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LE I

8 zile de teatru
pentru tineri

Unic `n ]ar\ prin identitatea sa,
unul dintre pu]inele evenimente
de artele spectacolului de aseme-
nea amploare interna]ional\ din
jum\tatea de Est a ]\rii, Festiva-
lul Interna]ional de Teatru pen-
tru Publicul Tân\r Ia[i (FITPT),
organizat de Teatrul „Luceaf\ rul“,
va fi plasat ̀ n acest an sub generi-
cul „Noi realit\]i teatrale“.

» pag. 2-3

AVANPREMIER|

Citi]i interviul realizat de Iulia Blaga » paginile 8-9

Pink Floyd
lanseaz\ un album
pentru secolul XXI

Drago[ Cojocaru

„}ine]i-v\ firea!“, transmite Roger
Waters unora dintre fanii s\i.
„So]ia mea este `ntrebat\ despre
noul album pe care, cic\, `l voi lan-
sa `n noiembrie. Cei care `ntreab\
sunt, probabil, confuzi. David Gil-
mour [i Nick Mason scot un al-
bum. Dave [i Nick formeaz\ grupul
Pink Floyd. Eu, pe de alt\ parte, nu
fac parte din Pink Floyd.“

» pag. 14

Cronic\ de carte

Michael
Cunningham –
Cr\iasa Z\pezii
„Suplimentul de cultur\“ public\
`n avanpremier\ un fragment din
romanul Cr\iasa Z\pezii de Mi -
chael Cunningham, care va ap\ -
rea `n curând, `n colec]ia „Biblio -
teca Polirom. Seria Actual“ a Edi-
turii Polirom, `n traducerea din
limba englez\ a Anc\i-Gabriela
S`rbu.

» pag. 12

A noua edi]ie a Festivalului anim’est (3-12 octombrie) se va `ncheia cu documentarul 
lui Michel Gondry, Is the Man Who Is Tall Happy? An Animated Conversation with 
Noam Chomsky. ~n februarie, când filmul a avut premiera `n cadrul sec]iunii Panorama 
a Festivalului de la Berlin, am f\cut un interviu cu Michel Gondry, a[teptând pe urm\ 
ca filmul s\ fie ar\tat `n România ca s\-l pot folosi.

România
memoriali[tilor 
de odinioar\

Cristian Teodorescu

Dou\ edituri public\ metodic azi la
noi memoriile unor autori pe care,
cu câteva notabile excep]ii, nu-i
mai ]in minte decât istoricii litera-
turii [i anticarii. 

» pag. 10

INTERVIU ~N EXCLUSIVITATE CU MICHEL GONDRY: 

„Am vrut s\ `l intervievez 
pe Noam Chomsky pentru 
c\ am avut senza]ia c\ are
ceva singular de spus lumii“
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8 zile de teatru pentru tineri

8 zile, `ntre 5 [i 12 octombrie, 24 de
companii de stat [i independente
din 15 ]\ri (Austria, Cehia, Dane-
marca, Fran]a, Germania, Italia,
Macedonia, Marea Britanie, Nor-
vegia, Polonia, Republica Moldova,
România, Rusia, Olanda, SUA) vor
evolua `n cele dou\ s\li ale teatru-
lui, Palatul Culturii, Lacul Ciric,
C\rture[ti, Palas. Vor fi prezentate
genuri foarte variate, de la teatru
educa]ional, teatru coregrafic, tea-
tru documentar, teatru-imagine,
multimedia, teatru acustic, teatru
pe ap\, teatru-dans, teatru de obiec-
te, anima]ie, spectacole-lectur\, dans,
film, lans\ri de carte, conferin]e,
care vor readuce `n aten]ie nume
legate de inova]iile estetice ale ulti-
melor decade. Peste 300 de oameni
de teatru implica]i `n eveniment
vor afla cu acest prilej de Ia[i, de
România, de teatrul [i cultura ro-
mân\. Multe dintre aceste compa-
nii se vor afla pentru prima oar\ `n
]ara noastr\. 

Printre exclusivit\]ile na]ionale
ale edi]iei se num\r\ spectacolul
companiei franceze Philippe Genty,
O corabie pe valuri: Odiseea. Perso-
nalitate iconic\ a teatrului mon-
dial, creatorul francez a scris isto-
rie `n teatrul imagine [i teatrul de
obiecte ale trecutului recent. Spec-
tacolul s\u porne[te de la Odiseea
lui Homer, dar `nseamn\ o lectur\
scenic\ foarte original\. Pentru a

da via]\ spectacolului O corabie pe
valuri: Odiseea, actorii sunt ghi-
da]i de acest mare navigator scenic
care este Philippe Genty. ~mpreun\
cu actorii, spectatorii pornesc cu
pânzele sus pentru a-i re`ntâlni pe
Ulise [i ai lui `ntr-o c\l\torie `n ne-
cunoscut. 

Un alt punct spectaculos al pro-
gramului ̀ l constituie prezen]a tru-
pei Divadlo Lisen Brno Cehia, cu
Putin schiaz\, dup\ Jurnal rusesc
al Annei Politkovska. Arta trebuie
s\ r\mân\ `n spiritul timpului s\u,
al realit\]ilor istorice [i politice, iar
acest spectacol este extrem de ac-
tual. Arti[tii cehi au imaginat un
reportaj scenic despre felul `n care
Vladimir Putin a luat puterea `n
Rusia [i a instaurat regimul totali-
tar. Spectacolul are la baz\ Jurna-
lul rusesc al jurnalistei Anna Polit-
kovska, asasinat\ `n 2006, chiar `n
ziua `n care Putin `[i s\rb\torea zi-
ua de na[tere. Urmând structura
c\r]ii, spectacolul este un montaj
care spune pove[tile de via]\ ale
unor oameni simpli prin[i `ntr-un
context politic care ̀ i afecteaz\. Sunt
folosite [i imagini de pe web site-
urile câtorva supravie]uitori ai
unor atacuri teroriste. Spectacolul
se joac\ ̀ ntr-un cort militar, pentru
ca publicul s\ tr\iasc\ direct senti-
mentele celor care au avut sau au
de suferit de pe urma regimurilor
autocrate. La Ia[i, cortul militar va

fi instalat ̀ n holul Palatului Culturii.
Teatru acustic vor prezenta tea -

trele Spraakmakend Theatre Olan-
da [i Nordland Visual Theatre Nor -
vegia, ̀ n coproduc]ia Domnul Molsk.
Publicul, condus de onomatopee [i
muzic\, face o minunat\ c\l\torie
`n care totul este concentrat `n ju-
rul sunetului. O od\ muzical\ `n -
chinat\ imagina]iei!

Cu spectacole inedite vor veni la
Ia[i Dachtheatre Austria, Ad Spec-
tatores Polonia, Teatrul Tineretu-
lui Karlsruhe, Roma Astra Balet,
Babec Bitola, Teatrul Tineretului
Sankt Petersburg, Teatrul Sp\l\to-
rie Chi[in\u, Hand to Mouth Thea-
tre Marea Britanie etc. Din Româ-
nia, `n programul FITPT Ia[i se
afl\ Teatrul Odeon Bucure[ti, Tea-
trul Nottara, Teatrul Act, Teatrul
Luni, Teatrul }\nd\ric\, Teatrul
Gong Sibiu, Teatrul Gulliver Ga -
la]i, Compania Art NoMore, Hopa
Trop Bucure[ti, Teatrul Sala Mic\
Cluj-Napoca, Teatrul Tineretului
Piatra Neam] etc. FITPT Ia[i 2014
se va `ncheia cu Mozart Steps, rea-
lizat de Gigi C\ciuleanu cu Teatrul
Na]ional „Radu Stanca“ Sibiu. 

O premier\ absolut\ 
`n deschiderea FITPT

FITPT 2014 debuteaz\ cu o premie -
r\ absolut\: Basmul Prin]esei Re-
pede-Repede de Emil Brumaru [i
Veronica D. Niculescu. Basmul Prin -
]esei Repede-Repede este „o poves-
te pentru adul]i“ scris\ la patru
mâini, `n versuri [i proz\. ~n ver-
siunea scenic\, devine o poveste
pentru toate vârstele. Transpunerea

teatral\ este fidel\ operei surs\,
translând din literar ̀ n teatral peri-
pe]iile suitei de personaje neobi[ -
nuite. ~n Lentmania, unde totul se
petrece la ralenti, Prin]esa Repede-
Repede `l a[teapt\ pe Pitic Bun s\
soseasc\ din Fran]ia, un ]inut unde
lucrurile decurg `ntr-un ritm nor-
mal. Scrisoretele trimise `l atrag pe
Pitic Bun `n dificila `ncercare de a
afla secretul care o condamn\ `nc\
din copil\rie pe Prin]es\. Pe drum,
Pitic Bun se `nt`lne[te cu Ciuper-
cu]a Verde, O Elev\, {apte capete,
C\ ]eloiul, Povestucii W [i BB, Smea -
goli]a care `l vor ajuta s\ descopere
misteriosul secret. {i s\ ajung\ la
inima Prin]esei, pentru c\ acesta
este un basm despre dragoste. Re-
gia Ion Ciubotaru, scenografia Ali-
na Herescu, videodesign Andrei

Cozlac, beatbox Vlad Rotaru.
FITPT mai include conferin]e,

un moment special dedicat `mpli -
nirii a 120 de ani de la na[terea lui
Camil Petrescu, lans\ri de carte [i
reviste, expozi]ii, proiec]ii de film,
`ntâlniri informale. Festivalul or-
ganizat de Teatrul Luceaf\rul Ia[i
se bucur\ de o list\ lung\ [i consis-
tent\ de sprijinitori (Consiliul Ju-
de]ean Ia[i, UNITER, ICR, Prim\ -
ria Ia[i, Direc]ia Jude]ean\ pentru
Cultur\, Institutul Polonez, Foru-
mul Cultural Austriac, Institutul
Francez, Centrul Cultural German
Ia[i, autorit\]ile landului Baden
Wurttemberg, Centrul Ceh, Institu-
tul Danez de Film, British Council,
Ambasada Olandei, CopyRo, Palas,
C\rture[ti, Sandra Trading Ia[i).   

Unic `n ]ar\ prin identitatea sa, unul dintre pu]inele
evenimente de artele spectacolului de asemenea
amploare interna]ional\ din jum\tatea de Est a ]\rii,
Festivalul Interna]ional de Teatru pentru Publicul Tân\r
Ia[i (FITPT), organizat de Teatrul „Luceaf\rul“, va fi
plasat `n acest an sub genericul „Noi realit\]i teatrale“. 

Basmul Prin]esei Repede-Repede, 
de Ion Ciubotaru

Mozart Steps, 
de Gigi C\ciuleanu
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}in minte precis. Era cald, cald.
Var\. M\ jucam cu un amic `n
drum, tr\gând o creang\ dup\ noi,
bucurându-ne de norii de praf care
se ridicau `n urma noastr\. Mai
ie[ea câte o gospodin\ care tocmai
`[i atârnase rufele la uscat [i ne
trimitea pe la casele noastre, ne
amenin]a c\ ne spune lu’ mama,
dar pe noi ne durea `n cot. La un
moment dat, am z\rit o chestie ciu-
dat\ pe cer. Un planor. L-am urm\ -
rit pân\ am ie[it din sat. P\rea mic

planorul. Dac-aterizeaz\ pe-aproa -
pe, ne-am zis c\-l lu\m acas\.

Am p\r\sit drumul [i ne-am
apropiat. Era cam mare. A venit un
avion [i l-a cules de pe câmp... Ne-am
`ntors nec\ji]i, târându-ne crengi -
le, lipsi]i de chef. Apoi, c\tre sat,
chiar ̀ n colbul drumului, ce crede]i
c\ am v\zut? Un pe[te mare (pe-a -
tunci ̀ mi p\rea uria[ [i, oricum, nu
cred s\ fi prins vreodat\, cu undi]a,
unul la fel). Viu, dând din coad\ ca
[i cum l-ai fi pus `n ulei `ncins. La
câ]iva metri mai ̀ ncolo – al]ii. Doar
s\ mi se fi ar\tat Dumnezeu `n 

persoan\ a[ fi fost mai uluit. ~ns\,
`n timp ce apari]ia lui Dumnezeu
`n persoan\ cred c\ m-ar fi f\cut s-o
rup la fug\ de spaim\, la vederea
pe[tilor din colb n-am mai stat mult
pe gânduri: „De unde vin? ~ncotro
se duc? A’ lu’ cui sunt?“. {i am ̀ nce -
put s\-i „pescuiesc“, la concuren]\
cu amicul meu.

}in minte precis. }ineam pe[tii
de coad\ [i alergam plin de solzi [i
de praf pân\ [i `n albul ochilor, cât
puteam de repede, ca s\-i ar\t pra-
da lu’ mama. Mama a râs [i mi-a ex-
plicat miracolul. 

Secase un iaz de lâng\ satul ve -
cin. Au tras pe[tele [i l-au c\rat cu
c\ru]ele, `n butoaie, la magazinul
din comun\. Pe[tii mei nu c\zu ser\
din cer, ci dintr-un butoi cu ap\.

2.

De vreo s\pt\mân\ `l pândeam
de dup\ o tuf\ de m\ce[ pe unu’, Cor -
nel, s\-l prind singur, f\r\ fra te-su,
[i s\-i sparg fa]a. Nici nu mai [tiu
ce-mi f\cuse, de ce voiam s\-i sparg

fa]a... {i, dup\ calculele mele, aveam
toate [ansele s\-l sparg pe Cornel
de unu’ singur. {i iat\-l, apa re bo-
vanul, pedalând [meche re[te pe bi-
ciclet\, f\r\ s\ se ]in\ de coarne, cu
mâinile `ntinse a[a, ca o pas\re `n
zbor... {i, deodat\, mi-am schimbat
planul de b\taie.

Aveam lâng\ mine un b\] de re -
zerv\, `n caz c\ nu fac fa]\ cu pum-
nii. L-am apucat frumos de un ca -
p\t, am ie[it repede de dup\ tufa de
m\ce[, chiar ̀ n clipa ̀ n care Cornel
zbura prin dreptul ei, [i i l-am b\gat
`ntre spi]ele de la roata din fa]\. Bo-
vanul [i-a continuat zborul lin, f\r\
biciclet\, care a `n]epenit [i a c\zut
lâng\ picioarele mele. Cornel `nc\
mai plutea...

Din p\cate, chit c\ a dat din bra -
]e foarte repede, aproape c\ a f\cut
gaur\ la atingerea p\mântului. Au
trecut vreo câteva minute pân\ s\
se lini[teasc\ norul de praf pe care
l̀ ridicase. Când s-a lini[tit, am v\zut

vreo doi metri de urm\ de frâ n\,
apoi pe el, lat, `ntins pe bur t\, ar\ -
tând ca un desen din alea pe care le

fac poli]i[tii pentru a marca locul
crimei... Ce s\-l mai bat? Mi s-a f\ -
cut mil\. I-am dus bicicleta, l-am
ajutat s\ se ridice [i i-am dat de `n -
]eles c\ asta a fost tot: „Mar[ aca -
s\!“.

Pân\ spre sear\, am stat ascuns
`ntr-o livad\. Am dormit o vreme
pe iarb\.

M-am trezit [i am prins un bon-
dar. Cred c\ r\cisem. ~mi curgeau
mucii. Mi i-am [ters cu dosul pal mei.
Apoi l-am v\zut pe fratele lui Cor-
nel, c\lare, plecând s\-[i lase calul
la p\scut.

Am stat trântit la p\mânt, ne-
mi[cat, ascultând zumzetul bonda -
rului ̀ nchis ̀ n c\u[ul palmei. M-am
jucat cu el. L-am b\gat `n sân, am
rupt o a]\ de la tricou [i am le gat-o
de un pai. Am scos bondarul, i-am
`nfipt paiul `n fund [i i-am dat dru-
mul, ]inând strâns de cap\tul a]ei.
~ntâi bondarul a c\zut ̀ n iar b\. Cre-
deam c\ a murit. Dar nu. {i-a des -
prins aripile, pornind `ntr-un zbor
la mic\ `n\l]ime, `ngreunat de
paiul din fund.

Un miracol. 
Cea mai frumoas\ zi

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

Românii e de[tep]i

Radu Pavel GheoNoi, supu[ii lor

Pe scurt spus, o doamn\ care bene-
ficiaz\ de o indemniza]ie lunar\, ca
asistent personal al fiului ei cu han-
dicap, se duce s\ ̀ [i ridice banii, iar
func]ionara de la ghi[eu `i cere s\
semneze o list\ de sus]inere poli-
tic\ pentru primarul ora[ului, care
pare s\ fi fost de fapt o cerere de
`nscriere `n UNPR (unul din parti-
dele române[ti de tipul izman\ pe
c\l\tor). Doamna refuz\, urmeaz\
o scurt\ polemic\ – totu[i f\r\
scan dal – [i lucrurile se termin\
a[a, `ntr-o normalitate fragil\, cum
e cea româneasc\. Dup\ vreun an,
adic\ `n august 2014, la acela[i
ghi[eu, aceea[i func]ionar\ ̀ i ̀ ntin-
de o alt\ list\, de data aceasta pen-
tru sus]inerea candidaturii lui Vic-
tor Ponta la pre[edin]ia României.
Cu toate datele personale completa-
te, ca s\ nu se mai oboseasc\ s\ `[i
scrie ea codul numeric personal [i
alte m\run]i[uri. Iar de data asta
func]ionara `i aminte[te doamnei,
a[a, cu un repro[ discret, c\ data
trecut\ a refuzat s\ semneze, a[a c\
m\car acum ar cam fi cazul. {i to-
tu[i doamna respectiv\, fa]\ de ca-
re `mi exprim aici respectul, refuz\
[i de data asta. {i nu p\]e[te nimic!
Absolut nimic. Mai mult, func]io-
nara de la ghi[eu simte nevoia s\ se
justifice, explicând c\ are [i ea sar-
cini de serviciu. Pare ciudat? 

