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Cum ajung
antreprenori din
Nigeria, SUA sau
Thailanda s\ bea
cafea din Ia[i

C\t\lin Hopulele

Un grup de tineri entuzia[ti a
reu[it s\-[i creeze propriul stat,
alc\tuit din 14 ora[e de pe toate
continentele, cu capitala la Ia[i
[i cu flamura o cea[c\ aburind\
de „cafea creativ\“.

Proiectul „Creative Coffee“
s-a n\scut `n capitala Moldovei,
dar a ajuns, `n trei ani, s\ lege
cu un fir ro[u ora[e precum
Ia[i, Cluj, San Francisco, Istan-
bul, Ankara, Adelaide, Aguas-
calientes, Lima, Liverpool, Val-
divia, Jos, Bangkok [i Copen-
haga.

» pag. 3

Citi]i interviul realizat de Florin Iorga `n » paginile 8-9

C\t\lin Mihuleac este un scriitor provocator, `ns\ tocmai de aceea cu greu te po]i ab]ine
s\ nu `l provoci. {i, dac\ ri[ti s\ o faci, nu [tii la ce s\ te a[tep]i. Cel pu]in a[a spune
legen da. ~ns\ legenda precede omul [i are darul de a te ajuta s\ ratezi... omul. A[a se face
c\, profitând de apari]ia ultimului s\u roman, America de peste pogrom, l-am abordat 
pentru un interviu invocându-i legenda. N-a dezmin]it-o, adic\ a r\mas un intransigent [i,
totodat\, a dat cu ea de pere]i, r\spunzând f\r\ s\ clipeasc\ la `ntreb\ri incomode.

INTERVIU CU SCRIITORUL C|T|LIN MIHULEAC

„Scriitorul român s-a
europenizat. Nu mai e 
un mut\l\u de uz intern“

Cronic\ de carte

„Un om poate
tr\i fericit [i 
f\r\ s\ citeasc\“

R\zvan Chiru]\

Marius Daniel Popescu este cu
siguran]\ singurul [ofer de auto-
buz din lume care de]ine cinci pre-
mii literare. Iar acest fapt, despre
care scriitorul a vorbit pe larg [i
cu degajare de mai multe ori, con-
tinu\ s\-i fascineze pe cititori, ca-
re la fiecare ̀ ntâlnire cu el ̀ l roag\
s\ le povesteasc\ `nc\ o dat\ de -
spre cum este s\ fii [ofer de auto-
buz `n Lausanne de peste 20 de ani
[i s\ scrii `n acela[i timp poezii [i
romane.

» pag. 11

O experien]\
literar\ 
complet\

Eli B\dic\

Sfâr[it de sezon, cel mai recent
volum semnat de productivul cri -
tic literar, traduc\tor [i poet Ma -
rius Chivu, este o carte care con -
]ine unsprezece povestiri pline,
excelent scrise, cu tâlc, sens, toate
punând `n discu]ie teme mari ale
literaturii: via]a, moartea, dra -
gostea, singur\tatea, boala, des -
p\r]irea [.a.m.d. 

» pag. 10
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Scurt pe patru: despre
moarte, `n toate felurile

Ioan Stoleru

Caravana sau omnibusul de film
românesc Istorii de inim\ neagr\
te duce `ntr-o c\l\torie care se
con tureaz\ `n jurul mor]ii. Asta
pentru c\ toate cele patru scurt -
metraje independente, realizate
de case de produc]ie diferite, sunt
legate din punct de vedere tema-
tic, vorbesc despre via]\ [i mai
ales despre moarte, pe care o abor-
deaz\ `n diferite feluri [i din dife-
rite unghiuri, de la tragic la co-
mic, de la dureros la ilar.

O lume nou\ (produs de Toma
Peiu, Luiza Pârvu [i Adriana
R\c\[an, regia Luiza Pârvu; se-
lec]ie oficial\ Festival de Brest
2014) spune o poveste cu emi-
gran]i români `n Pennsylvania
anului 1908, inspirat\ de fapte rea-
le. Ana c\l\tore[te pân\ `n Statele
Unite ale Americii, unde locuiesc
so]ul ei [i v\rul acestuia, cizmarul
Petru, `ns\ fata este `ntâmpinat\
de un loc rece [i o veste care-i va
da via]a peste cap, iar Lumea
Nou\, t\râmul promis care avea
s\ le aduc\ prosperitate [i o via]\
mai bun\, se transform\ `ntr-un
loc al mor]ii. „Este prima oar\
când sunt `n Ia[i [i prima oar\
când un film de-al meu se proiec-
teaz\ `n Ia[i [i m\ bucur foarte ta-
re“, a spus Luiza Pârvu, regizorul
scurtmetrajului. „E foarte important

pentru noi ca filmul s\ fie v\zut [i
s\ se vorbeasc\ despre el [i o s\ v\
`ncurajez s\ vorbi]i despre el dac\
v\ place“, a completat Toma Peiu,
produc\tor [i scenarist. 

Povestea din Trece [i prin
perete (produs de Ada Solomon [i
Radu Jude, regia Radu Jude;

men]iune special\ „Quinzaine
des realisateurs“ – Cannes 2014), o
adaptare liber\ dup\ povestirea
„~n magazie“ de A.P. Cehov, este
construit\ cu ajutorul micu]ei So-
fia, care a fost l\sat\ de c\tre
p\rin]i s\ petreac\ noaptea la bu-
nicul ei, dar nu poate s\ adoarm\
din cauza zgomotelor care se aud
din vecini, plânsete [i ]ipete de la
priveghiul unui tân\r care s-a si-
nucis. Cumva moartea de dup\
perete este contrabalansat\ de So-
fia, ghidu[\ [i plin\ de via]\, [i de
umorul de limbaj din dialogul bu-
nicului cu doi vecini, parteneri de
table, `n special personajul orb,
care-i spune Sofiei „m\ bucur c\
te-am v\zut“.

