez\,
râ[covi marina]i, heringi cu ceap\,
[i-a turnat vin, a b\ut o `nghi]itur\
mic\ [i apoi, cu aceea[i expresie
absolut indiferent\, s-a apucat de
cabano[i [i, `n cele din urm\, când
ultima bucat\ a disp\rut `n guri]a
ei m\runt\, privirea sa s-a a]intit
asupra movili]ei nisipoase de hal-
va.“ Pe drumul spre cas\, inevita-
bilul s-a-ntâmplat: „Pe la jum\tatea
podului, Gute Luisa mi-a l\sat mâ-
na [i mi-a zis cu o voce lini[tit\,
joas\: — Isuse, ̀ mi vine s\ bor\sc!“.
Dup\ care, ca orice Gute Luisa din
lume, a disp\rut f\r\ urm\. 
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Voi n-a]i `ntrebat 
F|R| ZAH|R v\ r\spunde

Bobi 

Umiditate relativ\

Film

Iulia Blaga

#Selfie, debutul `n
lungmetraj al Cristinei
Iacob, s-ar vrea filmul
genera]iei Facebook, dar
din p\cate nu preia de la
ea decât cli[ee, neputând
sau nepropunându-[i s\
mearg\ mai adânc. ~n
consecin]\, nu te lucreaz\
la sentimente, dar nu te
lucreaz\ nici la glanda
râsului prea mult, de[i
sunt replici care `]i pot
stârni zâmbetul. 

Scurt pe doi
Borgman, de Alex van Warmerdam
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