Evident. Dar ce anume pare ciudat
din toate schimburile astea de re-
plici, ce amintesc mai degrab\ de
Rusia lui Cehov, Gogol ori Bulga-
kov decât de România european\?

Dac\ vi se pare ciudat c\ doam-
na a refuzat s\ semneze, `nseamn\
c\ nici nu mai are rost s\ citi]i. Cu-
noa[te]i România [i realit\]ile ei [i
v-a]i resemnat deja: sunte]i con -
[tien]i c\ nimic nu se poate schim-
ba. De altfel, dup\ cum poveste[te
autoarea `n finalul scrisorii, pân\
[i avocata ei i-a sugerat c\ ar fi pu-
tut s\ semneze, fiindc\ oricum nu
conta: ceea ce conteaz\ e votul pro-
priu-zis. Ceea ce, ̀ n treac\t fie spus,
e o prostie: un curent de opinie ma-
joritar poate influen]a puternic vo-
tul popula]iei, `i poate descuraja pe
cei dezam\gi]i de prea multe ori
sau `i poate direc]iona pe cei neho -
t\râ]i sau tem\tori de bra]ul lung
al Puterii. Fiindc\, de[i pare greu
de crezut, exist\ `nc\ oameni care
sunt convin[i c\ Puterea [tie ce vo-
tezi `n cabina aia, c\ „Ei“ te urm\ -
resc mai dihai ca Big Brother.

Dac\ ̀ ns\ vi se pare ciudat c\ nu
s-a iscat nici un fel de scandal, c\
nimeni n-a anchetat-o pe func]iona-
ra respectiv\, nu a urm\rit de unde
veneau „sarcinile de serviciu“ [i 
n-a mers pe firul ierarhic pân\ la
ini]iatorul sau ini]iatorii m\g\riei,

`nseamn\ c\ ar trebui s\ emigra]i,
s\ pleca]i din ]ara asta dac\ mai
pute]i. Cât mai pute]i. Altfel va tre-
bui s\ v\ adapta]i, fiindc\ lucruri-
le nu se schimb\ `n sens democra-
tic, ci dimpotriv\. {i cea mai mare
problem\ nu e asta: o ga[c\ de pro-
fitori agresivi, ce ]in cu din]ii de
putere, ar putea fi eliminat\ u[or.
Lua]i `n parte, fiecare din ei nu
`nseamn\ nimic. S-a v\zut atunci
când, accidental, vreunul dintre
puternicii de ieri a ajuns la `nchi-
soare, [i-a pierdut func]ia sau a
c\zut `n dizgra]ia famigliei politi-
ce: a disp\rut cu totul din decor, ca
[i cum nici n-ar fi existat. 

Problema e c\ o mare parte a ro -
mânilor consider\ astfel de presiuni

ca pe ceva normal: „Au `ncercat [i
ei – dac\ merge, merge, dac\ nu,
`ncerc\m cu al]ii!“. ~n mod normal
un func]ionar de stat sau local care
`ncearc\ a[a ceva ar fi fost demis,
[eful care i-a cerut a[a ceva ar fi fost
demis, liderul de la partid sau de la
guvern care a impus a[a ceva ̀ n ]ar\
ar fi fost demis [i s-ar fi deschis un
[ir `ntreg de procese. Cum ziceam,
a[a ar fi fost normal. Cu un bonus de
câteva luni sau câ]iva ani de `nchi-
soare pentru cei responsabili.

Dar acum, când scriu asta, pân\
[i mie mi se pare imposibil. M\
`ntreb doar câ]i cet\]eni asemenea
doamnei despre care am povestit
vor fi fost aborda]i la ghi[ee `n 

acela[i fel. {i câ]i dintre ei vor fi
semnat pur [i simplu – de fric\, din -
tr-un reflex condi]ionat de supune-
re implantat `n anii mizerabili tr\ -
i]i `n România sau pur [i simplu
din pruden]\, ca s\ nu se lege la cap.
Fiind c\ asta e România profund\:
cea `n care oamenii puterii ne pre-
tind obolul doar ca s\ primim ceea
ce ni se cuvine, iar noi, cei de jos,
plec\m fruntea [i ne supunem se-
niorului pe a c\rui mo[ie ne ducem
zilele. Noi, supu[ii lor. Atâta vreme
cât cet\]enii v\d aici ceva normal
[i nu se revolt\, România o s\ fie la
fel de s\rac\, de corupt\ [i de frus-
trat\ ca [i acum. Ca [i ieri. Ca ̀ ntot-
deauna. 

~ntr-un num\r recent din „Dilema veche“ s-a publicat o
scrisoare care `n mod normal – [i `ntr-o ]ar\ normal\ –
ar fi stârnit destul scandal, câteva anchete [i, probabil,
o serie de procese judiciare. 



~n PSD e doar o lini[te aparent\,
dar sunt câ]iva pretenden]i la fo-
toliul nr. 1 al partidului care dau
semne de ner\bdare. Paradoxal, ̀ n -
frângerea lui Ponta la prezi den ]iale
simplific\ lucrurile, pentru c\ pe
termen scurt, Victor Viorel r\ mâ -
ne [i la guvern, dar [i la [efia par-
tidului. C\ baronii PSD vor da mai
târziu semnale de r\scoal\ e aproa -
pe o certitudine, pentru c\ unii din-
tre ei nu ar mai rezista al]i cinci ani
f\r\ s\ aib\ cea mai important\
func]ie `n stat.

~n aceast\ variant\, Ponta ar
r\mâne la conducerea PSD doar
cât timp [i-ar securiza postul de
premier. ~n cazul ̀ n care Ponta pier -
de func]ia de la Palatul Victoria, `n
secunda doi, liderii din teritoriu
vor presa pentru organizarea unui
congres extraordinar al partidului.
Situa]ie `n care Victor Ponta va
pierde aproape sigur [efia PSD, la
fel cum s-a `ntâmplat cu Adrian
N\stase [i Mircea Geoan\.

O `nfrângere a social-demo cra -
]ilor la preziden]iale ar fi un dezas-
tru pentru partid. Se vor redes chi de
r\nile mai vechi, taberele se vor 

regrupa mult mai vizibil, iar b\ -
t\lia ar putea aduce PSD la 20-25%
`n preajma alegerilor generale din
2016. Iar asta ar conduce la pier de -
rea guvern\rii dup\ alegerile par-
lamentare de peste doi ani.

Dac\ Ponta va câ[tiga prezi den -
]ialele de luna viitoare, lini[tea din
PSD depinde de modul cum va fi ju-
cat\ cartea premierului. Aducerea
lui George Maior ̀ n func]ia de prim-
ministru ar da ap\ la moar\ adver-
sarilor lui Ponta din partid. Posibil
ca solu]ia Maior s\ fie impus\ [i la
[efia PSD, `ns\ va exista cu sigu-
ran]\ un murmur al baronilor gru-
pa]i `n jurul lui Liviu Dragnea.

De[i riscant\, aducerea unui om
din exteriorul PSD la Palatul Victo-
ria ar putea tempera totu[i elanul
aripilor din marele partid de stân-
ga. Altfel, e greu de crezut c\ Drag-
nea va accepta s\-i vad\ pe lupii ti -
neri la conducerea partidului. Cum
probabil nici Ponta nu va accepta
s\ piard\ partidul, l\sându-l pe mâ-
na lui Dragnea.

Nici `n tab\ra ACL lucrurile nu
sunt mai simple. Se va face fuziu nea
PNL-PDL, indiferent de soarta pre -
ziden]ialelor? Greu de estimat. Mai
degrab\ nu. Dac\ Iohannis câ[ tig\,
marele partid de dreapta pro babil se
va face. Dar `n jurul cui? Va prelua
Buldogul PNL-ul? Vor accepta libe -
ralii s\ fie c\l\ri]i de democrat-li -
berali? Complicat r\s puns. Po sibil
s\ fie o negociere, dar e greu de cre -
zut c\ PDL va avea [i premierul, [i
conducerea noului partid.

Dac\ Iohannis pierde, incerti-
tudinea e [i mai mare. Posibil s\
r\bufneasc\ frustr\rile `n tab\ra
portocalie, iar fuziunea s\ nu se mai
fac\. Ar fi cea mai mare gre [eal\,

pentru c\ un PSD care va avea totul
`n mân\ va avea nevoie de o opo -
zi]ie zdrav\n\, care s\ amen deze
derapajele stângii.

Nu doar fuziunea e `n pericol,
dar nu e sigur nici m\car c\ PNL [i
PDL vor r\mâne `ntregi. C\lin Po -
pescu T\riceanu va for]a preluarea
liberalilor sau atragerea acestora
`n proiectul PLR, partid care este
posibil s\ intre la guvernare din
ianuarie `ncolo. Nici PSD nu va sta
cu mâinile `n sân, ci va `ncepe de-
structurarea `n for]\ `n special a
PNL `nc\ din prima zi a mandatu-
lui lui Ponta la Cotroceni. E de a[ -
teptat ca, pentru PNL, prima parte
a anului 2015 s\ fie cea mai grea pe-
rioad\ din ultimii 10 ani `n cazul
e[ecului lui Iohannis.

Mai trebuie ]inut cont [i de so -
sirea marinarului pe t\p[anul opo -
zi]iei. ~n cazul unei `nfrângeri a lui
Iohannis (unii spun c\ PMP-ului 
i-ar conveni de minune!), Traian
B\sescu va `ncerca s\ preia frâiele
dreptei. Dac\ de PNL se vor ocupa
probabil PSD [i T\riceanu, PDL va
fi u[or de `nghi]it de c\tre partidul
lui Traian B\sescu.

Cert este c\ nici unul dintre ac-
torii politici actuali nu va intra
`ntr-o vacan]\ prelungit\ dup\ Re -
velion. Posibil chiar ca `n 2015 s\
asist\m la cea mai interesant\ [i
nea[teptat\ evolu]ie politic\ din ul-
timii 20 de ani. 

P.S.: Acuza]ii f\r\ precedent f\ -
cute ieri la Ia[i de liberalul Cristi an
Adomni]ei la adresa vicepre mie ru -
lui Liviu Dragnea. Secretarul ge -
neral al PSD ar fi venit `n secret la
Ia[i, la doar patru zile du p\ ce a fost
la nunta fiicei lui Nichita, pentru
racolarea de primari din zona
opozi]iei. Discu]iile s-au purtat `n -
tr-un restaurant, iar primarilor ACL
li s-ar fi spus verde `n fa]\: „Pri mi]i
bani doar dac\ semna]i adeziunea
la PSD“. E dovada cea mai clar\ c\
PSD este disperat [i c\ atac\ zonele
cu densitatea cea mai mare de edili
ACL. Ia[ul e un jude]-cheie, nu
doar pentru c\ are cei mai mul]i
ale  g\tori, ci [i pentru c\ ACL
num\r\ 60 de edili. Dac\ Ponta ar
avea `ntr-a dev\r 57% `n turul al
doilea, a[a cum arat\ sondajele de
cas\ ale PSD, ce rost ar mai avea
enervarea electoratului instruit
din mediul urban?

Ponta vs. Iohannis. 
Ce va fi dup\?
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Suplimentul lui Jup  

Pinacoteca din Petrila

Vagonul cu vorbe
Florin Ghe]\u

Alegerile preziden]iale nu
`nseamn\ doar schimbarea
locatarului de la
Cotroceni, ci vor duce la
resetarea `ntregii scene
politice. Favori]ii finalei
preziden]iale sunt Victor
Ponta [i Klaus Iohannis,
`ns\, indiferent de cel care
va triumfa, vom asista la
schimb\ri spectaculoase
`n politica româneasc\.
Dac\ iese Ponta
pre[edinte, atunci se
deschide jocul atât `n PSD,
cât [i la Palatul Victoria.
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Spectator o s\pt\m`n\ 
la Kronberg printre 
tineri violonceli[ti 

Privind retrospectiv, `ntr-un mo-
ment ̀ n care, cel pu]in ̀ n Germania,
lumea rememoreaz\ c\derea Zidu-
lui Berlinului cu 25 de ani `n urm\,
prezen]a la Kronberg, s\p t\mâna
trecut\, a nu mai pu]in de 113 tineri
violonceli[ti, `ntre 15 [i 26 de ani,
veni]i din 35 de ]\ri – mul]i dintre ei
din fostele republici sovietice [i Eu-
ropa central\ [i r\s\ritean\ – ca -
p\t\ o culoare [i o semnifica]ie spe-
cial\. Dincolo de cursuri, de profeso-
rii mai mult sau mai pu]in severi,
dar mai to]i cu v\dite sentimente
„p\rinte[ti“ fa]\ de copiii din fa]a lor,
ceea ce mi s-a p\rut frapant a fost ca-
maraderia v\dit\ legat\ de ace[ti ti-
neri din bran[a violoncelului ce
str\bat lumea din tr-un cap\t `n altul
f\r\ vreo opre li[te de ordin politic. 

Kronberg a devenit cumva inima –
cea european\, cu siguran]\ – a vio-
lonceli[tilor. Oricât de firesc ar
p\rea ast\zi, nimeni nu-[i imagina
cu 25 de ani `n urm\ c\ o tân\r\ de
16 ani, venit\ de la Tbilisi, ar putea
câ[tiga o burs\ de studii `n valoare
de zece mii de euro, pe timp de doi
ani, dup\ o s\pt\mân\ de cursuri de
m\iestrie. Sau c\ premiul acordat
de Landgraful de Hessen ar putea
reveni altui tân\r, ap\rut peste noap -
te de la... Gdansk. Am amintit doi
dintre premian]ii de anul acesta, ge-
orgiana Lizi Ramishvili [i polone-
zul Maciej Kula kowski. Dac\ cel din

urm\ nu mi s-a p\rut conving\tor ̀ n
Sonata de violoncel a lui {ostako-
vici, cântat\ `n concertul final al 
cursurilor de la Kronberg, cineva
mi-a amintit o alt\ particularitate a
Academiei de aici. 

Profesorilor care dau master-
class-urile ([i propun [i decid apoi
ca juriu premian]ii) li se cere s\
acorde distinc]iile nu celor mai buni
dintre muzicieni, ci acelora, num\ -
ra]i pe degete, `n care v\d un po-
ten]ial artistic de excep]ie, ce me-
rit\ `ncurajat pentru dezvoltarea
unei personalit\]i muzicale deose-
bite. Este ce s-a petrecut ̀ n ur m\ cu
doi ani `n cazul românului nostru
Andrei Ioni]\, atunci `n vârst\ de
18 ani sau, anterior, `n 2010, cu ru-
soaica Anastasia Kobekina, care a
câ[tigat bursa de studii pe doi ani
„Boris Pergamenschikov“. Andrei
este pe cale s\ confirme speran]ele
puse `n el, cum o sugereaz\ premii-
le câ[tigate `ntre timp la concursu-
rile interna]ionale de la Erevan
(Aram Haciaturian), de la München
(ARD) [i calificarea `n finala com-
peti]iei „Marele Premiu Emanuel
Feuermann“, ce va avea loc la Ber-
lin, la mijlocul lui noiembrie. Sus -
]inut\ de cei de la Academia Kron-
berg, Anastasia poate fi ascultat\
acum pe un CD de debut, Focus Cello,
lansat luna aceasta, `mpreun\ cu
al]i trei tineri de mare talent, Pablo
Ferrandez, Benedict Kloeckner [i
Edgar Moreau. Discul apare `n se-
ria „Profil“ a casei germane Häns-
sler. La ace ea[i cas\, sub egida Aca-
demiei au mai ap\rut discuri cu
László Fenyö, azi profesor, [i Clau-
dio Bohorquez. Tot sub egida Aca-
demiei Kronberg, din arhivele pro-
prii audio [i vizuale, au fost publi-
cate o serie de DVD-uri remarcabi-
le, ce pot fi comandate pe site-ul in-
ternet, [i care ilustreaz\ clasele de
m\iestrie [i arta pedagogilor violon-
celului ce s-au succedat la Kronberg
`n ultimii 20 de ani: Mstislav Rostro-
povici, Boris Pergamenschikov, Ber-
nard Greenhouse, Janos Starker.