Kowalski (produs de Andrei
Cre]ulescu [i Claudiu Mitcu, re-
gia Andrei Cre]ulescu; „Cel mai
bun scurtmetraj“ – Zagreb Film
Festival 2014), un plan-secven]\ de
17 minute, pleac\ de la premisa
clasic\ `n care trei b\rba]i se
`ntâlnesc seara `ntr-un bar, `ns\
pe m\sur\ ce povestea avanseaz\

devine tot mai clar c\ nu to]i se
vor ridica de la mas\. Personajul
t\cut (Dorian Bogu]\), care doar
st\, prive[te, m\nânc\ din mânca-
rea prietenului s\u [i din când `n
când mai face câte o remarc\ `n
rus\ (netradus\), este axul central
al scurtmetrajului [i face ca totul
s\ fie cu atât mai comic. Inter-
ven]iile sale seci [i nevinovate,
dar mai ales t\cerea [i indiferen]a
sa la situa]ia tot mai tensionat\
fac din Kowalski, al\turi de dialo-
gul impecabil dintre Andi Vaslu-
ianu [i {erban Pavlu, un film
scurt [i savuros despre inevitabi-
la moarte dup\ o via]\ de ̀ n[el\to-
rii.

S\ mori de dragoste r\nit\
(produs de Drago[ Bucur, Alexan-
dru Papadopol [i Dorian Bogu]\,
regia Iulia Rugin\; „Cel mai bun
scurtmetraj românesc“ – TIFF
2014) are ̀ n centru melodia cu ace-
la[i nume a Angelei Similea [i es-
te povestea suprarealist\ a doi ti-
neri care s-au iubit [i acum sufer\
din dragoste pân\ la impulsul de a

se sinucide. Populat de personaje
când dubioase, când amuzante,
scurtmetrajul este la linia `ntre
credibil [i neverosimil, un joc
`ntre cele dou\. „S\ mori de dra-
goste r\nit\ este un proiect foarte
drag mie [i sper\m s\ v\ plac\. 
L-am v\zut de foarte multe ori [i
de fiecare dat\ e altfel [i de fiecare
dat\ m\ emo]ioneaz\“, le-a spus
actri]a Adina {te]cu celor din pu-
blic. „Sper c\ o s\ da]i vestea mai
departe dac\ v-a pl\cut [i-o s\
`ndemna]i lumea s\ mearg\ la fil-
me române[ti“, le-a transmis Paul
Radu celor din sal\.

Traseul Omnibusului este [i el
interesant. Dac\ primul scurtme-
traj prive[te moartea `n cel mai
tragic mod cu putin]\, accentuat\
de t\cerea lung\ dintre replicile
abia rostite ale lui Petru, ̀ n pelicu-
lele de dup\ apar umorul, ironia
[i, la final, chiar speran]a, `ntru-
cât ̀ n S\ mori de dragoste r\nit\ o
moarte duce `n final la salvarea a
alte dou\ destine.

Omnibusul Scurt/4: Istorii de inim\ neagr\ a
ajuns `n drumul s\u prin ]ar\ la Ia[i, miercuri
seara, 3 decembrie, `n prezen]a unei p\r]i a
echipei. Cele patru scurtmetraje române[ti

care alc\tuiesc proiectul, cele mai apreciate
ale anului 2014, O lume nou\, Trece [i prin
perete, Kowalski [i S\ mori de dragoste
r\nit\, au rulat de la ora 19.00, la Cinema

City. ~n public s-au aflat [i Luiza Pârvu (regi-
zor, O lume nou\), Toma Peiu (produc\tor,
scenarist, O lume nou\) [i actorii Adina {te] -
cu [i Paul Radu (S\ mori de dragoste r\nit\).

Doar câteva minute
pentru discu]ia 
cu invita]ii
Din cauza faptului c\ Cinema City are un program a[a strict, ̀ n mo-
mentul ̀ n care ultimul dintre filme s-a terminat n-au mai r\mas de-
cât câteva minute disponibile pentru discu]ia cu publicul. Cei patru
invita]i au discutat [i cu tinerii de la Asocia]ia Studen]ilor Jur-
nali[ti, parteneri de promovare ai Omnibusului Scurt/4 la Ia[i, po-
vestindu-le despre proiect [i `ndemnându-i s\ promoveze filmul ro-
mânesc `n continuare. Actorul ie[ean Emil Co[eru, prezent [i el `n
sal\, a venit la sfâr[it s\-i felicite pe cei patru, subliniind cât de greu
se face film `n România.
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C\t\lin Hopulele

La Ia[i, despre burgeri
[i cinema

Dac\ prima `ntâlnire Creative
Coffee a avut loc la Ia[i, pe 18 au-
gust 2011, [i la aceasta au partici-
pat 22 de persoane, ultima edi]ie
din luna noiembrie, a 21-a, a adu-
nat peste 30 de persoane, iar publi-
cul-]int\, pe zona Ia[ului, s-a res-
trâns de la bancheri, arhitec]i,
designeri, fotografi, copywriteri [i
marketeri, la „antreprenori creativi,

din diferite subsectoare ale indus-
triilor creative, desigur, adic\ cei
care `[i bat capul s\ construiasc\
un business creativ“, explic\ Oana
Filip, co-fondator al start-up-ului.
Practic, `ntregul proiect const\ `n
`ntâlnirile care au loc `ntre oa-
meni care [i-au lansat deja o aface-
re, pe banii [i pe riscul lor, [i cei
interesa]i din ora[ul respectiv s\
fac\ acest lucru, sau care chiar s-au
lansat [i sunt la `nceput cu ideile
lor. „Exist\ o asociere `ntre invi-
ta]ii no[tri [i creativii care vin la
evenimente, participan]ii. ~m -
p\rt\[im acelea[i `ngrijor\ri, ace-
lea[i dileme legate de cum putem
s\ facem mai bine ceea ce ne pa-
sioneaz\. Proiectul a pornit dintr-o
nevoie foarte egoist\ [i s-a trans-
format `ntr-o re]ea interna]ional\
din care fac parte sute de creatori.
Nu am avut un plan b\tut `n cuie,
cum nu ne-am imaginat c\ va
ajunge s\ aib\ impactul de care se
bucur\ ast\zi“, adaug\ Oana.
Aceasta spune c\ fiecare centru
de Creative Coffee are propriul
profil – dac\ la San Francisco vin,
`n special, oameni interesa]i de
design, la Istanbul cei de IT, la Ia[i
vin cei care vor s\ se `ntâlneasc\
cu persoane care s\ le dea curaj,
prin pove[tile lor motiva ]ionale,
s\ aib\ `ncredere `n ideile lor. La

ultima `ntâlnire din Ia[i au parti-
cipat Florentina Ciuverca, reco-
mandat\ ca fiind „movie journa-
list“ [i care [i-a lansat propriul si-
te www.filmre porter.ro, primul [i
singurul pe domeniu, [i Mircea
Panache, fondatorul [i proprieta-
rul unui restaurant din Ia[i, Vivo –
Fusion Street Food.