Kronberg este asemenea unei
platforme de lansare a navelor spa -
]iale pe care, celor ce aspir\ s\ de-
vin\ mari violonceli[ti, li se fixeaz\
[i ajusteaz\ cu maxim\ grij\ [i se-
veritate fiecare element al persona-
lit\]ii `n dezvoltare. ~]i trebuie `ns\
un sentiment real de umilin]\ [i
perseveren]\ `ndârjit\ `n munc\

pen tru a rezista competi]iei acerbe
[i a asimila ceea ce ]i se transmite
(la clasele de m\iestrie au partici-
pat activ, cântând [i primind `n -
drum\rile profesorilor, 51 din cei
113 tineri violonceli[ti). ~ntr-o lume
a mondializ\rii, inclusiv `n mu-
zic\, cu p\r]ile ei pozitive [i negati-
ve – `ntre altele, o uniformizare a
expresivit\]ii, concomitent cu dis-
pari]ia unei tr\iri [i a unui sunet
individualizat –, pu]ini sunt cei ce
se transform\ `n mari arti[ti.

~n sfâr[it, Kronberg este [i o bur -
s\ de informa]ii despre lumea mu-
zical\ [i acolo am aflat, de exemplu,
c\ gra]ie premiului Pierre Four-
nier, Chiara Enderle, o tân\r\ vio-
loncelist\ de clas\, originar\ din
Elve]ia, va debuta luna aceasta pe
scena de la Wigmore Hall, la Lon-
dra, sal\ mitic\ pentru muzica de
camer\. {i tot la Kronberg am auzit
comentarii nu tocmai favorabile
despre Concursul „George Enescu“,
la categoria violoncel, a c\rui mu-
tare anul acesta a fost nefericit\,
pentru a nu spune prost gândit\,
dat fiind c\ ̀ n aceea[i perioad\ s-au
desf\[urat alte competi]ii similare,
`ncepând cu ARD-ul [i terminând
cu Concursul Pablo Casals de la
Budapesta, mai atractive pentru
elita tinerilor violonceli[ti. ~n plus,
ciud\]enie, Concursul „George Enes -
cu“ de anul acesta nu figureaz\ pe
site-ul Federa]iei Mondiale a Con-
cursurilor Interna]ionale de Muzi -
c\ cu sediul la Geneva [i, la ora
scri e rii acestui articol, nu exist\
nici o informa]ie despre edi]iile mai
vechi de la Bucure[ti...

M\rturisesc c\ am o
sl\biciune pentru Kronberg,
mai ales pentru atmosfera
care domne[te `n zilele
claselor de m\iestrie [i ale
concertelor organizate de
Academia Muzical\ a c\rei
activitate d\ via]\ or\[elului
medieval de la poalele
`n\l]imilor Taunusului. Zona
reziden]ial\ cea mai scump\,
se pare, din Germania [i,
implicit, cu un poten]ial de
sponsorizare cultural\ ie[it
din comun, Kronberg-ul are `n
jur de doar 18 mii de locuitori.
Iar de dou\ ori pe an, gra]ie
manifest\rilor publice ale
Academiei de Muzic\, cei din
ora[, pe baz\ de voluntariat [i
gratuit, g\zduiesc efectiv, de
fiecare dat\, peste o sut\ de
tineri cursan]i veni]i s\
participe 
la clasele de m\iestrie,
derulate alternativ pentru
fiecare din instrumentele de
coarde (violoncel, vioar\,
viol\) [i muzic\ de camer\.

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

Victor Eskenasy

Rockin’ by myself

Dumitru Ungureanu

Se spune [i se recunoa[te c\ lumea
rockului (showbiz-ul, `n general)
este una dominat\ de b\r ba]i, care
impun reguli prea dure pentru fe-
mei. Nu cunosc am\nunte de culi-
se. Privind oarecum din afar\ [i de
la distan]\, sunt gata s\ iau ap\ra-
rea tuturor ostracizatelor, m\car
printr-o fraz\ scris\ aici. S\ ilus-
trez afirma]ia mi se pare futil, ̀ ns\
trebuie amintite câteva fapte ce ]in
de folclorul domeniului. Primul
care `mi vine pe tastatur\ e cazul
Tinei Turner. O rockeri]\ pur-sân-
ge, n\valnic\ [i elegant\, cu talen-
tul turtit mult timp de orgoliul ma-
cho al unui artist valoros, dar pro-
babil complexat de vulcanul pe ca-
re pusese mâna, frigându-se. Tina
s-a dez l\n ]uit abia dup\ desp\r ]i -
rea de Ike, ajungând azi una dintre
emblemele ultimului sfert de secol
XX. E drept, a [i fost ajutat\ de ni[ -
te nume de top ale rockului, ca Bo-
wie, Clapton sau Chuck Berry; a
ajutat la rândul ei pe unii mai ti-
neri s\-[i consolideze reputa]ia, de
pild\ Eros Ramazzoti sau Bryan
Adams. Alt exemplu e dat de trupa
de fete Runaways, ridicat\ la noto-
rietate mondial\ de-un manager
abil [i tot de el spart\ pros te[te, cu
speran]a `ngr\[\rii conturilor
bancare. Au sc\pat `ntregi din de-
zastru dou\ rockeri]e adev\rate:
Lita Ford [i Joan Jett, ambele con-
struindu-[i cariera `n pofida tutu-
ror piedicilor, nu neap\rat mascu-
line. 

Lipsit\ de sprijinul unui b\r bat
`n cumplite nop]i disperate, Janis
Joplin, cea mai reprezentativ\ vo-
ce a rockului, a sucombat `n para-
disul halucinogen udat cu alcool.
Alte nume feminine ce-au stârnit
valuri de simpatie la un moment
dat s-au pierdut `n oceanul glorii-
lor de 15 minute, vorba lui Andy

Warhol. (Nu [i Debbie Harry, pre-
ferata lui...) C\ femeile pot concura
cu b\rba]ii chiar [i-n showbiz, o
dovede[te Madonna, al c\rei des-
tin poate sluji de model, izbit peste
botul oric\rui mascul feroce,
`mbâcsit de prejudec\]i. {i Anca
Graterol a demonstrat, mai abitir
decât orice madon\ (fiindc\ ea a
reu[it `n alt\ ]ar\), c\ inteligen]a e
mai presus de noroc. ~ns\, `n gene-
ral, se poate spune c\ orice rocker,
fie b\rbat, fie femeie, hetero sau
homosexual, are nevoie ̀ n via]\ de
cineva, apropiat ca arie de interes,
s\ nu cad\ sub linia de plutire. Cu-
plurile de arti[ti cu valoare sensi-
bil egal\ nu par sortite unei lungi
convie]uiri senine, vezi cazurile
Sonny & Cher, Lita Ford & Chris
Holmes, Gregg Allman & Cher etc. 

Prejudec\]ile care genereaz\
r\z boiul intersexe sunt prezente ̀ n
mentalul colectiv specific civili -
za]iei occidentale, iar vina se poate
atribui `n egal\ m\sur\ ambelor
tabere. Pentru c\ destule femei sti-
muleaz\ apetitul pentru (auto)dis-
trugere al b\rba]ilor [i destui mas-
culi `[i trag, de p\r, femelele `n si-
tua]ii josnice. {i dac\ b\ie]ii fac
trupe de heavy-metal, fetele de ce-
ar fi mai prejos? Au fost, sunt mul-
te „g\[ti de gagici“ (cum cu defe-
ren]\ se spune `n limbaj rocke-
resc) deloc mai slabe calitativ de-
cât sumedenie de-alde mar]afoi cu
ifose, ciocate, plete & jeg cerebral.
~ntre ele se num\r\ de vreun dece-
niu [i jum\tate Crucified Barbara.
Sunt patru fete din Stockholm, cu
instrumente consacrate, purtând
nume de scen\ penetrante: Ida
Evileye, bas; Klara Force, chitar\;
Nicki Wicked, tobe; Mia Col-
dheart, voce [i chitar\ solo. Porni-
te ca punkeri]e post-grunge, au
evoluat spre metalul greu, lustruit
cu glaspapier pop, specialitate sue-
dez\ de la Abba la Europe [i la Ace
of Base. Patru discuri de studio [i
turnee `n toat\ lumea tind s\ con-
stituie fundamentele unei cariere
meritorii. Grupul place de la pri-
ma ascultare, f\r\ s\ impun\ cu
fermitate. Nu distorsioneaz\ prin
excese hard, nici n-o l\l\ie. Metal
curat, cinstit, munc\ perfec]io-
nist\ `n buna tradi]ie scandinav\. 

Albumul In The Red (2014, Des-
potz Records) e proasp\t, ca sunet
[i apari]ie. {i merit\ 40 de minute
din via]a noastr\.

Barbara
crucificat\

„Indica]ii rutiere” pentru studen]i 
[i profesori la Kronberg
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Form\ de scriere subiectiv\, arti-
colul acesta e o u[\ deschis\ spre
partea nev\zut\ a unui eveniment
care ̀ n 2014 a ajuns la edi]ia a VII-a,
num\r\ 8 zile, reune[te 24 de com-
panii din 15 ]\ri, implic\ peste 300
de oameni. Tema edi]iei: „Noi rea-
lit\]i teatrale“. De ce? Publicul fide-
lizat merit\ formule mai neobi[ -
nuite de teatru (teatru documentar,
teatru verbatim, educa]ional, tea-
tru coregrafic, teatru-imagine, mul -
 timedia, teatru acustic, teatru pe
ap\, teatru-dans, teatru de obiecte,
anima]ie, teatru ambiental, spec-
tacole-lectur\, dans, film, lans\ri
de carte, conferin]e). Un jurnalist
m-a ̀ ntrebat ce n-a[ rata pentru ni-
mic `n lume dac\ a[ fi spectator?
N-a[ rata niciunul dintre punctele
programului! Programul are de
toate, pentru toate preferin]ele [i
interesele estetice.

Pentru curio[i, cum arat\ o zi   

pre-festival: 6.30 – trezirea. Mic de-
jun. 8.00 – birou: computer, verifica-
re emailuri, r\spunsuri. E prea de-
vreme pentru telefoane. Secven]a
aceas ta `ncepe de la 10.00 – telefoa-
ne, adrese, invita]i, parteneri. O
nou\ rund\ de emailuri. Discu]ii
`n echipa de organizare. Master
plan, apoi detalii. Multe detalii.
14.00 – spre ca s\, shopping mânca-
re. „Ce mân c\m azi, Olti]a?“ Im-
proviz\m. Mân care rece, din nou.
Doar e FITPT! 16:00 – din nou la or-
dinator. Alte emailuri, Facebook,
telefoane. Am nevoie de o pauz\.
Pentru ochi. {i ca s\ nu-mi pr\jesc
neuronii. Butonez televizorul, ca-
nalele curg, nu v\d, de fapt, nimic.
O form\ ciudat\ de relaxare. ~mi
amintesc c\ mai trebuie s\ fac ceva.
~napoi la calculator. Ca s\ nu uit,
`mi fac liste cu lucruri de f\cut [i
ordinea priorit\ ]ilor. Apoi, liste la
liste. Remindere! Ca s\ fiu sigur\

c\ nu mai revin la computer, `l
`nchid. 

Zi de Festival: 8:00-24:00 – Festi-
val. Sandwich-uri, fructe, carbo-
hidra]i cu eliberare lent\, ciocolat\
negr\, suplimente alimentare, ceai
verde. Cafea nu mai beau de la edi]ia
a IV-a. Accesorii obligatorii: stickuri
de memorie (5 buc\]i, pentru back -
ups), hard disk mobil, stick internet
mobil, dou\ telefoane mobile. Toat\
informa]ia la purt\ tor. Mobilele
sun\ `n acela[i timp. Slav\ Domnu-
lui, nu [i fixul. Fixul, un pic mai târ-
ziu. Lume mult\, bun\. Nu apuc s\
vorbesc decât pe fug\ cu invita]ii. 

Zi post-festival: somn, mult somn.
(Re)animare. Evaluarea edi]iei.
Mul ]umiri colaboratorilor. Partici-
pare la Festivalul Fest(in) pe bule-
vard, Teatrul Nottara Bucure[ti;
apoi la Festivalul Na]ional de Tea-
tru. Cea mai mare satisfac]ie s\ fii
doar invitat, nu organizator! S\ pri-
ve[ti la agita]ia altora. 

Orice manifestare festivalier\
`nseamn\ oboseal\, satisfac]ii, stres,
reu[ite, `ndoieli, gândul obsesiv c\
trebuie s\ fie totul foarte bine. Dar
`n clocotul acesta care se intensi-
fic\ pe m\sur\ ce s-a apropiat data
de 5 octombrie e, `n primul rând,
satisfac]ia c\ reu[e[ti s\ `mp\r t\ -
[e[ti cu ceilal]i ceva din ceea ce [tii,
din ce te pricepi s\ faci, din ce ai
v\zut. Iar asta `]i d\ puterea de-a
continua.

Sunt, ca `ntotdeauna [i peste tot,
zile mai bune [i zile mai proaste. La
cap\tul uneia din categoria celor
din urm\, am postat pe Facebook
un mesaj care i-a pus pe gânduri pe
mul]i dintre colaboratori [i amici:
„E minunat, nu-i a[a?, când cineva
cu care ai vorbit din timp, ai subli-
niat cât de important e deadline-ul,
care te-a asigurat c\ totul va fi spec-
taculos [i gata la timp, te las\ balt\
cu câteva zile `nainte de termenul
stabilit. {i nici nu-]i spune c\ nu
mai vrea, nu mai poate, s-a r\zgân-
dit, te las\ s\-]i dai seama singur!
Descurc\-te, Olti]a!“. Vizam pe ci-
neva anume care m\ `ncurcase r\u
`ntr-o privin]\ important\. Dar,
iat\, erau mai mul]i c\rora li se po-
trivea. {i, foarte important, c\rora
le pas\! „La mine te refereai?“ „Are
leg\tur\ cu mine?“, m\ `ntrebau `n
mesaje private? „Te-ai sup\rat? Nu
a fost cu inten]ie!“ „Ar trebui s\ m\
`ngrijorez?“

Dar sunt [i multe gesturi, ur\ri
de prietenie [i sprijin, unele com-
plet nea[teptate, din partea unor
necunoscu]i. Multe mesaje de `ncu-
rajare referitoare la perseveren]a,
la capacitatea de munc\ – „Doam-
ne, când reu[e[ti s\ faci atâtea?“,
„Chiar vine compania Phillippe
Genty? Oamenii nici nu [tiu ce le
aduci!“. |sta-i unul din scopuri, s\
afle, s\ descopere ce e nou ̀ n lumea
teatral\! „Wow, teatru pe ap\!? Ce
idee!“ „Cum, chiar vine Putin la
FITPT?“ E doar evocat `ntr-un
spectacol care se joac\ `ntr-un cort
militar! Multe exclusivit\]i na]io-
nale, evenimente `n premier\, care
s\ seduc\. Mozart Steps al lui Gigi

C\ciuleanu i-a vr\jit deja pe to]i.
Anul acesta, la capitolul „neo-

bi[nuite“, locul `ntâi `l ocup\ o 
`n tâmplare a companiei Hand to
Mouth Theatre din Marea Britanie.
Pentru a-[i degaja bagajele de greu-
tatea suplimentar\, au decis s\ ex-
pedieze prin po[t\ dispozitivul de
f\cut z\pad\ utilizat `n spectacol.
Royal Mail a considerat suspect co-
letul [i l-a distrus! Informându-i ul-
terior pe posesori de procedura, alt-
fel perfect legal\, aplicat\. Precau -
]ii antiteroriste!

O invitat\ din Timi[oara, `ns\r -
cinat\, dar foarte legat\ de eveni-
mentul nostru, ]inea cu tot dinadin -
sul s\ participe [i la aceast\ edi ]ie.
Infrastructura româneasc\ nu i-a
permis. O c\l\torie de 18 ore cu tre-
nul ori de vreo 10 cu ma[ina este ex-
clus\ pentru starea ei. Decis\ s\
g\seasc\ o solu]ie, `n condi]ii fi-
nanciare rezonabile, c\uta varian-
te de zbor: cel mai rentabil era Timi -
[oara-Roma-Ia[i sau Timi[oara-Vie -
na-Ia[i. Sub costul Timi[oara-Bu-
cure[ti-Ia[i. {i retur. 

Ehei, dar FITPT `mi aduce [i be-
neficii inimaginabile! La magazi-
nul alimentar din cartierul meu,
ultima redut\ care rezist\ eroic `n
fa]a concuren]ei supermarketuri-
lor din zon\, am devenit o mic\
vedet\: „Sunte]i doamna cu festiva-
lul!“. V=nz\toarea, foarte amabil\
[i prietenoas\, m\ prezint\ [i celor-
lal]i clien]i. Eu ro[esc de fiecare
dat\. ~mi spune [i „Suntem mândri
c\ a]i cump\rat de la noi!“. Voi con-
tinuia s\ cump\r de-acolo. {i uite
a[a, FITPT sus]ine economia lo-
cal\!  

FITPT 2014 —
Jurnal de
selec]ioner
Datul `n spectacol
Olti]a C`ntec

Mi-am f\cut un obicei ca la fiecare edi]ie a Festivalului
Interna]ional de Teatru pentru Publicul Tân\r (FITPT)
Ia[i s\ scriu câte un jurnal de selec]ioner `n care,
fragmentar, eclectic, s\ dezv\lui câteva dintre
`ntâmpl\rile ie[ite din obi[nuit, nostime sau nepl\cute,
care mi-au pus la `ncercare perseveren]a. 
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INTERVIU ~N EXCLUSIVITATE CU MICHEL GONDRY

„Am vrut s\ `l intervievez  pe Noam
Chomsky pentru c\ am avut senza]ia
c\ are ceva singular de spus lumii“

Interviu realizat de 
Iulia Blaga

Ce v-a impresionat cel mai
mult dintre cele spuse de Noam
Chomsky?

M-a impresionat enorm c\ vor-
be[te f\r\ `ncetare – fie direct, fie
printre rânduri – despre so]ia lui,
Carol, care a murit `n 2008. Acolo
unde se refer\ la `nv\]area limbii
de c\tre surdo-mu]i, adaug\ ime-
diat: „So]ia mea a f\cut numeroase
cercet\ri `n direc]ia asta“. M-am
gândit c\ e ca detectivul Columbo,
care [i el vorbea tot timpul despre
so]ia lui, dar n-o vedeam niciodat\.
Acest lucru mi s-a p\rut trist [i
uman. Pe urm\, când l-am `ntrebat
ce `l face fericit, a spus la `nceput:
„Nimic“, dar cred c\ avea nevoie s\
se gândeasc\ la `ntrebare. ~mi mai
place momentul când poveste[te
despre prima sa amintire. L-am `n -
trebat atunci dac\ a mai povestit
cuiva acest lucru [i, când a spus:
„Nu, nu m-a mai `ntrebat nimeni“,
am fost foarte mândru, dar e posi-
bil s\ fi discutat cu so]ia lui. La fel
de mândru am fost când mi-a po-
vestit de spre fundamentele grama-
ticii generative [i despre cum a
ajuns la teoriile sale.

Cum l-a]i cunoscut pe Noam
Chomsky? Ce gen de rela]ie a]i
avut? P\re]i diferi]i [i totu[i
asem\n\tori. 

Nu are nimic fistichiu `n genul
must\]ii lui Einstein. E un om foar-
te normal. L-am cunoscut când am
fost invitat la MIT (n.r.: Massachu-
setts Institute of Technology) ca
artist `n reziden]\, ocazie cu care
am cunoscut mul]i profesori [i stu-
den]i care mi-au povestit despre
proiectele lor. Unii dintre ei `mi v\ -
zuser\ filmele [i le apreciaser\ din
punct de vedere [tiin]ific. Când am
auzit c\ Noam Chomsky pred\ [i
el, mi-am exprimat dorin]a de a-l
cunoa[te. Habar n-avea cine eram.
A[a c\ am vorbit pu]in, de[i `mi 

vine destul de greu s\ m\ exprim ̀ n
cuvinte. De la bun `nceput am fost
foarte impresionat [i intrigat de el.
Secretara lui a fost, de fapt, cel mai
bun avocat al meu, pentru c\ `i
pl\ceau mult filmele mele, v\zuse
[i câteva videoclipuri, a[a c\ a in-
sistat pe lâng\ el s\ fiu primit din
nou.

A dorit s\-i explica]i concep-
tul filmului `nainte de a accep-
ta s\ fie filmat?

Nu, de fapt am f\cut un clip folo-
sind aceea[i tehnic\ de anima]ie,
spunându-i c\ ar minunat dac\ am
putea discuta despre gramatica ge-
nerativ\, iar eu s\ folosesc aceast\
tehnic\ pentru a o ilustra. A v\zut

clipul [i a spus: „Ok, hai s\-i d\m
drumul“. 

Cât de bine `i [tia]i opera `na -
in te de a-l cunoa[te?

~l citisem. La `nceput m-a intere-
sat prin activismul lui [i prin con-
vingerile lui politice, pe urm\ am
realizat c\ era, de fapt, [i un impor-
tant om de [tiin]\ care ̀ nnoise ling -
vistica anilor ’50. E rar ca cineva s\
ating\ maximul `n ambele direc]ii.
~n general, marii savan]i sunt des-
tul de oarecare `n materie de poli-
tic\, iar oamenii politici nu prea
sunt [i oameni de [tiin]\. 

~n film spune]i c\ sunte]i un
timid [i c\ Noam Chomsky v-a

timorat la `nceput. Pân\ unde
se extinde timiditatea dumnea -
voastr\? 

Pot da interviuri, dar dac\ trebuie,
de pild\, s\ dau un premiu, m\ simt
aiurea. Ar trebui s\ port [i costum,
[i nu cred c\ mi se potrive[te. Cu
Noam Chomsky a fost alt fel de ti-
miditate. 

Filmul e foarte bine structu -
rat. A fost a[a de la `nceput 
sau nu a]i avut ceva precis `n
minte?

Nu sunt jurnalist, dar cred c\
jurnali[tii buni sunt cei care nu ci-
tesc toate `ntreb\rile de pe foaie. E
bine s\ te duci preg\tit la interviu

[i s\ ai o idee de `nceput, dar nu
cred c\ trebuie s\ ai idee [i despre
cum o s\ se termine interviul. E
frustrant când jurnalistul vine cu
`ntreb\rile gata preg\tite astfel
`ncât, indiferent ce-i spui, el te `n -
treab\ numai ce urmeaz\ pe list\.
(Râde.) Am fost con[tient c\ o s\ pic
prost, dar am preferat ca, dac\ ceva
m-ar fi pus `ntr-o situa]ie ridicol\,
mai bine s\ ar\t decât s\ ascund.
Un interviu te poate bântui. Te
duci acas\ [i te `ntrebi: „Oare de ce
i-oi fi pronun]at numele gre[it? Dar
dac\ am spus ceva prostesc?“. Ca
s\ m\ scutur de aceast\ presiune,
m\ gr\beam s\ o `mp\rt\[esc prie-
tenilor. 

A noua edi]ie a Festivalului anim’est (3-12
octombrie) se va `ncheia cu documentarul
lui Michel Gondry, Is the Man Who Is Tall
Happy? An Animated Conversation with
Noam Chomsky. ~n februarie, când filmul 
a avut premiera `n cadrul sec]iunii
Panorama a Festivalului de la Berlin, 

am f\cut un interviu cu Michel Gondry,
a[teptând pe urm\ ca filmul s\ fie ar\tat `n
România ca s\-l pot folosi. Iat\-l `n toat\
splendoarea lui, dar nu `nainte de a puncta
ni[te repere: `n mod liber [i neatârnat,
Gondry a brodat peste o lung\ conversa]ie
cu lingvistul [i filosoful american un superb

macrame vizual, reu[ind s\ ilustreze uneori
incredibil de fidel con]inutul abstract al
enun]urilor interlocutorului. Gondry se
autopersifleaz\ cu [armul oamenilor
de[tep]i, dota]i cu un umor lucid, dar
exist\ la el o seriozitate permanent\, 
la fel ca `n interviul de mai jos.
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Noam Chomsky a v\zut filmul?

~n general nu se uit\ la filme,
dar pe acesta l-a v\zut. A fost foarte
`ncântat, ceea ce a f\cut-o pe secre-
tara lui s\ pluseze: „Hai s\ mai fa-
cem unul!“. A[ putea face un film
despre anarhie pentru c\ Chomsky
e un anarhist [i un libertarian foar-
te de stânga care are multe de spus
despre cum ar trebui s\ func]ione-
ze societatea. Dar ar trebui s\ fiu
bine preg\tit. M-am gândit recent
c\ are o opinie interesant\ despre
cum ar fi putut fi evitat al Doilea
R\zboi Mondial. Oamenii spun, de
obicei, c\ americanii nu au venit mai
repede s\ pun\ cap\t fascismului,
dar el crede c\ ar fi trebuit ac ]ionat
când fascismul era `n ascensiune, pe
cale diplomatic\, ̀ nainte ca milioane
de oameni s\ fie uci[i. Ne-ar ajuta s\
ne gândim la asta ca s\ ne d\m sea-
ma ce ar trebui s\ facem azi. 

Mai exact, ce a spus Chomsky
despre film?

A spus c\ e foarte sensibil [i c\
am stof\ de cercet\tor. I-a pl\cut foar -
te mult felul `n care a fost realizat. 

A]i fost mereu de acord cu el
`n privin]a chestiunilor [tiin -
]ifice sau v-a]i concentrat pe
ideea c\ trebuie doar s\ ilus-
tra]i ce spune?

De[i el nu `ncearc\ s\-[i impun\
punctul de vedere, poate c\ am fost
influen]at de el, dar de multe ori
când `l citeam sau `l ascultam vor-
bind, descopeream c\ ideile lui se
potriveau cu ce credeam. De pild\,
face o sumedenie de referiri la crea-
tivitate [i la faptul c\ fiecare om tre -
buie s\ aib\ acces la ea. Nu m\ re-
fer la art\, ci la creativitate ca mod
de exprimare a sinelui [i de `mpli-
nire a propriului poten]ial. Mul]i
oameni nu practic\ o meserie care
s\-i ajute s\-[i dezvolte creativita-
tea [i s\ devin\ `mp\ca]i cu ei `n -
[i[i. Am `n Fran]a acest proiect nu-
mit Home Movie Factory pe care 
l-am construit [i prin care le oferim
oamenilor un mic platou de filma-
re. Oricine poate veni, chiar dac\ 
n-a avut contact cu cinemaul, [i `[i
poate filma propria poveste. ~ntot-
deauna am avut convingerea c\ ori -
ce om e creativ. To]i copiii sunt crea -
tivi, dar, crescând, sunt for]a]i s\-[i
piard\ creativitatea pentru c\ altfel
li se spune c\ nu s-au maturizat. 

Dumneavoastr\ cum v\ p\s -
tra]i creativitatea?

Am noroc pentru c\ `n meseria
mea e nevoie de creativitate. Dac\
va disp\rea, o s\ m\ trezesc pe dru-
muri. Uneori, dup\ câte un film,
m\ simt destul de sec\tuit [i atunci
fac un videoclip, iar flac\ra se rea-
prinde. Norocul meu a fost c\ m-am
n\scut ̀ ntr-o familie nu bogat\, dar
suficient de bine situat\ cât s\ nu
fiu nevoit s\ merg ̀ n fabric\ [i s\-mi
sacrific ambi]iile.

Când lucrezi pentru The Green
Hornet (n.r.: Viespea verde),
la Hollywood, e u[or s\ r\mâi
creativ?

Hollywood-ul e mai rigid, dar
chiar [i acolo exist\ o zon\ unde
po]i fi creativ. E complicat pentru
c\ po]i fi creativ pe felia ta, [i asta
s\ nu influen]eze `ntreg filmul. Ca
filmul s\ reu[easc\ trebuie s\ g\ -
se[ti o idee creativ\ general\, ceea
ce nu a fost posibil cu The Green
Hornet.

Pute]i numi câteva filme ale
c\ror efecte speciale v-au pl\ -
cut foarte mult? 

Mi-a pl\cut, de pild\, Starship
Trooper (n.r.: Infanteria stelar\,
1997). Cred c\ Paul Verhoeven a fo-
losit `n mod foarte interesant efec-
tele speciale, `ncepând cu cele opti-
ce, ca `n Robocop (a avut un anima-
tor pe nume Phil Tippett care a
f\cut toat\ anima]ia cadru cu ca-
dru), pân\ la anima]ia digital\ `n
CGI, cu toate insectele alea intere-
sante. Când am v\zut filmul, am
avut convingerea c\ nu mai v\zu-
sem ceva asem\n\tor. La fel a fost
cu Omul invizibil.

Acum, dup\ ̀ ntâlnirea cu Noam
Chomsky, mai exist\ [i al]i
oameni pe care v-ar pl\cea s\
`i cunoa[te]i? 

Tot felul de oameni, de la arti[ti
la fotbali[ti. De ce nu? ~ntotdeauna
am fost impresionat de oamenii
unici `n domeniul lor, cum ar fi
Bjork. Mi-ar fi pl\cut s\-i cunosc pe
Michael Jackson sau pe Richard
Feynman. Recunosc c\ acum e greu
s\ g\sesc pe cineva mai tare ca
Chomsky, e mult prea puternic `n
mintea mea. De asta cred c\ am [i
dorit s\ ̀ l intervievez, pentru c\ am
avut senza]ia c\ are ceva singular
de spus lumii, ceva ce poate schim-
ba percep]ia lumii. Dac\ i-a[ fi pu-
tut cunoa[te pe Duke Ellington sau
pe Charlie Parker... {i bunicul meu
a fost un fel de inventator. A murit
când am devenit eu regizor. ~mi lip-
se[te. Am avut o m\tu[\ care a fost
`nv\]\toare la ]ar\ timp de 40 de
ani [i care avea multe pove[ti ce
me ritau p\strate, a[a c\ am f\cut
despre ea un documentar (n.r.: The
Thorn in the Heart, 2009). Sunt
mul]i oameni care merit\ cunos-
cu]i, nu trebuie s\ fie to]i ni[te cele-
brit\]i. 

Faptul c\ tot timpul experi-
menta]i lucruri noi poate s\
`nsemne c\ ave]i nevoie de ce-
va care s\ v\ dea energie?

Da, poate de aceea filmele mele
nu au atâta succes [i nici eu nu 
mi-l doresc prea tare. Cred c\, dac\
a[ face un mare hit, a[ fi tentat pe
urm\ s\-l tot imit. M\ rog, se poate
spune c\ The Eternal Sunshine of a
Spotless Mind (n.r.: Str\lucirea
etern\ a min]ii neprih\nite, 2004) a

fost hitul meu, dar mi-ar fi jen\ da -
c\ l-a[ relua `n diverse variante.
~mi vine câte o idee [i vreau s\ v\d
cum ar ar\ta pus\ `n practic\. |sta
e principiul meu: când fac un nou
film, vreau s\ fie ceva diferit de ce
am mai f\cut.

~n ce domeniu v\ sim]i]i mai
liber s\ experimenta]i: ̀ n video -
clipuri, `n filme de fic]iune
sau `n reclame?

Cred c\ `n videoclipuri am cea
mai mare libertate, dar [i `n filmul
cu Noam Chomsky pot spune c\
am avut libertate deplin\ [i c\ am
folosit moduri foarte personale de a
m\ exprima. Dar e posibil ca acesta
s\ fi fost cel mai liber proiect al
meu.

Nu e [i Moon Indigo (2013)
foarte personal?

Ba da, dar am fost pus la `ncer-
care de faima c\r]ii lui Boris Vian
[i de tot impactul pe care l-a avut
asupra genera]iilor tinere, a[a c\
am fost pu]in cople[it de sarcina pe
care o aveam. ~ns\ trebuie s\ recu-
nosc c\ atunci când am filmat, am
reu[it s\ las la o parte aceast\ pre-
siune [i s\ fac tot ce mi-am propus.
Am f\cut o versiune mai scurt\
fa]\ de ce `mi propusesem ini]ial
pentru c\ am sim]it nevoia s\ m\
]in cât mai aproape de carte. Am
considerat c\ [i pentru cei care nu
au citit cartea ar fi mai simplu s\ se
concentreze numai pe personajul
principal. 

A]i mai f\cut videoclipuri?

Da, tocmai am f\cut unul pentru
Metronomy (n.r.: Love Letters).
Sunt mul]umit de el, pentru c\ e un
concept la care reflectam de câ]iva
ani [i care a mers foarte bine. Exis -
t\ un concept care func]ioneaz\ 

foarte bine `n videoclipuri – cadre-
le lungi, dar, uneori, când `ncerci
s\ le introduci [i `n filme, nu mai
merge. ~n cinema e alt limbaj. 

V\ plac jocurile video?

Nu am jucat nici m\car o dat\,
dar ̀ mi place s\ le urm\resc pentru
c\ limbajul lor evolueaz\ `n mod
constant, iar acum a ajuns foarte
aproape de via]a real\. Obi[nuiam
s\ joc pinball, dar e foarte frus-
trant, pierzi timpul aiurea...

Cât de important e pentru
dumneavoastr\ s\ combina]i
tehnici diferite?

Uneori `mi spun c\ poate nu ar
trebui s\ le combin a[a mult pentru
c\ pot intra `n contradic]ie una cu
alta. Pe de alt\ parte, mi se pare in-
teresant s\ le explorez. ~mi place
foarte mult anima]ia abstract\,
chiar de dinainte de a deveni regi-
zor `mi pl\ceau Oskar Fischinger,
Norman McLaren sau Len Lye.
To]i ace[ti oameni au f\cut ani ma -
]ie abstract\ `naintea epocii drogu-
rilor psihedelice. Dac\ te ui]i la ce
f\cea Oskar Fischinger `n anii ’30,
vezi c\ folosea tipare geometrice, [i
fiecare sunet ilustra o form\. Era
incredibil [i asta se `ntâmpla cu
mult `naintea computerelor, când
totul se f\cea de mân\. 

Deci prefera]i tehnologia sau
abordarea artizanal\?