Antreprenori [i jurnali[ti,
printre liderii locali

Oana recunoa[te c\ explozia con-
ceptului a fost [i pentru ei o sur-
priz\, de[i au ca obiectiv ca pân\
`n 2015 s\ existe 100 de ora[e prin-
se `ntr-o astfel de re]ea, coordona-
te toate de la Ia[i. Exist\ trei per-
soane `n nucleul echipei, care au
pornit [i care coordoneaz\ con-
ceptul: Adriana Ursache, Oana Fi-
lip [i David Truong. Ca motto, Oa-
na spune c\ se ]in „ca scaiul de
haine“ de dou\ principii – „d\ru-
ie[te ̀ nainte de a primi“ [i „condu
prin exemplu“. De aceea, rolul cel
mai important al fondatorilor este
s\ p\streze leg\tura cu persoanele
care sunt coordonatori locali ai
proiectelor, care au cump\rat li-
cen]a de a organiza `ntâlniri sub
sigla Creative Coffee timp de [ase
luni „pentru o sum\ mai mult de-
cât prieteneasc\“. „Exist\ persoa-

ne care `[i doresc s\ fac\ Creative
Coffee la ele ̀ n ora[ [i pe care le-am
refuzat pentru c\ nu era o potrivi-
re la nivel de valori, dar la fel de
multe exemple avem [i ̀ n cazul ce-
lor care au dat peste site-ul nostru,
au completat aplica]ia [i de la pri-
mul Skype call ne-au convins c\
sunt persoanele potrivite. }ine
foarte mult de aluatul din care e
f\cut poten]ialul Local Chapter
Leader, asta dicteaz\ tonul `n ale-
gerea sau refuzarea lui la cârma
Creative Coffee“, poveste[te Oa-
na. Pe pagina oficial\ a proiectu-
lui sunt prezenta]i cei care au fost
accepta]i deja s\ organizeze astfel
de `ntâlniri. Majoritatea sunt oa-
meni care [i-au fondat propriile
afaceri [i acum vor s\ vad\ cum
gândesc liderii de pia]\ din dome-
niul lor de interes, dar [i persoane
care au abandonat fostul loc de
munc\ pentru a se dedica proprii-
lor idei [i proiecte. Steve Arnold,
spre exemplu, care coordoneaz\
comunitatea format\ ̀ n San Fran-
cisco, a dezvoltat produse pentru
Google [i Autodesk, iar acum are
propriul s\u proiect – emberlight,
o afacere care ofer\, contra cost,
un pachet ce con]ine dulii [i o apli-
ca]ie ce `]i permite s\ controlezi
intensitatea becului prin Blue-
tooth-ul de la telefon. Janet Faden,

care a pus bazele comunit\]ii din
Jos, Nigeria, este o jurnalist\ mul-
timedia, care lucreaz\ ca freelan-
cer [i care a fondat cea mai impor-
tant\ [i c\utat\ platform\ de [tiri
online din regiune – Plateau News
Online. „Persoanele care organi-
zeaz\ CC `n ora[ele lor, liderii lo-
cali, sunt mult mai mult decât
simpli organizatori. Ei sunt facili-
tatori, conectori. Asta `nseamn\
c\ `[i cunosc foarte bine comuni-
tatea, anticipeaz\ nevoile ei [i
adapteaz\ conceptul `n func]ie de
ceea ce se `ntâmpl\ local. }inta
noastr\ r\mâne `n continuare s\
ne extindem `n 100 de ora[e, `ns\
ce ne d\ cu adev\rat b\t\i de cap,
`n sensul pozitiv al cuvântului, es-
te s\ ne asigur\m c\ actualii Local
Chapter Leaders `[i fac treaba
foarte bine [i c\ sunt pasiona]i“, a
ad\ugat Oana Filip.

Extinderea rapid\, pe
baz\ de recomand\ri

Despre extinderea conceptului,
de[i a fost una rapid\, Oana spune
c\ a venit, cumva, natural. Moto-
rul a fost [i colega ei Adriana Ur-
sache, care a c\l\torit prin mai
multe ]\ri [i a organizat eveni-
mente de tip Creative Coffee de
fiecare dat\ când a sim]it c\ are
un public pentru ele. Apoi au fost
cei care au participat la eveni-
mente [i le-au promovat `n mod
organic, pe re]elele de socializare,
c\tre prietenii lor, atât din ]ara
natal\, cât [i la nivel interna]io-
nal. „Ne-am extins, pe de o parte,
prin intermediul unor creativi-ex-
ploratori cum e Adriana, care a
c\l\torit mult [i care a organizat
mai mult evenimente de tip Crea-
tive Coffee. Pe de alt\ parte, prin
intermediul celor care au dat pes-
te noi `n mediul online. Pân\
acum fiecare situa]ie `n parte [i
toate la un loc au adus rezultate.
Uneori `n materie de lideri locali,
alteori `n atragerea de suporteri
locali sau voluntari“, conchide
Oana. Participarea la un astfel de
eveniment presupune [i achitarea
unei taxe, conform portalului Event -
brite, din partea celor din sal\, ca-
re a fost, `n func]ie de data achizi -
]ion\rii biletului, ̀ ntre 8 [i 10 euro
la ultimul seminar de la Ia[i. 