~mi place tehnologia atunci
când te ajut\ s\ ob]ii ceva nev\zut
pân\ acum, nu când imit\ tehnica
artizanal\. Când am regizat video-
clipul lui Rolling Stones Like a Ro -
lling Stone, am folosit un multiple
camera effect [i un fel de morphing,
`ncercând s\ ajung la ceva ce nu se
mai f\cuse. Asta a fost acum 20 de

ani, dar tot era pe digital [i folosea
mai multe tehnologii. Dac\ m\ gân-
desc acum la ce a[ mai putea face,
m-a[ gândi la ni[te imagini care s\
te fac\ s\ exclami: „Wow!“.

Ce pute]i spune despre folo -
sirea limbii vorbite `n filmele
dumneavoastr\? 

E adev\rat c\ po]i spune o po-
veste [i f\r\ dialog, dar când oame-
nii folosesc dialogurile, ei se ex-
prim\ pe sine. Mai ales când scrii,
trebuie s\ ai `n vedere faptul c\ fie-
care personaj trebuie s\ se defi-
neasc\ prin limbajul vorbit. De
limbaj ]ine [i g\sirea vocii fiec\rei
personalit\]i, iar când lucrezi cu
actorii trebuie s\ le dai ni[te cuvin-
te ca s\ te asiguri c\ sunt convin -
g\tori, [i atunci trebuie s\ lucrezi
pentru a ob]ine un efect cât mai
bun ]inându-i aproape de scenariu,
dup\ care po]i lua scenariul [i po]i
`ncepe improviza]ia. Toate aceste
lucruri sunt legate de limbaj.

Exist\ `n filmul cu Noam
Chomsky o secven]\ `n care
vorbi]i despre cum fuma]i un
joint, iar anima]ia devine ea
`ns\[i foarte halucinogen\. A
fost ceva inten]ionat? De asta
a]i fumat jointul?

~n anii ’60 oamenii luau droguri
halucinogene [i aveau ni[te viziuni
ca atunci când ̀ ]i ]ii degetele ap\sa-
te pe ochii `nchi[i. ~n acest fel po]i
ajunge s\ vezi o sumedenie de cu-
lori [i de forme. Dar nu e nevoie s\
iei droguri pentru asta. Cred c\
drogurile te fac mai con[tient de
ceea ce vezi. Personal nu sunt un
mare amator de droguri, dar trebu-
ie s\ recunosc c\ am rev\zut filmul
fumând marijuana. (Râde.)



Cristian Teodorescu

Humanitas a `nceput cu memoria-
listica recent\ [i a continuat cu au-
tori de odinioar\. Polirom a luat-o
`n ordine cronologic\, ceea ce m\
face s\ sper c\ va publica `n co -
lec]ia sa [i memoriali[ti ca Papazo-
glu, colonelul, ori ca L\custeanu,
colonel [i acesta, al c\rui condei i-a
stârnit admira]ia lui Camil Petrescu,
pentru stilul s\u lipsit de zorzoane.
Nu [tiu cât de bine se vinde memo-
rialistica din secolul al XIX-lea,
dar, cum spunea Zigu Ornea, ope-
ra]iunea e cultural binevenit\, cu
atât mai mult cu cât fiecare dintre
cei care `ngrijesc apari]ia acestor
memorii sunt cercet\tori literari
pe a c\ror competen]\ ne putem bi-
zui, ca s\-l citez tot pe b\trânul Zi-
gu, acest adev\rat romancier al cu-
rentelor literare de la noi [i al vie]ii
lui Constantin Stere. 

Zigu Ornea, om de bibliotec\
uneori neatent `n articolele sale,
era de o scrupulozitate de-a dreptul
maniacal\ atunci când `ngrijea
vreo edi]ie. Cu istoria, zicea, nu te
joci [i nici n-o r\suce[ti ca s\ pice
bine pe moment. Gândea pe durat\
lung\ [i se sim]ea ca acas\ `n Bi-
blioteca Academiei, unde se ducea
f\r\ precizeze despre care biblio-
tec\ era vorba. ~l citise cu creionul
`n mân\ pe George Panu, care i se
p\rea cam pricinos cu Amintirile
lui de la Junimea din Ia[i. Pe V.A.
Urechia `l [tia, ca memorialist, din
ziarele vremii [i, cu toate c\ nu-l avea

la stomac pentru antisemitismul
lui, spunea c\ ar trebui s\-i scoat\
cineva memoriile `ntr-o carte. De -
spre Sion, pe care-l citise `n volu-
mul ap\rut ̀ n timpul Primului R\z -
boi Mondial, era de p\rere c\ ar fi
meritat o soart\ mai bun\, dar c\
asta depindea de rela]iile noastre
cu ru[ii. Când a `nceput s\ se de -
[ire URSS [i-l `ntrebam ce p\rere
are, mi-a r\spuns preocupat c\ \sta
ar fi fost momentul pentru publica-
rea `n `ntregime a amintirilor lui
Sion, fiindc\ nu se [tie cât le mai
merge r\u ru[ilor. 

Când am citit prima oar\, ̀ n ado -
lescen]\, Amintirile de la Junimea
ale lui Panu ]in minte c\ m-au ener-
vat din cauza p\rerilor lui nes\buite
despre Eminescu [i despre vârsta
pân\ la care `i e `ng\duit b\rbatu-
lui s\ scrie poezie. Liberalul Panu
nu `nghi]ea politica de la Junimea,
dar mai ales satirele antiliberale
ale lui Eminescu, `ncât chiar dac\,
om inteligent, se sim]ea bine `n at -
mosfera cenaclului, mu[c\torul con -
deier era dator s\ protesteze oral, la
moment, când era cazul, iar `n me-
morii n-a uitat s\-l mursice pe Emi-
nescu. Cât despre p\rerea lui Panu
despre scrierea poeziei, cu v\dit\
trimitere la acela[i Easta, mi se p\ -
rea [i mai scandaloas\. De poezii te
ocupi la tinere]e, dup\ care te apuci
de treburi mai serioase! Mult mai
târziu, când i-am recitit amintirile,
Panu mi s-a p\rut vioi stilistic,
st\pân pe condeiul lui [i, cum zicea
Zigu Ornea, o surs\ alternativ\ 

de spre cenaclul junimi[tilor unde
se coceau la foc mic idei conserva-
toare care aveau s\ se transforme
ulterior ̀ n doctrin\ de partid, chiar
dac\ la acea vreme Maiorescu se
mira, poate sincer: „Ce are a face li-
teratura cu politica!?“. Ceea ce mi 
l-a f\cut simpatic a fost curajul lui
de polemist care s-a pus pân\ [i cu
Vod\, ̀ ncât era s\ intre la ba[c\ din
cauza asta. Panu a fugit la Paris ca
s\ scape de pu[c\rie. Carol I l-a ier-
tat când liberalul cu vederi republi-
cane s-a ̀ ntors ̀ n ]ar\, dar n-a uitat,
a[a c\ atunci când b\trânul Panu a
fost propus pentru un post de mi-
nistru, regele l-a respins net, pe te-
meiul c\ nu poate fi ministru cine-
va care a tr\dat prin sustragere de
la pedeaps\ legea din ]ara sa. Nu 
s-a g\sit nimeni s\-i explice atunci
regelui c\ fuga `n str\in\tate era o
cuminte tradi]ie autohton\ c\reia
pân\ [i altfel temerarul Panu `i d\ -
duse curs.

Nu numai ̀ ntâmplarea face c\ [i
G. Sion a fost o vreme prieten la
Ia[i cu junimi[tii, cum [i spune `n
memoriile sale, dup\ care, luat de
valul liberalismului, ajunge cu ei la
cu]ite. Junimea era magnetul inte-
lectualit\]ii ora[ului, dup\ ce capi-
tala se mutase la Bucure[ti, drept
care Sion a frecventat cenaclul
g\zduit de Vasile Pogor [i prezidat
de Maiorescu. Numai c\, spre deo -
sebire de mai col]osul Panu, care,
ca polemist p\]it ce era, [tia s\ se
p\zeasc\, Sion nimere[te `n c\ta-
rea neiert\toare a lui Titu Maiores-
cu din Be]ia de cuvinte, ceea ce `i
va nenoroci posteritatea literar\,
chiar dac\ G. C\linescu s-a str\ -
duit, pe drept cuvânt, s\-i salveze
memoriile `n Istoria literaturii 

române... Dac\-i cite[ti azi Suveni-
rele contimpurane, descoperi c\
bietul Sion, de pe urma c\ruia au
mai supravie]uit Plugu[orul, f\r\
s\ mai [tie nimeni c\ a fost scris de
el, [i naiva, dar poate tocmai de
aceea rezistenta la proba timpului,
Limba româneasc\, avea un net\ -
g\duibil talent de prozator baroc,
cu fraza grea de culoare [i cu perso-
naje de o umbroas\ ciud\]enie, pre-
vestindu-l cumva pe Mateiu Cara-
giale, cel care avea s-o ia `n c\s\to-
rie pe fiica sa Marica, mai mult de
dragul conacului de la Fundulea,
cu beciul `nzestrat cu vinuri irezis-
tibile. Par c\ presim]ind c\-l a[tepta
o posteritate nesigur\, mult `ncer-
catul Sion n-a l\sat la bunul plac al
urma[ilor publicarea `n volum a
Suvenirelor sale, care au ap\rut
mai `ntâi `n presa vremii, ci a avut
grij\ s-o fa c\ el `nsu[i. 

Mai optimist decât Sion sau
bizuindu-se, poate, pe recuno[tin]a
patriei, V.A. Urechia nu s-a `ngrijit
de soarta amintirilor sale, care au
fost adunate `ntr-o carte de-abia `n
acest an. La fel ca Gheorghe Sion,
Urechia a fost mitraliat cu succes,
`n Be]ia de cuvinte, de Maiorescu,
cel care l-a executat [i ca istoric, [i
ca literat. Urechia a frecventat [i el
Junimea din Ia[i, de care s-a des -
p\r]it ca liberal de la pa[opt [i ca
devotat al lui Kog\lniceanu, care 
l-a ajutat s\ prop\[easc\. Urechia
are preten]ii scriitorice[ti mai
mari decât ̀ l ]ine, ̀ n timp, cureaua.
Micile lui satire de debut `i atrag
aten]ia lui Kog\lniceanu, care `l ia
sub arip\ `nc\ de pe vremea când
premierul reformator mai `ncerca
s\-i dea direc]ia zburdalnicului [i
prea voluntarului Cuza, care a fost

dat jos printr-o manevr\ pe care li-
beralii au numit-o revolu]ionar\,
iar adversarii lor, lovitur\ de stat.
Tân\rul Urechia are un principiu
de la care nu se va ab\tea toat\ via -
]a. Cu vod\ nu te pui! Ceea ce, d\ de
`n]eles memorialistul, nu `nseam -
n\ c\ nu-l po]i abandona pe domni-
torul perdant, chiar dac\ te-a prote-
jat. Sprijinit de Kog\lniceanu, dar
[i merituos, Urechia p\trunde `n
clasa directorilor din guvern care
[tiu s\ se fac\ utili `n mai multe ca-
binete [i care urm\resc `nc\p\]â -
na]i-inspira]i proiecte care altfel ar
sc\pa cabinetelor `n permanent\
schimbare. 

Acest om care avea o problem\
de identitate tot c\utând un nume
cu care s\ poat\ defila, de ajunsese
de râsul junimi[tilor [i care s-a dat
la un moment dat drept urma[ al
cronicarului Ureche, de l-au luat `n
râs pân\ [i amicii s\i, avea o rigoa-
re cartezian\ `n privin]a reforme-
lor din `nv\]\mânt, a ridicat [coli
[i a umerit la prop\[irea institu]iei
Ateneului din Bucure[ti. Urechia
s-a luptat [i pentru `nfiin]area Aca-
demiei Române, idee pe care Titu
Maiorescu a luat-o peste picior ini -
]ial, ca pe o dovad\ a formelor f\r\
fond. Dar cum Urechia s-a asigurat
de protec]ia M.S. Regelui pentru
acest proiect, disciplinatul monar-
hist Maiorescu devine membru
fon dator al Academiei.

Dac\-i iei la puricat pe ace[ti trei
memoriali[ti de secol XIX, accep]i
c\ soarta n-a fost prea generoas\ cu
fiecare `n parte, la vremea lor. Le-a
devenit `n schimb binevoitoare cu
timpul, poate chiar mai mult decât
ar fi `ndr\znit ei s\ viseze.

www.suplimentuldecultura.roSUPLIMENTUL DE CULTUR| » ANUL X » NR. 454 » 4 – 10 octombrie 2014

10  »  carte

România memoriali[tilor
de odinioar\
Dou\ edituri public\ metodic azi la noi memoriile unor
autori pe care, cu câteva notabile excep]ii, nu-i mai ]in
minte decât istoricii literaturii [i anticarii. 

Bosnia. Partaj de Miruna Vlada, 
`n dezbatere la Bucure[ti
Editurile Polirom [i Cartea Româ -
neasc\ v\ invit\ vineri, 10 octombrie,
de la ora 19.00, la Humanitas de la
Ci[migiu, la dezbaterea „Scriind de-
spre butoiul cu pulbere: politizarea
poeziei sau poetizarea politicului?“,
eveniment prilejuit de apari]ia re-
cent\ a volumului de poezie Bos nia.
Partaj semnat de Miruna Vlada. Invi-
ta]i, al\turi de autoare: Bianca Bur]a-
Cernat [i Alexandru Matei. Modera-
tor: Bogdan Ghiu.

Volumul de fa]\ marcheaz\ 10 ani
de la debutul Mirunei Vlada `n poezie,
dar [i 100 de ani de la Atentatul de la
Sarajevo. Poeta revine cu un nou su-
flu, raportat la debutul ei – de[i la fel
de frust\, dar cu mai mult accent pe
vulnerabilitate [i o resemnare tensio -
nat\.

Bosnia. Partaj e o carte-puzzle. Con -
]ine texte din\untrul [i din afara
Bosniei, despre tot ceea ce o femeie `[i
refuz\, ca mai apoi s\ `[i interiorizeze,

dup\ un r\zboi, dup\ o desp\r]ire.
Bosnia-Her ]egovina din aceste versuri
nu este ]ara cu ace la[i nume, ci este un
teritoriu de spaim\ [i gin g\[ie, este o
scrisoare de dragoste rupt\ [i f\cut\
buc\]i. Poeta `[i g\se[te `n Bosnia un
fel de patrie adoptiv\, care `i reflect\
ca o oglind\ propriile nelini[ti [i
crisp\ri interioare [i poate spune cu
`ndrep t\]ire, `n aceast\ carte de matu-
ritate, Bosnia bin ich.

Miruna Vlada s-a n\scut pe 17 august

1986 la Bucure[ti. Format\ la Cenaclul
Euridice, coordonat de Marin Mincu,
a debutat `n 2004 cu volumul Poemex-
trauterine la Editura Paralela 45, cu o
prezentare de Angela Marinescu [i
prefa]\ de Octavian Soviany. 

Cartea a primit câteva premii na -
]ionale pentru debut `n poezie. ~n 2007
a publicat la Editura Cartea Româ -
neasc\ volumul de versuri Pauza din-
tre vene, `nso]it de un CD `n lectura
autoarei. 
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Rembrandt, adus la Ia[i 
`n peste 70 de scene biblice

M\d\lina Olariu

Lansarea oficial\ a evenimentului
a avut loc duminic\, 28 septembrie,
`n prezen]a ambasadorului Olan-
dei `n România, Matthijs van Bon -
zel, a lui Thomas Emmerling, cura-
torul [i reprezentantul colec]io -
narului din Luxemburg, a prof.
univ. dr. Atena Simionescu, rec-
torul Universit\]ii de Arte „George
Enescu“, [i a lui Dan Lungu, direc-
torul Muzeului Literaturii Române
(MLR) din Ia[i. 

Conform directorului MLR, pe-
rioada `n care expozi]ia va putea fi
vizitat\ nu este una `ntâmpl\toare,
fiind marcat\ de mai multe eveni-
mente culturale. „Sper\m s\ avem
numero[i vizitatori din regiunea
Mol dovei [i c\ printre ei se vor nu -
m\ra [i vizitatorii de la Sf. Paras -
cheva, pentru c\ este o expozi]ie cu
scene biblice, care se leag\ foarte
bine cu evenimentele ce urmeaz\

s\ se desf\[oare `n Ia[i. Aceast\ ex-
pozi]ie, al\turi de Festivalul Inter-
na]ional de Literatur\ [i Traducere
(FILIT), plus alte evenimente pe
care le facem noi la MLR fac parte
dintr-un plan mai amplu de cre[ -
tere a vizibilit\]ii muzeului, de re-
construc]ie a identit\]ii culturale a
Ia[ului“, a subliniat Dan Lungu, di-
rectorul MLR. De asemenea, ideea
a fost sus]inut\ [i de Thomas Em-
merling, curatorul expozi]iei, care
a ad\ugat c\, prin prezen]a gra -
vurilor lui Rembrandt la Ia[i, se
dore[te sprijinirea ora[ului pentru
a deveni Capital\ Cultural\ Euro-
pean\, `n Elve]ia fiind deja consti-
tuit un grup care sus]ine candi-
datura ora[ului la acest titlu. De
asemenea, gravurile au mai fost ex-
puse `n Cluj, Câmpulung Muscel,
urmând s\ ajung\ [i `n Timi[oara.  

Prof. univ. dr. Atena Simiones-
cu, rectorul Universit\]ii de Arte
„George Enescu“ din Ia[i, a dorit s\
prezinte procedeul prin care au fost
realizate gravurile, dar [i motivele
din cauza c\rora gravura, ca art\, a
avut o evolu]ie mai lent\. Cura-
torul expozi]iei a ad\ugat c\ Rem-
brandt era cunoscut [i apreciat [i
pentru gravurile sale, nu doar pen-
tru picturile `n ulei, fiind cel care a
ridicat gravura la rangul de art\.
~nainte de a fi folosit\ `n scop artis-
tic, tehnica gravurii era folosit\
pentru tipar. Aceasta l-a caracteri-
zat pe artistul olandez ca fiind un
geniu, cu o religie proprie, `n care
Dumnezeu este Marele Creator, res -
tul lumii fiind alc\tuit\ din creatori

mai mici. „Rembrandt nu a suferit
niciodat\ din cauza faptului c\ era
s\rac, deoarece tr\ia `n starea de
«otium», termen provenit din lati -
n\, care `nseamn\ s\ fii aproape de
Dumnezeu, de crea]ia Lui ̀ n aceast\
lume. {i to]i marii arti[ti ai lumii,
ca William Shakespeare, Leonardo
da Vinci, Rembrandt `nsu[i, au
tr\it `n aceast\ stare. Noi tr\im
acum `ntr-o lume a neg\rii otiumu-
lui, iar dac\ Rembrandt ne-ar ve dea,
ne-ar `ntreba de ce ne mul]umim

cu atât de pu]in sau de ce suntem
mul]umi]i cu aceast\ `ndep\rtare
de Creator“, a subliniat acesta. De
asemenea, Thomas Emmerling a
lansat invita]ia de a analiza gra vu -
rile lui Rembrandt pentru a obser-
va `ndemânarea [i priceperea pe
care acesta le avea atunci când ve-
nea vorba despre redarea realit\]ii
prin intermediul umbrelor [i lu-
minilor: „Cel mai important talent
al s\u era acela de a observa reali-
tatea, de a o reda, indiferent de fru-
muse]ea ei, dar s\ nu uit\m de `n -
clina]ia pe care o avea pentru a pic-
ta sentimente“. Astfel, majoritatea

lucr\rilor sale dezv\luie c\ Rem-
brandt `[i reprezenta personajele
cu c\ldur\, trecând dincolo de mo -
dul tradi]ional pe care `l aborda
Biserica. Printre scenele imaginate
de artistul olandez se num\r\
~nvie rea lui Laz\r, Isus pe cruce,
Pu ne rea ̀ n mormânt, David rugân-
du-se, Adam [i Eva sau Isus copil
`ntre c\rturari. Thomas Emmer-
ling a prezentat [i modul `n care se
poate demonstra originalitatea
gravu rilor [i a subliniat c\ va -
loarea unei gravuri poate fi com-
parat\ cu valoarea câtorva case din
Ia[i.

Pentru prima dat\ la Ia[i,
`n perioada 28 septembrie –
15 noiembrie sunt expuse
peste 70 de gravuri
originale apar]inând
artistului olandez
Rembrandt. Expozi]ia,
intitulat\ „Scene biblice“,
este g\zduit\ de Muzeul
„Vasile Pogor“ [i a[teapt\
vizitatori din toat\ zona
Moldovei.



– Fragment –

Tyler st\ ̀ n buc\t\rie, bând cafea [i
preg\tindu-[i `nc\ o doz\, ultima.
E tot `n chilo]i [i [i-a pus vechiul
tricou al lui Barrett de la Yale, pe
care capul ursuz de buldog s-a de-
colorat, ajungând de la ro[u la un
roz de acadea. Tyler [ade la masa
cu blat laminat, cenu[ie ca un nor,
pe care Beth a g\sit-o pe strad\ [i
care are un col] ciobit [i o gaur\ cu
margini col]uroase de forma statu-
lui Idaho. Când masa asta era no -
u\, oamenii sperau c\ pe fundul
oceanului se vor `n\l]a ora[e cu cu-
pole. Credeau c\ se afl\ la un pas de
o oper\ sacr\ [i ame]itoare, pl\s -
muit\ din metal [i sticl\ [i vehicule

rapide, silen]ioase, `mbr\cate `n
cau ciuc.

Acum lumea e mai b\trân\. Une-
ori poate p\rea chiar foarte b\ trâ n\.

N-o s\-l aleag\ din nou pe Geor -
ge Bush. Nu se poate s\-l aleag\ din
nou pe George Bush.

Tyler `[i alung\ din minte acest
gând. Ar fi o tâmpenie s\-[i petrea -
c\ acest ceas luminos al dimine]ii
cople[it de obsesiile sale. Are de
terminat un cântec.

Ca s\ n-o trezeasc\ pe Beth, `[i
las\ chitara `ntr-un col]. Cânt\ pe
[optite, a cappella, versurile pe ca -
re le-a scris azi-noapte.

Prin s\li de ghea]\ s\ te caut,
Pe-un tron de nea s\ te g\sesc,
Din inim\-mi om\tul s\-l topesc.
Nu pentru asta aici eu am venit,
Nu pentru asta aici eu am venit.
Hm. E o porc\rie, nu-i a[a?
Problema e c\...
Problema e c\ a hot\rât s\ com-

pun\ un cântec de nunt\ care s\ nu
fie `ntru totul dulceag [i plin de
adora]ie, `ns\ care s\ nu fie nici
rece sau calm. Dar, pân\ la urm\,
cum compui un cântec pentru o
mireas\ pe moarte? Cum cân]i [i
dragos tea, [i moartea (cea real\, nu
prostia aia cu pân\-când-moar -
tea-ne-va-desp\r]i) f\r\ s\ devii
morbid?

Trebuie s\ fie un cântec serios.
Sau, mai bine zis, nu trebuie s\ fie
un cântec frivol.

Melodia trebuie s\ ajute [i ea.
D\, Doamne, s\ ajute [i melo dia.
Totu[i, de data asta, versurile tre-
buie s\ aib\ prioritate. De ̀ ndat\ ce
versurile i se vor p\rea potrivite
(adi c\ nu i se vor p\rea cu totul ne -
potrivite), o s\ le `mbrace  `ntr-o
me lo die f\r\ preten]ii, ceva simplu
[i direct, nu un cântecel pentru
copii, fire[te, dar oricum unul care
s\ aib\ sinceritatea copi lului, a
`ncep\torului, puritatea `ncep\ to -
rului care nu recurge la [mecherii.
Trebuie s\ fie compus din acorduri
majore [i doar unul minor, la
sfâr[itul unei fraze muzicale – acea
unic\ tre s\rire de m\re]ie; acel mo-
ment `n care solemnitatea roman-
tic\ a versurilor se deta[eaz\ de
contrastul acordurilor `nalte [i se
armonizeaz\ – pentru o clip\ – cu
nota sobr\ a liniei melo dice. Cân-
tecul ar trebui s\ se situeze, `n linii
mari, undeva `n zona lui Dylan, a
forma]iei Velvet Underground. N-ar
trebui s\ fie o imita]ie de Dylan, un
fals Lou Reed; ar trebui s\ fie origi-
nal (original, fire[te; f\r\ prece-
dent, de preferin]\; cu o scli pire de
geniu, de preferin]\), dar ar ajuta,
ar ajuta pu]in, dac\ s-ar orienta

spre tendin]a general\. Lipsa justi-
ficat\ de sentimentalism a lui Dy-
lan, talentul lui Reed de a `mbina
pasi unea cu ironia.

Melodia ar trebui s\ aib\... ceva
cinstit [i luminos, s\ fie lipsit\ de
un orgoliu agresiv de genul Ia as-
cult\, chiar [tiu s\ cânt la chitar\,
ai priceput? Pentru c\ acest cântec
e un strig\t de iubire nedisimulat,
o implorare amestecat\ cu o und\
de... mânie? Ceva ̀ nrudit cu mânia,
dar mânia filozofului, mânia poetu-
lui, o mânie `ndreptat\ `mpotriva
faptului c\ lumea e trec\toare, c\
frumuse]ea ei sfâ[ietoare se love[te
constant de gândul c\ ni se ia totul;
c\ ni se `nf\]i[eaz\ lucruri minu -
nate, dar mereu ni se aduce aminte
c\ ele nu ne apar]in, c\ sunt como-
rile sultanului, c\ trebuie s\ ne
consider\m noroco[i (toc mai asta
se a[teapt\ de la noi) c\ am fost
chema]i m\car s\ le vedem.

{i mai e `nc\ ceva. Cântecul tre-
buie s\ aib\ `n el... dac\ nu ceva
chiar atât de banal cum e speran]a,
m\car afirmarea unei pasiuni ce
poate, dac\ acest lucru este ome -
ne[te posibil (iar cântecul trebuie
s\ afirme hot\rât c\ este), s-o `n -
so]easc\ pe mireas\ pân\ pe lumea
cealalt\, s\ s\l\[luiasc\ acolo `m -
preun\ cu ea. Trebuie s\ fie un cân-
tec `n care so]ul, [i totodat\ inter -
pretul, se declar\ a fi nu doar par -
tenerul de via]\ al femeii, ci [i
partenerul ei `n moarte, cu toate c\
el, neajutorat, ne`ntrebat, va con-
tinua s\ tr\iasc\.

Baft\ la chestia asta!
~[i mai toarn\ pu]in\ cafea, `[i

mai preg\te[te o doz\, ultima, cu
adev\rat ultima, pe t\blia mesei.
Poate c\ nu e ̀ nc\ destul de  treaz ca
s\ fie inspirat. Poate c\ `ntr-o zi, de
ce nu chiar azi, o s\ ias\ din starea
asta de somnolen]\ care du reaz\ de
o via]\.

Oare „troian“ ar suna mai bine
decât „om\t“? Din inim\-mi troia -
nul s\-l topesc?

Nu. Nu sun\ mai bine.
{i repeti]ia aia de la sfâr[it – are

for]\ sau e cam banal\?
S\ `ncerce s\ fac\ o jum\tate de

rim\ cu „topesc“? {i folo sirea cu-
vântului „inim\“ nu sun\ cumva
prea sentimental?

Trebuie s\ g\seasc\ o asociere
mai pu]in imediat\. Are nevoie de
ceva care s\ sugereze un b\rbat ce
`[i dore[te ca ghimpele de ghea]\
s\-i r\mân\ `n inim\, un b\rbat
c\ruia a ajuns s\-i plac\ s\ aib\ ini -
ma str\puns\.

Prin s\li de ghea]\ s\ te caut,
Pe-un tron de nea s\ te g\sesc.

.............
Cânt\ `ncet `n buc\t\ria cu

miros slab de gaze [i cu pere]i de un
albastru sp\l\cit (probabil c\ au
fost cândva albastru intens), cu
pozele lui Burroughs [i Bowie [i
Dylan [i (a lui Beth) Faulkner [i
Flannery O’Connor lipite pe pere]i.
Dac\ reu[e[te s\ compun\ un cân-
tec frumos pentru Beth, dac\ reu -
[e[te s\ i-l cânte la nunta lor con -
[tient fiind c\ e un testament po -
trivit – un dar adev\rat, nu doar o
]int\ pe jum\tate atins\, `nc\ o
`ncercare destul de bun\, ci un 

cântec care se a[terne pe p\mânt,
care se `nal]\ spre cer, care e duios
[i totodat\ dur, fa]etat, scânteietor
ca o piatr\ pre]ioas\...

~n cazul \sta, mai `ncearc\ o
dat\.

~ncepe s\ cânte din nou, pe când
Beth viseaz\ `n camera al\turat\.
Cânt\ `nceti[or pentru iubita lui,
pentru viitoarea lui mireas\, pen-
tru fata ce moare, pentru fata c\ -
reia `i e dedicat acest cântec, c\reia
`i sunt, probabil, dedicate toate cân-
tecele. Cânt\ `n buc\t\ria ce se
umple treptat de lumin\.
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Michael Cunningham —
Cr\iasa Z\pezii
„Suplimentul de cultur\“
public\ `n avanpremier\
un fragment din romanul
Cr\iasa Z\pezii de Michael
Cunningham, care va
ap\rea `n curând, `n
colec]ia „Biblioteca
Polirom. Seria Actual“ 
a Editurii Polirom, `n tra -
ducerea din limba englez\
a Anc\i-Gabriela S`rbu.

CARTEA

~ntr-o sear\ de noiembrie din
2004, `ntorcându-se acas\ prin
Central Park, Barrett Meeks –
gay, trecut de prima tinere]e,
chinuit de o durere cumplit\
de din]i [i de triste]ea desp\r -
]irii de iubitul lui – are o vi -
ziune stranie. O lumin\ cobo -
rât\ din cer, ca o epifanie, st\ -
ruie asupra lui pentru câteva
clipe, de parc\ i-ar cunoa[te
`ntreaga via]\. Aceast\ viziune
de o limpezime ireal\, ce d\
na[ tere la nesfâr[ite `ndoieli,
interpret\ri, speran]e [i a[tep -
t\ri, va schimba imperceptibil
via]a tuturor personajelor care
fac parte din cercul lui Barrett,
fratele, cumnata pe moarte [i
prietenii lui. Cr\iasa Z\pezii
(2014) e un roman al fanteziei [i
al subtilit\]ii, al c\ut\rii trans -
cendentului prin orice mijloa -
ce – muzic\, droguri, iubire,
misticism –, `ntr-un New York
magic, acoperit de z\ pa d\, des -
prins parc\ din basmul lui An-
dersen.

AUTORUL

Michael Cunningham s-a n\scut `n 1952, `n ora[ul Cincinnati, statul
Ohio. A studiat literatura [i pictura la Stanford University, apoi s-a
`nscris la cursuri de creative writing. A publicat mai multe povestiri
`n reviste literare de prestigiu precum „The Atlantic Monthly“, „Red-
book“, „Esquire“ sau „The Paris Review“, `ns\ genul care l-a consa-
crat ca scriitor a fost romanul. O cas\ de la cap\tul lumii (1990), al
doilea roman al s\u, s-a bucurat de o mare apreciere din partea cri -
ticii [i a cititorilor, fiind ecranizat `n 2004, `ntr-o produc]ie cu Colin
Farrell [i Robin Wright Penn `n rolurile principale. Romanul Orele
(1998) a cunoscut un succes r\sun\tor [i a fost distins, un an mai târ -
ziu, cu Premiul Pulitzer [i PEN/Faulkner Award. La Editura Polirom
i-au mai ap\rut romanele: Orele (2003, 2011), O cas\ la cap\tul lumii
(2005), Zile exemplare (2006) [i Pân\ la c\derea nop]ii (2011).



Ba ne este ru[ine c\ s`ntem români
[i mergem [tergând cu spatele ima -
ginare garduri, vorbind noi `ntre
noi, privind cu jind la manifest\ri-
le altora, ba suntem, dimpotriv\,
atât de mândri de românitatea
noas tr\, `ncât ea devine criteriul
axiologic suprem. Prima ipostaz\
este cea a exponentului unei colo-
nii culturale care se anexeaz\ la un
centru (francez, german, nord-ame-
rican) [i care nu-[i mai cunoa[te
tradi]iile, vecinii de geografie [i
cultur\, nici m\car limba. Afir ma -
]ia lui Petru Popescu la plecarea sa
din ]ar\, c\ limba român\ nu-l mai
`ncape, este edificatoare `n acest
sens. A doua ipostaz\, cu o treapt\
mai jos ̀ n ridicolul ei, este cea a vic-
timei unei Conspira]ii universale,
pus\ la cale de iudeo-masonerie
pentru a-l ]ine `n marginalitate pe
urma[ul dacilor. N-am stat nicioda -
t\ mai mult de un minut lâng\ un
asemenea str\nepot al lui Decebal,
fiindc\ unde exist\ un virus, exist\
[i pericolul contamina]iei.

Iat\ cadrul la care trebuie rapor-
tat ceea ce s-a `ntâmplat la Göte-
borg, la un Târg de Carte unde Ro-
mânia a fost reprezentat\, cum s\
spun?, normal. Normalitatea aceas -
ta mi se pare bunul cel mai de pre]:
s\ fie invita]i autori din mai multe
genera]ii [i ilustrând tendin]ele li-
teraturii române contemporane,
prozatori, ca [i poe]i, tradu[i deja
`n c=teva limbi, ori urmând s\ in-
tre `n programele specifice ale In-
stitutului Cultural Român. 