www.suplimentuldecultura.roSUPLIMENTUL DE CULTUR| » ANUL X » NR. 463 » 6 – 12 decembrie 2014

actualitate  «  3  

Cum ajung antreprenori 
din Nigeria, SUA sau Thailanda
s\ bea cafea din Ia[i
Un grup de tineri en-
tuzia[ti a reu[it s\-[i
creeze propriul stat,
alc\tuit din 14 ora[e de
pe toate continentele, cu
capitala la Ia[i [i cu fla-
mura o cea[c\ aburind\
de „cafea creativ\“.
Proiectul „Creative Cof-
fee“ s-a n\scut `n capitala
Moldovei, dar a ajuns, `n
trei ani, s\ lege cu un fir
ro[u ora[e precum Ia[i,
Cluj, San Francisco (SUA),
Istanbul, Ankara (Turcia),
Adelaide (Australia de
Sud), Aguascalientes (ca -
pitala unui stat cu acela[i
nume din Mexic), Lima
(Peru), Liverpool (Anglia),
Valdivia (Chile), Jos (Nige-
ria), Bangkok (Thailanda)
[i Copenhaga (Danemar-
ca). Scopul acestuia? S\
creeze prietenii, s\
formeze comunit\]i [i s\
prezinte modele de afa -
ceri care au avut succes
`ntre antreprenorii in-
teresa]i de industriile
creative. Dup\ spusele or-
ganizatorilor, cafeaua a
fost scuza pentru care
ace[tia s\ se poat\ a[eza,
din când `n când, la
aceea[i mas\, unde s\
discute cum s\-[i dea
via]\ propriilor vise.

Mircea Panache, Florentina Ciuverca [i Oana
Filip la Creative Coffee Ia[i #21, 
care a avut loc pe 20 noiembrie
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Abia la serviciu m-am prins c\
schimbasem geaca [i nu am por -
tofelul la mine: cu permis de con-
ducere [i buletin ̀ n el. Când s\ vin
acas\, nu [tiam ce s\ fac: m\ `n -
torc sau nu cu ma[ina? Aveam
actele de la ma[in\ `n rucsac, dar,
pân\ la urm\, nu puteam dovedi
`n nici un fel c\ e a mea, c\ am
dreptul s\ o conduc, c\-s docu-
mentele mele. Din comoditate, 
m-am riscat. E un drum de maxi-
mum 10 minute. Ce se poate `n -
tâmpla `ntr-un timp a[a de scurt?
Patru intersec]ii de mers tiptil pe
v=rful cauciucurilor. Cine dracu’
[i de ce s\ m\ opreasc\?

La prima intersec]ie era s\ se

bage un dement, for]ând pe ultima
secund\ de galben `nspre ro[u, `n
mine.

La a doua intersec]ie, mi-au
[ters farurile, zburând praful de
pe ele, o ma[in\ a Poli]iei, apoi o
Salvare, apoi Smurd-ul, apoi obi[ -
nuitul civil român care se ]ine `n
trena oric\rui vehicul oficial de
urgen]\. 

La a treia nu s-a `ntâmplat ni -
mic special, de[i p\rea cea mai
complicat\. Ba chiar mi s-a acor-
dat prioritate, am avut norocul s\
dau peste un [ofer excep]ional (caz
aproape unic `n ora[ul nostru),
care [tia c\ – atunci când eu vin de
pe verde, iar el de pe verde inter-
mitent – nu func]ioneaz\ regula
priorit\]ii de dreapta.

La a patra, cea care duce `n
spatele blocului meu, am trecut
lejer, f\r\ s\ remarc ceva. 

Am parcat frumos [i, dup\ trei
pa[i, am observat o oarecare agi-
ta]ie: `n fa]a blocului era tras de-a
curmezi[ul un Logan albastru
normal, iar un nene `n civil – dar
cu cagul\ neagr\ – târa prin trafic
c\tre u[a deschis\ un tip cu mâi -
nile `nc\tu[ate la spate. Pe partea
cealalt\, al]i doi civili cu cagul\
`mpingeau de subsuori un alt
`nc\tu[at, discret, ca [i cum l-ar fi
`ndemnat la o plimbare pe care nu
voia musai s\ o fac\. Nici n-aveam
[apca la mine, s\ mi-o `ndes peste
ochi. 

Doar am plecat capul [i-am in-
trat tiptil `n scar\.

2.

Iubesc [i ur\sc matinalul de la
TVR Ia[i `n egal\ m\sur\. ~l
iubesc pentru c\ acolo g\sesc

`ntotdeauna oameni faini, mereu
pe faz\ la ce se `ntâmpl\, care m\
cheam\ des s\ povestesc ce [i cum.
~l ur\sc f\r\ leg\tur\ cu oamenii
de acolo, pentru c\ e prea matinal
pentru mine.

S\ m\ trezesc la 7 diminea]a e
ca [i cum un om normal ar fi s\l tat
de masca]i la 2 noaptea [i dus la
DNA s\ dea ni[te declara]ii. Se
`ntâmpl\ a[a: deschid ochii dup\
alarm\, `mi blestem zilele, sunt ca
smuls din pântecele ma mei. Simt
cum `mi rup singur cordonul om-
bilical, cu din]ii, bag o cafea su-
pertare care-mi hale[te instanta-
neu calciul, apoi o ]igar\ care m\
face s\ tremur ca varga, verific
atent `n oglind\ dac\ nu-s `m br\ -
cat cu vreo hain\ pe dos sau dac\
nu-s `nc\ `n [lapi – e o mare mi -
nune c\ n-am ap\rut niciodat\ a[a
la matinal –, apoi m\ arunc cu ca-
pul `nainte `n via]\. Bleste mând-o.