Echipa româneasc\ a fost for-
mat\ din Carmen Firan, Sorin Gher -
gu], Mihaela Miroiu, Adrian Sân-
georzan, Daniela Zeca plus criticul
care semneaz\ acest text – [i care a
putut vedea „la lucru“ ni[te autori
deopotriv\ români [i globali. Op -
]iunea Institutului Cultural Ro-
mân de la Stockholm a fost pentru
autori polivalen]i, cam fiecare din
echipa de mai sus abord=nd mai mul -
te genuri [i, in interiorul fiec\ ruia,

mai multe registre stilistice. A
scrie cu instrumente diferite presu-
pune o reinventare a scriitorului [i
o traducere a obsesiilor sale creati-
ve `ntr-un limbaj anume. Scrii alt-
fel poezie decât scrii proz\ – [i `n
aceast\ reformulare a scriitorului
vei g\si atât constanta, cât [i exten-
siile imaginarului personal, la Car-
men Firan, ca [i la Daniela Zeca.

O situa]ie la fel de interesant\
este cea a expertului chemat s\ se

aplece analitic asupra trecutului
recent, cu implica]iile lui. A fost ca-
zul Mihaelei Miroiu, a c\rei parti-
cipare la Târgul de la Göteborg a
f\cut mai mult bine imaginii Ro-
mâniei (obsesia na]ional\) decât o
cohort\ de propagandi[ti. Semina-
rul „Experien]a feminin\ `n pe-
rioada comunist\“, moderat de jur-
nalista Görrel Espelund, a fost un
adev\rat regal intelectual, pe su-
biecte, e drept, care ne d\deau `nc\

frisoane. M\ voi referi pe larg la el,
fiindc\ a reunit o bun\ parte din
echipa noastr\ (al\turi de Mihaela
Miroiu, au avut interven]ii consis-
tente Daniela Zeca [i Adrian Sân-
georzan) [i pentru c\, pe de alt\
parte, cadrul [i fondul dezbaterii
dep\[eau literatura. 

Era vorba de o ̀ ntreag\ epoc\ is-
toric\ (Epoca de Aur a genialului
Cârmaci) [i de o `ntreag\ genera]ie
de femei obligate s\ i se conformeze.

Mihaela Miroiu a avut aplica]ia [i
obiectivitatea specialistului, dar a
vorbit `n numele acestei genera]ii
de femei obligate s\ fac\ mai mul]i
copii pentru a sus]ine politicile abe-
rante ale lui Nicolae Ceau[escu. Or,
„`n condi]iile anilor ’80, cu frig `n
blocuri [i ra]ii la alimente, a avea co-
pii era o iresponsabilitate“. Morali-
tatea „este `n func]ie de posibilita-
tea de a alege, `n libertate“, iar co-
munismul, cu propozi]ia memora-
bil\ a Mihaelei Miroiu, „nu avea
pentru noi deadline“. ~n fine, Sue-
dia, „un model pentru problematica
Gender, nu poate avea decât difi-
cult\]i ̀ n a ̀ n]elege realit\]ile româ-
ne[ti din epoca lui Nicolae Ceau[es-
cu“. Iat\ de ce pentru efortul acesta
de traducere `n limbajul unei so-
ciet\]i democratice a realit\]ilor
unei epoci totalitare, inconceptibile
pentru cineva din afara ei, era nevo-
ie de un specialist român eminent [i
de un „cobai“ al socialismului real. 

{i `ntrucât grila explicativ\ a
Mihaelei Miroiu era bun\, Daniela
Zeca a aplicat-o imediat propriei
ex  perien]e, vorbind, cu o onestitate
t\ioas\, despre „trauma ascuns\ a
româncelor `n comunism: via]a lor
intim\“. „Nu am copii [i din moti-
vul c\ feminitatea era repudiat\ `n
epoca lui Nicolae Ceau[escu“, a
continuat aceast\ scriitoare atât de
original\ (dar nu prin gesturi voit-
[ocante, menite s\ epateze, ci prin
substan]a c\r]ilor sale), l\rgind to-
todat\ perspectiva, de la drama
personal\ la drama unei genera]ii:
„Multe femei tinere, ̀ n România ace -
lor ani, au murit `n t\cere“. „Multe
femei au murit `n România pentru
c\, de fric\, nu au putut spune me-
dicilor adev\rul“, a completat Adrian
Sângeorzan, scriitor [i medic [ti-
ind despre ce vorbe[te: o realitate
oribil\, de care o parte din publicul
str\in aflat la seminar a luat act
aici, la Göteborg.

Acum o [tiu to]i.
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Timpuri noi

Daniel Cristea-Enache

Coresponden]\ de la Göteborg (II)
Exist\ `nc\, `n comportamentul unora dintre cei ce „reprezint\“ cultura român\ la
manifest\ri interna]ionale organizate cu efortul institu]iilor române[ti, un complex,
fie de inferioritate, fie de superioritate, resim]it imediat de publicul str\in. 

Nevoia de miracol de Mirel B\nic\, `n discu]ie la Ia[i
Luni, 13 octombrie, de la ora 16.00,
la Libr\ria „Orest Tafrali“ (Corp A,
Universitatea „Alexandru Ioan Cu -
za“ din Ia[i), va avea loc lansarea
volumului Nevoia de miracol.
Fenomenul pelerinajelor `n Româ-
nia contemporan\, semnat de Mi rel
B\nic\ [i ap\rut ̀ n colec]ia „Plural M“

a Editurii Polirom, disponibil [i `n
edi]ie electronic\. Vor lua cuvân-
tul, al\turi de autor: prof. dr. Nicu
Gavrilu]\, lector dr. Bogdan Cre]u,
lector dr. Alexandru Tofan.

Cu o postfa]\ semnat\ de Sorin
Antohi, Nevoia de miracol este un
volum fascinant care abordeaz\

universul pelerinajului prin mai
multe chei de interpretare: rândul
de a[teptare, hrana ritual\, femi-
ninul arhetipal, mass-media, politi-
ca [i pelerinajele, miracolele [i mi -
nunile, turismul, religia popular\.

Patru ani, dou\zeci [i dou\ de
pelerinaje individuale, plus dou\

pelerinaje `n grup, cu microbuzul,
la m\n\stiri din Dobrogea, din
`mprejurimile Bucure[tiului, de la
Ia[i, Suceava sau Nicula. Adev\ -
rate studii de teren, elaborate `n 
urma discu]iilor cu persoane impli-
cate direct [i indirect `n organi-
zarea pelerinajului, preo]i, jurnali[ti,

for]e de ordine, pompieri, comer-
cian]i de obiecte religioase [i, desig-
ur, pelerini.

Prin toate acestea, Mirel B\nic\ –
care afirm\ flaubertian: le pèlerin,
c’est moi! – ne dezv\luie o Românie
profund\, real\, f\r\ fard [i iluzii
de[arte.
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~n vreme ce Waters num\r\ ulti-
mele c\r\mizi ale „Zidului“, fo[tii
s\i colegi au decis s\ revin\ `n lu-
mina reflectoarelor cu un nesperat
nou album, primul dup\ o pauz\
prelungit\ de 21 de ani. 

Anun]ul, `n var\, al lans\rii
aces tui nou disc, prev\zut s\ apar\
`n octombrie, a generat reac]ii di-
verse. Amestecate, spune Paul Les-
ter de la „The Guardian“. „Unele
sunt din varietatea «F\r\ Waters
nu exist\ Floyd» (din aceea[i fami-
lie cu «f\r\ Anderson nu este Yes»).“

Al]ii v\d ̀ n asta oportunitatea unui
memorial decent pentru Richard
Wright, al patrulea membru esen -
]ial al lui Pink Floyd, disp\rut din-
tre noi. 

Bateristul Mike Portnoy, ex-
membru al faimo[ilor Dream Thea-
ter, autoproclamat „fanatic Pink
Floyd“, face parte dintre cei furio[i.
„E o lips\ de respect fa]\ de Waters
[i fa]\ de tot ceea ce a construit el ̀ n
ace[ti ani“, s-a sup\rat Portnoy, ca-
re crede c\ adev\ratul Floyd este
cel din perioada Roger Waters [i c\
albume precum A Momentary Lap-
se of Reason sau The Division Bell
sunt, de fapt, „albume solo ale lui
David Gilmour“.

Portnoy prime[te o replic\ de la
Mikael Akerfeldt, vocalistul trupei
Opeth, care este de p\rere c\ lumea
ar trebui s\ „`[i ]in\ gura [i s\ se
bucure de noul album“.

„Este un disc Pink Floyd pentru
secolul XXI“, anun]\, `n schimb,
produc\torul Phil Manzanera, iar
revista „Uncut“, care ̀ n ultimul nu -
m\r a acordat un spa]iu consistent
descrierii unei vizite `n studioul
Floyd, apreciaz\ c\ acest album
numit The Endless River este „un
splen did tribut adus unui tovar\[
c\zut, cofondatorul [i claviaturistul

Rick Wright, care a decedat pe 15
septembrie 2008“. 

Sursa lui The Endless River o
constituie `nregistr\rile f\cute `n
studio, `n timpul realiz\rii ultimu-
lui album al trupei, Division Bell,
dar nu sunt prelucr\ri, a[a cum
cred mul]i, ale „firmiturilor r\ma-
se“. „Am ascultat 20 de ore de `nre-
gistr\ri cu noi trei [i am selectat
muzica pe care s\ o prelucr\m pen-
tru noul album“, explic\ David Gil-
mour. „~n ultimul an am ad\ugat

p\r]i noi, am re`nregistrat alte
p\r]i [i, `n general, am utilizat teh-
nologia de studio pentru a realiza
un album Pink Floyd pentru un
nou secol.“

De asemenea, The Endless River
este un nou disc Floyd a c\rui co-
pert\ nu este realizat\ de celebrul
designer Storm Thorgerson (dece-
dat `n aprilie 2013), a c\rui colabo-
rare cu trupa este [i ea legendar\. 

The Endless River con]ine 18
pie se, grupate `n patru p\r]i, [i este

`n majoritate un disc instrumental,
minus o singur\ pies\ „tradi]iona -
l\“, „Louder Than Words“, inse-
rat\ `n cea de-a patra „parte“. Un
cântec cu versuri semnate de Polly
Samson, so]ia lui Gilmour, o melo-
die care ar trebui s\ prezinte, cum-
va, `ntreaga istorie de aproape
jum\tate de secol a forma]iei: „We
bitch and we fight... but this thing
we do... it’s louder than words... the
sum of our parts... the beat of our
hearts... it’s louder than words“.
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„}ine]i-v\ firea!“,
transmite Roger Waters
unora dintre fanii s\i.
„So]ia mea este `ntrebat\
despre noul album pe
care, cic\, `l voi lansa `n
noiembrie. Cei care
`ntreab\ sunt, probabil,
confuzi. David Gilmour 
[i Nick Mason scot un
album. Dave [i Nick
formeaz\ grupul Pink
Floyd. Eu, pe de alt\ parte,
nu fac parte din Pink
Floyd.“

Pink Floyd: „The Endless River,
un album pentru secolul XXI“

Toamna se 
num\r\ `ntoarcerile 
marilor arti[ti

„E o toamn\ `n care mari arti[ti stau practic la
coad\ pentru a lansa albume mult-a[teptate“, co-
menteaz\ „The Guardian“.

Sezonul este preferat de marile case de discuri
pentru lansarea celor mai importante albume, `ns\
anul acesta pare rezervat unor mari arti[ti despre
care nu s-au auzit multe de prea mult\ vreme.

La sfâr[itul lui septembrie, Richard D. James,
alias Aphex Twin, a revenit cu Syro, primul s\u disc
dup\ o pauz\ de 13 ani – „un album de contraste, de
limpezime [i de depresii care te face curios“, comen-
teaz\ „Le Monde“.

~n acela[i timp, Leonard Cohen a scos pe pia]\ cel
de-al 13-lea lui album, Popular Problems. Un album
lansat la doar o zi dup\ cea de-a 80-a aniversare a ar-
tistului canadian.

Prince face lucrurile ̀ n stilul s\u. El a lansat pe 29
septembrie nu unul, ci dou\ albume. Primul este ce-
va mai rock, se nume[te Plectrumelectrum [i apare
sub sigla Prince & 3rdEyeGirl, trio-ul feminin care ̀ l

`nso]e[te pe Prince din 2012 `ncoace. Al doilea, Art
Official Age, propune o abordare mai sofisticat\ a so-
norit\]ilor pop [i r’n’b moderne.

Al]i „dinozauri“ promit [i ei un disc nou. The
Who au anun]at asta `n var\, dar, probabil, va mai
dura pân\ ce acest disc, primul de la Endless Wire
(2006) `ncoace, va ap\rea `n magazine.

Muzic\ nou\ este a[teptat\ [i de la Radiohead [i,
probabil, de la Lauryn Hill, care, spune „The Guar-
dian“, a `nceput [i ea s\ dea semne de via]\ muzi-
cal\.

Cea mai a[teptat\ `ntoarcere, subliniaz\ cotidia-
nul britanic, este cea a lui Adele, al c\rei ultim al-
bum, 21, a fost discul cel mai bine vândut atât ̀ n 2011,
cât [i `n 2012. Noul album – cei mai mul]i pariaz\ c\
se va numit 25 – este a[teptat undeva `n noiembrie,
cel mai devreme.

{i Bjork lucreaz\ la un alt disc `mpreun\ cu Ale-
jandro Ghersi alias Arca, produc\torul lui Kanye
West [i FKA Twigs. Bjork nu a mai scos nimic de la
Biophilia, `n 2011, dar acum lucreaz\ la „un disc fan-
tasmagoric, compus din balade synth-pop puterni-
ce“. Lucrul l-a album, se pare, s-a `ncheiat [i un
anun] oficial va fi f\cut cât de curând. Pân\ atunci,
artista islandez\ va prezenta pe 9 octombrie, la Lon-
dra, filmul unui concert ̀ nregistrat ̀ n timpul ultimu-
lui turneu, un film intitulat Björk: Biophilia Live.
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Alex Savitescu

{tiin]\ pe ritmuri 
de Bob Dylan
Ce leg\tur\ este `ntre savan]ii
suedezi [i Bob Dylan? Site-ul
„The Local“ a dezv\luit o po-
veste simpatic\ [i interesant\.

De 17 ani, cinci cercet\tori
suedezi, pentru „a-[i pigmen-
ta“ rezultatele cercet\rilor, au
`nceput s\ se amuze citând `n
cadrul lucr\rilor piese celebre din discografia lui Dylan.

Jocul a `nceput când John Junderberg [i Eddie Weitzberg de la
Universitatea Karolinska din Stockholm, lucrând la un articol de -
spre gazele intestinale, au hot\rât s\ pun\ lucr\rii titlul Nitric Oxi-
de and Inflammation: The answer is blowing in the wind – o referi-
re amuzant\ la celebrul hit folk Blowin’ in the Wind.

Jocul a continuat [i savan]ii au introdus [i alte referiri la Dylan
`n lucr\rile lor, ba chiar, `n timp, au mai atras trei colegi. De fapt,
`ntre cei cinci exist\ un soi de concurs: cel care va reu[i s\ intro-
duc\ cele mai multe referiri la Dylan ̀ n lucr\rile lui pân\ la ie[irea
la pensie va fi invitat la restaurant de ceilal]i colegi.

Terry Gilliam `nc\ nu `[i revenise
din [ocul provocat de sinuciderea
lui Williams când a fost solicitat de
Editura Criterion s\ supervizeze o
nou\ edi]ie Blu-ray a filmului Rege-
le pescar, realizat `n 1991. „Am fost
silit s\ `l rev\d s\pt\mâna trecut\
din motive tehnice. Eram foarte de-
primat de la moartea lui Robin, dar,
vizionându-l, m-am sim]it foarte bi-
ne fiindc\ `l vedeam pe Robin din
nou, viu [i s\ n\tos.“

Rolul din film „`l exprim\ `n `n -
tre gime pe Robin, mai mult decât
oricare alt rol“, crede Gilliam. „De
la amuzamentul isteric la manie,
de la blânde]e la duio[ie [i chin, to-
tul este acolo.“

Partea torturat\ a personajului
are `ns\ acum alt `n]eles pentru re-
gizorul `n vârst\ de 73 de ani. Gil-
liam vede cu al]i ochi mai ales sce-
nele `n care Williams este urm\rit
de Cavalerul Ro[u, o fantom\ ivit\
din halucina]iile personajului. ~n -
tr-un interviu pentru „The Holly-
wood Reporter“, Gilliam spune c\,
`n scenariu, aceste scene erau oare-
cum „dr\gu]e“, dar c\, de comun
acord cu Robin Williams, a ̀ ncercat

s\ le fac\ „mai `ntunecate“.
„E greu s\ vizionez acum aceste

scene, mai ales c\ [tiu cum s-a ter-
minat povestea. Când le-am filmat,
totul a mers foarte u[or cu Robin.
N-a trebuit s\ ̀ l presez ̀ n nici un fel
fiind c\ el cuno[tea aceast\ parte
`ntunecat\ [i [tia ce ̀ nseamn\ s\ fii
chinuit de demoni.“

Terry Gilliam [i Robin Williams
au fost buni prieteni [i au lucrat
uneori `mpreun\. ~n afar\ de Rege-
le Pescar, Williams a jucat rolul Re-
gelui Lunii `n Aventurile baronu-
lui Munchausen, ̀ n 1998, [i a avut o
scurt\ apari]ie ̀ n ultimul film al lui
Gilliam, Zero Theorem.

Moartea unui
mare editor
Sâmb\ta trecut\, a ̀ ncetat din via]\, la vârsta de 88 de
ani, Jean-Jacques Pauvert, un mare nume `n lumea
editorial\ din Fran]a.

Numele lui Pauvert r\mâne asociat mai ales de
marchizul de Sade [i de faimoasa Histoire d’O, o repu-
ta]ie „dubioas\“ care, pentru unii, variaz\ de la „spe-
cialist `n literatur\ erotic\“ la „pornograf“. 

Pauvert a publicat prima carte ca editor `n 1945
când avea numai 19 ani. Doi ani mai târziu, a scos pe
pia]\ prima edi]ie oficial\ a Operelor complete ale
marchizului de Sade, ceea ce `i va asigura zece ani de
procese cu statul francez care l-a acuzat de „ultraj la
bunele moravuri“. Dup\ o victorie judiciar\, Pauvert
a trecut la o nou\ provocare, publicând, `n 1954, cele-
brul roman erotic Histoire d’O al necunoscutei Pauli-
ne Réage, ceea ce i-a atras alte acuze din partea auto-
rit\]ilor.

Ar fi nedrept ̀ ns\, scrie „Le Figaro“, s\ ̀ l reduci pe
Pauvert doar la genul erotic. „Iubea mai presus de
toate arta, literatura [i textele frumoase. A editat,
printre altele, c\r]i
de Françoise Sa-
gan, André Breton,
Georges Bataille,
Albertine Sarrazin,
contesa de Ségur,
Dali [i mul]i al]ii.“

Creatorul lui Call
of Duty, recrutat
de armata SUA
Call of Duty este unul dintre cele mai de succes jocuri
video, o saga vândut\ `n milioane de exemplare, jucat\
de zeci de milioane de fani. Un succes care a atras aten]ia
asupra creatorului jocului, Dave Anthony.

Anthony a fost angajat recent de c\tre think tank-ul
Atlantic Council, un grup de exper]i specializa]i `n afa-
ceri [i conflicte interna]ionale care, sub bagheta Penta-
gonului, ̀ ncearc\ s\ ̀ [i imagineze r\zboaiele viitorului.

Ideea i-a venit unui veteran de la Pentagon, Steve
Grundman, care a fost impresionat de scenariul foar te
credibil al jocului Black Ops II din seria Call of Duty, un
episod `n care Dave Anthony [i-a imaginat un nou
r\zboi rece `ntre China [i Statele Unite, `n 2025.

Una dintre sarcinile noului recrut este s\ `[i imagi-
neze un posibil atac asupra ora[ului Las Vegas, similar
cu atentatul din Bombay, din 2008.

~n filmul Regele pescar,
Robin Williams joac\ rolul
unui b\rbat care, dup\ ce
so]ia lui este ucis\, `[i pierde
min]ile [i se transform\ 
`ntr-un vagabond pornit `n
c\utarea Sfântului Graal.
Este un rol despre care
regizorul Terry Gilliam crede
c\ este cel mai apropiat – 
la un nivel foarte personal –
de Robin Williams, `ntr-o
m\sur\ mult mai mare decât
orice alt personaj din
`ntreaga filmografie 
a celebrului actor.



La urma urmei, care e problema?
Trebuie s\ ne prefacem c\ feno-
menul nu exist\ sau, mai r\u,
trebuie s\ url\m `n toate direc -
]iile c\ nu suntem de acord cu el?
P\i ce r\u ne-au f\cut oamenii
\[tia?

Adic\ nu s-a consemnat `n is-
torie c\ un homosexual ar fi vi-
novat pentru moartea a nu [tiu
câte sute de mii de persoane. Nici
nu scrie nic\ieri c\ vreo mare
criz\ economic\ mondial\ ar fi
izbucnit `n urma vreunei conspi-
ra]ii ale unei comunit\]i gay.

Dimpotriv\, datorit\ unora ca ei
lumea a devenit mai bun\.

Ce ne-am fi f\cut f\r\ marii crea -
tori de mod\ homosexuali? Am fi
purtat treininguri la nun]i. Fe-
meile s-ar fi `mbr\cat ca naiba [i
nu s-ar fi uitat nici dracul la ele.
Cel pu]in eu, dac\ dama nu are
[li], o tratez ca pe un instalator.

Milioane de copii s-au n\scut
pentru c\ p\rin]ii lor au f\cut
dragoste pe muzica lui George Mi -
chael sau a lui Elton John. }in
minte c\ vecinii mei de la trei pu-
neau melodia „Sacrifice“ [i ̀ ncepea

s\ scâr]âie toat\ mobila din cas\.
Un[pe au f\cut, [ase fete [i cinci
b\ie]i. Pe ei nu p\rea s\-i deran-
jeze faptul c\ Elton John este
so]ia domnului David Furnish.

Când ne uitam la caseta video
cu concertul Queen ̀ n Barce lo na,
nu ne puneam problema c\ Fred-
die Mercury are alte orien t\ri
erotice decât noi. Era pur [i sim-
plu Freddie, iar când deschidea
gura parc\ erupea un Vulcan. Bi-
ne, recunosc, uneori se `m br\ca
mai ciudat.

Adic\ nu to]i b\rba]ii sunt Ju -
lio Iglesias, care statistic a f\cut
dragoste cu mai multe femei decât
s-a sp\lat pe din]i. Dar nici nu o s\
auzi despre un homosexual c\ a
avut pai[pemii cinci sute [ap te par-
teneri. |sta e momentul când citito-
rul `ncepe s\ se `ntrebe: bun, dar
unde vrea \sta s\ ajung\ cu ideea?

|sta vrea s\ ajung\ cu ideea la

faptul c\, de[i nu sunt Martor al
lui Iehova, aveam ni[te precon -
cep]ii referitoare la tratamentele
medicale. Adic\ am un organism
care, când face febr\, apoi face. {i
nu trece cu ceaiuri de flori de tei
sau cu zemuri magice de pe la te-
levizor.

Remediul mi l-a descoperit ma -
ma. ~mi introducea ̀ n fund un su -
pozitor antipiretic [i antiinfla -
mator [i ̀ n juma’ de or\ huzuream.
Problema e c\ mi se b\ga ceva `n
cur. Ceva ce `mi f\cea bine. Ajun-
sesem s\ m\ `ntreb dac\ societa-
tea e dispus\ s\ m\ accepte cu tot
cu acest secret.

Sper c\ nu v\ imagina]i c\ la
35 de ani tot mama face manope-
ra. Pur [i simplu v\ rog s\ nu m\
judeca]i pentru gestul de asear\.
Adic\ nu e ca [i cum `mi bag su-
pozitoare f\r\ motiv, v\ jur c\
aveam febr\. 

www.suplimentuldecultura.roSUPLIMENTUL DE CULTUR| » ANUL X » NR. 454 » 4 – 10 octombrie 2014

16  »  fast food

Primul e un debut românesc inde-
pendent intitulat chiar a[a, Plan [a.
Autorul lui, Andrei Gheorghe, s-a
n\scut `n 1986 [i a absolvit Univer-
sitatea Media. Cu Plan[a, pe care 
l-a co-finan]at din propriul buzu-
nar la partaj cu Dan Chi[u, el s-a
str\duit s\ fac\ o impresie cât mai
bun\ [i s\ ne arate c\ poate face un
film frumos, dar a sc\pat din vede-
re ce era mai important – povestea.
Nu reu[e[te decât de vreo dou\ ori
s\ ne fac\ p\rta[i la ce se `ntâmpl\
pe ecran pentru c\ ̀ n restul timpu-
lui e mai atent s\ filmeze din toate
unghiurile [i s\ construiasc\ un
videoclip lung, `n care scenele cu
actori sunt legate prin secven]e time-
lapse cu marea ale c\rei valuri un-
duiesc sau peste care se `nvârte-
jesc norii, [i care dau filmului un
aer neverosimil. E film artistic? E
film de amatori? De ce s\ folose[ti
time-lapse la fiecare cinci minute
f\r\ s\ te gânde[ti c\ `ndep\rtezi
spectatorii de povestea pe care o
spui? Andrei Gheorghe poate s\
fac\ o frumoas\ carier\ `n publici-
tate, dar deocamdat\ nu a reu[it
ca, punând la un loc imagine, text,
actori [.a.m.d., s\ ne dea iluzia c\

asist\m la o poveste. De fapt, ori-
cât de profesoral sun\, un film e
mai mult decât suma componente-
lor sale, ori, aici nimic nu sun\ con -
ving\tor cu excep]ia a dou\ mo-
mente când ai senza]ia de cinema,
cel `n care Anda (Olimpia Melinte)
[i Alex (Silvian Vâlcu) `ncep s\ se
plac\ [i al doilea pe care, sincer, nu
mi-l mai amintesc. Povestea e mult
prea pu]in\ pentru un film de
aproa pe 90 de minute: Anda se
mut\ de la Bucure[ti la Constan]a
dând scrima pe sabie. La Constan ]a
se antreneaz\ [i Mircea (Marian
Adochi]ei), care se pare c\ ar fi iu-
bitul ei, de[i e absent mai tot filmul,
sup\rându-se [i f\cându-i dou\ sce-
ne de gelozie la final (regizorul nu 
s-a `ndurat s\ lase una singur\)
când `[i d\ seama c\ Anda s-a `n -
dr\gostit de Alex, tân\rul ei antre-
nor. Cu un subiect de scurtmetraj
nu se poate face lungmetraj, oricâte
imagini time-lapse ai `nghesui aco-
lo, ca gogonelele `n borcan. 

Dup\ The Equalizer, noua cola-
borare dintre regizorul Antoine
Fuqua [i Denzel Washington, un
publicitar cu sim]ul umorului ar
putea face o reclam\ la un hiper-
market pentru c\ eroul lui Denzel
`[i g\ure[te adversarii cu ce apu -
c\, de la tirbu[oane la rotopercu-
toare, el fiind un agent CIA care se
reactiveaz\ din supermarketul un-
de lucra, pensionat [i anonim, pen-
tru a r\zbuna o prostituat\ rusoai -
c\ pe nume Alina (!), maltratat\ de
mafio]ii ru[i. Filmul a intrat `n
SUA cu rating R (Restricted),
adic\ nu poate fi v\zut de spectato-
rii sub 17 ani ne`nso]i]i de un 
matur [i, cu toate astea, a f\cut 35

de milioane de dolari din primul
weekend. (O parantez\: CNC ar
tre bui s\ modifice ratingul pentru
filmele române[ti foarte proaste [i
s\ le pun\ un R celor la care nu e
recomandat s\ mergi singur pen-
tru c\ n-ai cu cine „te râde“.) Prin
compara]ie, The Equalizer e lung,
violent [i, dac\ nu l-ar avea pe
Den zel Washington ̀ n aproape toa -
te cadrele, chiar n-ar avea nici un
haz. De[i are freza lui Hitler, Mar-
ton Csokas `ncearc\ s\-l imite pe
Javier Bardem din No Country for
Old Men, dar personajul lui e un
psi hopat mult prea pu]in mobilat
interior [i prea pu]in interesant,
de[i nu po]i spune c\ actorul neo-
zeelandez de origine maghiar\ n-ar
convinge. Tot ce se ̀ ntâmpl\ ̀ n film
pare un motiv pentru scene foarte
violente, Denzel Washing ton fiind
pus acolo ca s\ dea credibilitate
unei pove[ti debile. Dup\ un debut
lent [i inutil de vreo 25 de minute,
filmul se anim\ când angajatul de
la hipermarket se schimb\ la fa]\

[i devine un fel Hiperman, ajutân-
du-i pe cei `n nevoie. 

~n curte/ Dans la cour, primul
film serios al lui Pierre Salvadori,
joac\ o carte dificil\, cea a filmului
dulce-amar cu oameni obi[nui]i,
dar, `n ciuda prezen]ei lui Catheri-
ne Deneuve, devine el `nsu[i mo-
dest. Punctul de plecare al lui Sal-
vadori a fost dorin]a de a explora
dorin]a oamenilor de a-[i lua con-
cediu f\r\ plat\ de la o existen]\ ̀ n
care nu se mai reg\sesc. Scris\
pentru Deneuve, povestea priete-
niei dintre o pensionar\ care alu-
nec\ `n senilitate [i un muzician
devenit portarul cl\dirii unde
aceasta locuie[te pleac\ de la un
umor de telefilm pentru a sfâr[i `n
tragedie, dar e modest `n toate ce-
le. Dac\ pl\te[ti bilet, vei fi tentat
s\ râzi [i la glume mai le[inate –
dac\ nu, ri[ti s\ stai bosumflat [i
cu f\lcile `ncle[tate [i la cele dou\-
trei situa]ii când filmul are real-
mente umor. Finalul e bun, dar
pân\ la el `]i rozi unghiile.

EN}ICLOPEDIA
ENCARTA

Luiza Vasiliu

Lux
Mi-a alunecat laptopul de pe margi-
nea fotoliului alb, perfect ergono-
mic, pe podeaua alb\ curat\ lun\,
lâng\ ditamai patul alb pentru lebe-
de regale, `n fa]a oglinzii `n care m\
v\d multiplicat\ [i proiectat\ pe ta-
van, deasupra chiuvetei, `n stânga
u[ii de la intrare. Jum\tate de or\
m-am uitat la ecranul laptopului, ca-
re f\cea o mie de verific\ri ca s\
poat\ reporni [i eu s\ pot scrie tex-
tul \sta. Stau `ntr-o camer\ „de de -
signer“ dintr-un hotel de cinci stele.
Primul meu hotel de cinci stele. Pri-
mul meu contact direct cu luxul. Si-
gur, am mai v\zut câte ceva la New
York, dar era un lux particular, cul-
tivat atent de proprietar potrivit
gus turilor proprii, un lux ca o co-
lec]ie de surprize Kinder pe care 
n-ai nici un chef s\ le dai alt cuiva.
De data asta ̀ ns\, am de-a face cu un
lux de enciclopedie, standardizat
pentru gusturile celor mul]i (ale ce-
lor mul]i care pot da cel pu]in 500 de
euro pe camer\). Exist\ trei tipuri
de camere: alb complet, gri complet,
ne gru complet. Eu am una alb\.
Atât de luminoas\ [i de plin\ de
oglinzi, ̀ ncât e[ti mereu obligat s\-]i
supor]i propria imagine, s\-i `n ve]i
pe de rost imperfec]iunile. Arhitec-
tul cl\ dirii e Jean Nouvel, tipul care
a luat Pritzker Prize [i a proiectat,
printre altele, Institutul Lumii Ara-
be [i Funda]ia Cartier din Paris,
Torre Agbar din Barcelona [i mu-
zeele Guggenheim din Tokyo [i Rio
de Janeiro. „Pentru Nouvel, un ho-
tel e mult mai mult decât o locuin]\
temporar\. E o aventur\ a min]ii.“
M\ uit `n jur [i evaluez cantitatea
luxului. Un pat uria[ care m-a ]inut
strâns `n bra]e toat\ noap tea (citez
din „New York Times“: „Patul, [i el
`mbr\cat ̀ n alb, a fost luxos [i aproa -
pe imposibil de p\r\sit diminea]a.
F\cut de o companie pe nume So-
Bed, era o combina]ie stranie, dar
perfect\, de pufos cu ferm, cu a[ter-
nuturi proaspete [i perne nesfâr -
[ite“.) O cad\ pentru (cel pu]in) doi,
a[ezat\ ̀ n camer\ (dac\ vrei, po]i s\
o ascunzi cu ni[ te geamuri glisante;
eu n-am vrut), linii simple, securi-
zante, [i lini[te. Diminea]a, micul-
dejun se ia la etajul 18. Stai [i ron]\i
smochine, r\sfoie[ti „New York Ti-
mes“-ul, bei cafea [i te ui]i de deasu-
pra la `ntreaga Vien\, care se a[ter-
ne cuminte la picioarele tale. Luxul
e atunci când lucrurile ascult\ de ti-
ne, când nu trebuie s\ a[tep]i dup\
ele, când nu ]i se cere s\ faci nici un
efort pentru nimic. Din când `n
când, e bine s\ ai de-a face cu luxul.
Doar din când `n când. 
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Voi n-a]i `ntrebat 
F|R| ZAH|R v\ r\spunde

Bobi 

Prejudecat\

Film

Iulia Blaga

S\pt\mâna asta `n[ir\m
pe aceea[i plan[\ trei
buc\]i de filme. Plan[a e
mic\, nu are 14 metri
lungime ca la scrim\, dar
nici filmele nu sunt atât
de mari [i nici nu prea au
de ce s\ se bate `ntre ele,
pentru c\ sunt diferite 
[i deloc puternice. 

Time-lapse-uri care
nu compenseaz\

Plan[a, 
de Andrei Gheorghe


	454_sdc_01
	454_sdc_02
	454_sdc_03
	454_sdc_04
	454_sdc_05
	454_sdc_06
	454_sdc_07
	454_sdc_08
	454_sdc_09
	454_sdc_10
	454_sdc_11
	454_sdc_12
	454_sdc_13
	454_sdc_14
	454_sdc_15
	454_sdc_16