La ultima emisiune, mi-am 
amintit de cel mai frumos matinal

din via]a mea: dup\ ritualul tre -
zirii mai sus pomenit, când ies
din bârlog, dau de iarn\-iarn\,
n\me]i cât casa, viscol cu du hoa -
re de foc\ [i urs polar. Un sfert de
or\ dezgrop ma[ina. Vreo zece
minute sculptez, dez ghe] parbri -
zul. Pornesc, merg cu greu vreo
200 de metri pân\ la prima mare
intersec]ie. Unde sunt prins ̀ ntr-un
blocaj de cascadorii râsului: toa -
te ma[inile derapeaz\, nimeni nu
reu[e[te s\ urce panta derdelu[,
zeci de cretini se bag\ prin late -
ral, convin[i c\ ei vor reu[i. {i
nu. Iar eu stau prins la mijloc
vreo 40 de minute. Apoi m\ stre -
cor nu [tiu cum printre ma[inile
`mpr\[tiate pe strad\ ca la exod,
`ntorc [i parcurg cei 200 de metri
pân\ acas\ `n alt sfert de or\.
Apoi m\ trântesc `mbr\cat `n
pat.

Cei de la matinal nici azi nu 
mi-au repro[at c\ n-am mai ajuns,
de[i nu [tiu povestea.

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

A sebastianiza 

Cunosc „Arie [i recitativ la Pas -
ternak“ pe de rost, [i nu de ieri [i
nici de azi, nu pot s\ trec de }ve-
taeva [i ora[ul Ielabuga f\r\ la-
crim\, `n nici o alt\ literatur\ nu
m\ simt mai acas\. Da, sunt acas\
`ntre conjunc]iile adversative ale
lui Radu Cosa[u, acas\ sunt `n
concesivul totu[i, `n preferarea,
uman-dialectic\, a cuvântului tot -
odat\, sunt acas\ `n extazul la
Stendhal [i la Camil, [i la Mal-
raux, [i la Babel, [i la Caragiale.

Iubesc, `nc\ din copil\rie, ca-
den]a frazelor cosa[iene, a[ putea
s\ tr\iesc `nc\ o via]\ `ntre virgu-
lele acestui scriitor, m\ las tulbu-
rat, ca de nimic altceva, de fic]iu-
ne `n autobiografie, am scris pân\
[i o carte care nu [tiu când [i dac\
va fi publicat\ pe care o dedic
m\tu[ilor sale. Nu m\ ascund, m\
demasc [i nu regret: resimt fizic
absen]a Silviei [i Sanseverinei

din corpul nuvelelor sale. Uneori
nu le reg\sesc nici printre rânduri
[i atunci consider suferin]a mea
justificat\, c\ci... Cine, `n litera-
tur\ [i `n via]\, a ajuns pân\ la
`n]elepciunea acestor m\tu[i de a
te trezi din utopia istoric\ la reali-
tatea imediat\ prin for]a de necon-
testat a unui sandwich? 

Când recite[ti, cea mai fru-
moas\ `ntâmplare este s\ dai pes-
te continente ignorate `n goana
marilor descoperiri textuale. Am
recitit aceste p\r]i din Supra -
vie]uirile uluindu-m\ de verbul
„a sebastianiza“, care `mi sc\pa-
se. Radu Cosa[u `l inventeaz\ cu
privire la Mihail Sebastian al du-
misale, pentru a descrie cum o si-
tua]ie din acel interbelic trece
hârtia [i prinde via]\ adev\rat\.
~n fa]a acestui verb am r\mas
vr\jit, vr\jit ca `n minutul 32 din
„Zboar\ cocorii“. 

Supravie]uirile lui Radu Cosa -
[u, a[a cum explic\ [i Alexandru
Matei `nc\ din prefa]\, rezist\
prin autenticitatea c\ut\rii ade -
v\rului absolut. Alexandru Matei
constat\ just c\, ̀ n tinere]ea prole-
tar\, Radu Cosa[u [i-a dat via]a pe
o promisiune. 

De [aizeci de ani, Radu Cosa[u
`[i ia via]a `napoi [i `ntre gra ni -
]ele ei, `n via]a sa cu filme de cine-
ma, cu hipodromuri [i cu piane,
cu iubite [i genunchii lor, cu
tramvaie [i tovar\[ii de la cadre,
`n via]a sa g\se[te acel adev\r ab-
solut care nu poate fi decât com-
plet relativ.

~nc\ tân\r fiind, aveam naivi-
tatea de a crede c\ [tiu, f\r\ gre -
[eal\, intimit\]ile stilului Cosa[u.
M\ `n[elam, c\ci nu `n]elesesem,
pân\ acum, `n adânc, nici m\car
dorin]a unui om de a afla `n care
dintre ]\rile lumii se mai joac\ 

bâza. {i mai ales – orb – nu v\zu-
sem aceast\ tehnic\ de magie tex-
tual\ de a trece, f\r\ intermedieri
inutile, de la o femeie la urm\toa-
rea femeie, `ntr-un suprarealism
al iubirii. Descoperirea acestei
vr\ji m\ obsedeaz\ [i cred c\ nu
m\ voi vindeca un deceniu de
aceast\ obsesie. 

Mai mult, imatur `n metafor\,
mai ales ̀ n cea obiectiv\, nu d\du-
sem totul acelor dimine]i fictive
ale lui Schubert, compozitorul
mort la vârsta mea de acum, `n
toamna lui 1828, dintr-o boal\ lu-
measc\.

Pe de alt\ parte, cu gazet\ria
m\ descurcasem ceva mai bine –
cuno[team, pân\ la nuan]\, sem-
nifica]ia durerii de a se t\ia din ti-
ne, ba chiar din ra]iunile ideologi-
ce pe care cenzura nu obose[te s\
le invoce. Am navigat, a[adar,
printre ziarele lui Radu Cosa[u
cum a[ fi f\cut, solitar, pe oceane-
le f\r\ de care nu se poate `ntre-
prinde `nconjurul lumii.

Apoi, telefonic, `n cea mai re-
cent\ duminic\, i-am dat dreptate
lui Radu Cosa[u când am aflat ce
loc `i ocup\ `n ierarhia personal\

nuvela „Pe vremea când nu m\
gândeam la moarte“. Dreptate 
i-am dat [i cu privire la finalul nu-
velei „Gamele“. {i `nchizând ape-
lul, m-am gândit c\, pentru un
destin, vitrinier la „Decora]ia“
mi-ar fi fost de ajuns.  

Culeg\torul de harfe
Andrei Cr\ciun

Sfâr[itul de noiembrie al anului curent m\ prinse alergând prin ora[ul Bucure[ti
dup\ volumul al VI-lea din operele lui Radu Cosa[u. Urma s\ recitesc „Pe vremea
când nu m\ gândeam la moarte“ [i „G\rg\unii“ [i, cosa[izând aceast\ `ntâmplare
de om fugind pe str\zile capitalei dup\ cartea scriitorului preferat, strict
nuvelistic, eram fericit. 

Amintiri din realitatea
imediat\, din ma[in\



~naintea scrutinului preziden]ial,
Iohannis avea 27 la sut\ la `ncre-
dere mult\ [i foarte mult\, dar
dup\ 16 noiembrie, cota sa a urcat
ame]itor, undeva la peste 60 la
sut\. E bonusul oferit `nving\to-
rului dup\ alegeri.

Ba mai mult, un sondaj IRES
realizat imediat dup\ turul al doi-
lea arat\ cât de mult le place ro-
mânilor s\ se afi[eze al\turi de
câ[tig\tor. 66 la sut\ din cei inter-
vieva]i spun c\ au votat cu Iohan-
nis. ~n realitate, scorul s\u din fi-
nala cu Ponta a fost cu 11 procente
mai mic.

N-a ap\rut `nc\ nici un sondaj
care s\ m\soare [i partidele, dar
mai mult ca sigur PNL a luat fa]a
PSD, având ̀ n vedere [i tensiunile
`n cre[tere din interiorul partidu-
lui condus `nc\ de Victor Ponta.

De[i sun\ ciudat, o perioad\, libe-
ralii nici nu trebuie s\ fac\ mare
lucru, c\ tot vor fi sus `n sondaje. 

Cu cât Victor Ponta va sta mai
mult la Palatul Victoria cu atât
PSD-ul va fi mai vulnerabil. Pen-
tru PSD, Ponta e o piatr\ de
moar\, dar social-democra]ii nu
pot renun]a la actualul premier,
pentru c\ ar pierde guvernarea `n
secunda doi. Iar baronii social-de-
mocra]i nu vor s\ plece de la pute-
re, chit c\ prelungirea agoniei va
costa scump partidul la alegerile
locale [i parlamentare din 2016.
PSD e lovit [i din interior, dup\
decizia stranie de excludere din
partid a tandemului Geoan\-Van-
ghelie. Iar toate astea n-au cum s\
nu afecteze un partid [i-a[a r\nit
`n catastrofa de la preziden]iale.

PNL se afl\ `n cel mai bun 

moment politic din ultimii 25 de
ani, `ns\ victoria lui Iohannis le
poate lua min]ile liberalilor. PNL
nu e preg\tit s\ preia guvernarea,
lucru de care sunt probabil con -
[tien]i [i liderii na]ionali ai parti-
dului. De altfel, Iohannis [i Blaga
au [i spus imediat dup\ alegeri c\
PSD trebuie s\ r\mân\ la butoane
pentru a duce la `ndeplinire toate
promisiunile lansate cu prea
mult\ u[urin]\ `n campania elec-
toral\.

~ns\ `n teritoriu, armatele gal-
bene [i portocalii abia a[teapt\ s\
dea buzna `n Prefecturi [i `n de-
concentrate. Chiar dac\ sunt `n
principiu de acord cu liderii lor de
la centru, oamenii PNL din terito-
riu se [i v\d deja `n func]ii. Partea
proast\ e c\ sunt cam aceia[i indi-
vizi care fie au guvernat cu PSD-ul
`n cadrul USL (unii mai ocup\ [i
azi posturi!), fie au populat guver-
narea PDL la nivel local `n vre-
mea lui Emil Boc.

Pentru PNL, nu preluarea gu-
vern\rii ar trebui s\ fie priorita -
r\, ci reformarea partidului. Plus
c\ unificarea PNL-PDL s-a f\cut
doar pe hârtie, pentru c\ `n jude]e
filialele sunt `nc\ rupte, iar liderii
celor dou\ grup\ri abia dac\ `[i
vorbesc unii altora.

PNL e f\r\ `ndoial\ pe val, dar
dac\ partidul nu va [ti s\ gestione-
ze victoria nea[teptat de clar\ de
la preziden]iale, valul nu va lovi
adversarul politic, ci se va sparge
taman ̀ n zidurile de la sediile libe-
rale din ]ar\. 

Liberalii au nevoie m\car de
[ase-nou\ luni de respiro, `n care
s\-[i pun\ ordine `n propria ogra -
d\ [i s\ caute oamenii potrivi]i `n
cazul prelu\rii guver n\rii. Au ne-
voie de figuri noi ̀ n filiale [i de oa-
meni one[ti care au demonstrat
ceva `n profesiile lor. Altfel, `nlo-
cuim o clientel\ cu alta.

Pe de alt\ parte, PNL trebuie 
s\ g\seasc\ rapid un `nlocuitor

pentru Klaus Iohannis la vârful
partidului. Deocamdat\, dou\ nu-
me sunt vehiculate pentru bucata
galben\ a marelui PNL: Ludovic
Orban [i Teodor Atanasiu, dar
nici unul dintre ei nu pare s\ aib\
anvergura necesar\ prelu\rii unui
partid complicat, `nc\p\ ]ânat [i
mofturos. 

La alegerile preziden]iale, au
venit `n plus la vot vreo dou\-trei
milioane de români. Nu sunt
aleg\tori `ndr\gosti]i de PNL, ci
oameni care [i-au pus speran]a `n
Klaus Iohannis. Dac\ liberalii
cred c\ ace[tia se vor buluci s\
pun\ automat [tampila pe PNL `n
2016, atunci fac o mare gre[eal\.
Sunt aleg\tori care au rupt u[ile
sec]iile de votare pentru neam]ul
gospodar de la Sibiu [i care au fost
speria]i c\ PSD ar pune mâna pe
toate institu]iile. 

Asta ar trebui s\ `n]eleag\ lide-
rii liberali. C\ electoratul vrea alt -
ceva. S-a s\turat de g\l\gie, de
promovarea clien]ilor politici, de
arogan]\ [i contracte plasate pe
sub mân\. Cât va `n]elege PNL
din toate astea, vom afla la ju m\ -
tatea anului viitor. 
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Vagonul cu vorbe
Florin Ghe]\u

Liberalii au câ[tigat la pas turul al doilea al alegerilor
preziden]iale [i au toate motivele s\ fie pe cai mari.
Capitalul mare de `ncredere pe care `l are `n
momentul de fa]\ Klaus Iohannis nu se transfer\ `ns\
automat c\tre PNL. S-a votat omul, nu partidul. Iar
PSD, cu `ntreaga ma[in\rie turat\ la maxim, a trebuit
s\ se recunoasc\ `nvins.

Ceva s-a câ[tigat deja

N-are rost s\ apel\m la compara]ii
care s-au f\cut deja – cu regele ger-
man Carol I, cu Ferdinand ~ntregi-
torul (sau cu orice alt neam] care
a condus români). Un rege nu-i to-
tuna cu un pre[edinte. Iar din isto-
riile de secol nou\sprezece [tim c\
pân\ [i regele, cât era el de rege, 
s-a chinuit mult cu românii de
rang `nalt din fostul Regat, plini
de obiceiuri proaste, care de care
mai turce[ti [i mai ruse[ti: huzur,
alcool, tiutiun, lene. Dac\ pân\ [i
bietul Carol I, atât de r\bd\tor, de
con[tiincios [i de dedicat misiunii
sale civilizatoare, era s\-[i ia lu-
mea `n cap [i s\ renun]e la tronul
nostru balcanic, cum va face fa]\
un sas oarecare, un burghez si-
bian?

{i-apoi nici protipendada de la
1870 sau 1920, cu toate p\catele ei

de atunci, nu se compar\ cu clica
politic\ [i func]ion\reasc\ din Ro-
mânia contemporan\, mo[tenire
a regimului comunist. Dup\ cum
s-a v\zut – nu doar `n România –,
nimic nu stric\ fibra moral\ [i
spiritul civic al oamenilor a[a
cum o face comunismul. Mo[teni-
rea turco-ruseasc\ de secol nou\ -
sprezece era un fleac pe lâng\ so-
cietatea dezorganizat\ [i lacom\
de la noi, efect al sistemului comu-
nist, care s-a priceput de minune
la un singur lucru: s\ scoat\ ce e
mai r\u din om.

A[adar, nu cred ̀ ntr-o rena[tere
na]ional\ sub semnul seriozit\]ii
germanice, nici `ntr-o punere `n
scen\ a pove[tii eroului civiliza-
tor, venit s\-i educe pe barbarii
est-europeni. (De[i b\nuiesc c\
mitul eroului civilizator – str\inul

bun, care la români e de obicei 
neam]ul – a contribuit la victoria
dlui Iohannis `n alegeri.) Cred,
sper `ntr-o revenire la normalita-
te, ̀ n care comportamentul noului
pre[edinte s\ constituie un model
[i un `nceput.

Cu a[tept\ri reduse (poate [i de
team\, dup\ prea multe speran]e
`n[elate), nu pot totu[i s\ nu v\d
partea plin\ a paharului. Ceva-ce-
va s-a câ[tigat deja. S-a câ[tigat
chiar prin alegerea lui Klaus Io-
hannis ca pre[edinte al României,
la un scor suficient de mare ca s\
ridiculizeze sfor]\rile `ntregului
aparat de stat al României, supus
marelui partid-stat. Partidul So-
cial-Democrat a mizat `n `ntreaga
campanie pe un etnona]ionalism
de[\n]at, nu departe de cel al Par-
tidului România Mare sau al

PUNR-ului de pe vremuri („Noi
suntem români, noi suntem aici
pe veci st\pâni“ [.a.). Motive
na]ionale, t\mâie [i biserici, cre-
din]\ [i neam, cine-a `ndr\git
str\inii?, neamul [i na]ia – ce mai,
tot arsenalul. E drept, `n varianta
soft. Marele partid social-demo-
crat [i-a dovedit astfel `nc\ o dat\
profundul conservatorism, ce `l
apropie mai degrab\ de viziunile
feudale asupra „]\rii“ vasale, un-
de ]\ranii lega]i de glie prin aju-
toare sociale [i pomeni electorale
`[i voteaz\ cu entuziasm baronul
suprem. Mai lipsea ca mitropoli-
tul sau patriarhul s\ stea `n sfatul
]\rii, la [edin]ele de guvern, [i s\
binecuvânteze ordonan]ele de ur-
gen]\.

De cealalt\ parte cet\]enii Ro-
mâniei au dovedit c\, cel pu]in `n
anumite contexte, au o judecat\
civic\ mai progresist\ decât `n
destule ]\ri europene avansate. 

Ignorând apelul la unitatea de
sânge [i de neam, au preferat s\
voteze un „str\in“ de neam – de
fapt un cet\]ean român de alt\ et-
nie decât cea majoritar\. Astfel,
românii au ar\tat o ̀ n]elegere mai
profund\ a conceptului de cet\ -
]ean al statului modern decât o au
strategii [i ideologii PSD, presu-
pu[i oameni politici competen]i,
vizionari, „europeni“. 

Nu e pu]in lucru: am v\zut 
c\, `n vreme ce `n marele partid-
stat ([i a guvernului ]\rii) viziu-
nea asupra statului modern a
r\mas `n]epenit\ pe undeva prin
secolul al XIX-lea sau, `n cel mai
bun caz, pe la legionarismul in-
terbelic, o mare parte din ce -
t\]enii României sunt deja `n Eu-
ropa contemporan\. St\m mai bi-
ne decât credeam. ~n schimb, po-
liticienii no[ tri sunt mai penibili
decât credeam. Dar asta [tiam de-
ja demult.

Acum, c\ entuziasmul de dup\ alegerea noului pre[edinte al României, Klaus
Iohannis, [i-a `nceput refluxul, tinzând s\ ajung\ la cote normale, se mai aud [i
vocile celor care se `ntrebau deja „Á quoi bon?“. La ce ne folose[te s\ avem un
pre[edinte neam] (fie, sas!), serios, scump la vorb\, organizat [i eficient? Ce
poate face un pre[edinte, oricum ar fi el? Cât de mult poate schimba el România?

Românii e de[tep]i

Radu Pavel Gheo

Pericolele care pândesc PNL
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„St. Petersburg“, 
Cecilia Bartoli [i muzica
`n timp de pace rece

De la Petru cel Mare la Ecaterina 
a II-a „cea Mare“, transformarea
ora  [ului ̀ ntr-o „fereastr\ c\tre Occi-
dent“ a fost f\cut\ `n mod sub stan -
]ial cu sprijinul oamenilor de cul-
tur\ italieni, iar contribu]ia lor a
fost pus\ ̀ n eviden]\ ̀ n 2003, cu oca-
zia anivers\rii de 300 de ani ai St. Pe-
tersburgului. Cu acel prilej, o mare
expozi]ie semnala leg\tura dintre
muzic\ [i artele vizuale, faptul c\ ar-
hitec]ii Quarenghi [i Rossi au fost
cei care au cl\dit, pentru a ad\posti
trupele muzicale invitate de ]ari,
teatrele Ermitaj [i Alexandrinski,
iar Rastrelli marea sal\ de recep]ii a
palatului Stroganov, `n care a fost
cântat\ pentru prima oar\ ̀ n Rusia,
`n onoarea ̀ mp\r\tesei Elisabeta, ca-
podopera lui Pergolesi, Stabat Mater. 

La marea aniversare a St. Peters-
burgului din 2003, expozi]ia amin -
tit\ semnala [i rolul unor muzi-
cieni, cum au fost fra]ii Domenico,
violonist, [i Giuseppe d’Oglio, orga-
nist, din Padova, `n importul pictu-
rii italiene, a tablourilor lui Tiepolo
`n mod special. {i, tot atunci, era
pus\ ̀ n eviden]\ formidabila activi-
tate a unor scenografi italieni, `ntre
care Pietro Gonzaga, invitat de arhi-
tectul Quarenghi, [i care, `n decurs
de opt ani, a desenat decorurile a 36
de opere, 23 de balete [i alte zece
spectacole teatrale. „St. Petersburg
[i Italia ̀ ntre 1750 [i 1850“ se intitula
expozi]ia deschi s\ ̀ n 2003 ̀ n incinta
Muzeului Ermitaj [i care a fost pre-
zentat\ ulterior [i ̀ n Italia, la Roma.

Nimic despre toate acestea `n
livretul de peste 30 de pagini al no -
ului CD sub eticheta Decca, lansat
de mezzosoprana Cecilia Bartoli, cu
titlul St. Petersburg, `n care sunt
grupate 11 arii din operele a cinci
compozitori itali eni (Francesco Do -
menico Araia, Do me nico dall’Oglio,
Luigi Madonis, Vicenzo Manfredini

[i Domenico Cimarosa) [i a unuia
german, clavecinistul Hermann
Raupach (1728-1778), muzica ultimu-
lui – prezent cu dou\ arii – fiind
compus\ pe libretul unui poet rus,
Alexandr Sumarokov.

Pentru a realiza acest CD – care,
dup\ opinia criticilor, nu aduce ni-
mic cu adev\rat nou pe plan muzi-
cal, fiind o ilustrare perfect\ a muzi-
cii baroce italiene [i a evolu]iei spre
clasicism – Cecilia Bartoli a consul-
tat `ns\ „Colec]ia de opere lirice ita-
liene din secolul al XVIII-lea“, aflat\
`n p\strarea arhivelor Teatrului
Ma riinski de la St. Petersburg. Atât
cât r\zbate din interviurile acordate
presei [i dintr-un video de amator al
unei ̀ ntâlniri cu ziari[tii la St. Peter-
sburg `n 2012, ideea – sau, `n orice
caz, impulsul [i aranjamentele fina-
le ce i-au permis accesul la arhive –
i-ar fi apar]inut `n fapt dirijorului
Valeri Gergiev. Iar, mai mult sau
mai pu]in simbolic, „pre]ul“ l-a con-
stituit un concert dat de Cecilia Bar-
toli ̀ n urm\ cu doi ani, la Mariinski,
cu arii de Mozart [i Rossini.

Detaliile alc\tuirii programului
– `n care Cecilia Bartoli cânt\ `n
compania ansamblului elve ]ian 
„I Ba roquisti“, dirijat de un bun spe-
cialist `n muzica baroc\, Diego Fa-
solis, [i la care mai contribuie sopra-
na Silvana Bazzoni [i corul Radiodi-
fuziunii Elve]iene Italiene – sunt
mai pu]in mediatizate, accentul fi-
ind pus pe atrac]ia a trei ]arine,
`ntre care Ecaterina cea Mare, fa]\
de muzica sau – poate mai bine spus
– fa]\ de moda muzical\ italian\.

Cecilia Bartoli str\luce[te ca
`ntotdeauna cu pasiunea ei pentru

personajele picturale ale barocului
[i cu accentele vocii ei, una din pu -
]inele distincte [i u[or recognoscibi-
le ale epocii actuale. Mai pu]in reu -
[ite sunt pronun]ia celor dou\ arii
cântate ̀ n limba rus\ [i impresia ge-
neral\ de déja-vu pe care o las\ dis-
cul, chiar dac\, exceptându-l pe Ci-
marosa, ceilal]i compozitori au fost
pân\ acum practic necunoscu]i.

~ntr-o perioad\ `n care to]i criti-
cii muzicali deplâng ceea ce numesc
moartea industriei discului, compa-
nia Decca [i Cecilia Bartoli par s\ se
str\duie s\-i contrazic\, angaja]i
`ntr-o mare ac]iune de promovare a
CD-ului, printr-un turneu de con-
certe `nceput `n luna octombrie la
Versailles [i care continu\ timp de
câteva luni ̀ n numeroase capitale [i
centre muzicale europene.

Un singur detaliu, pe undeva im-
portant, este omis `n majoritatea
prezent\rilor f\cute noului proiect
al Ceciliei Bartoli. Faptul c\ `ntrea-
ga „afacere“, de la produc]ie la pro-
movarea discului, este sponsorizat\
de Funda]ia Elena [i Ghenadi Tim-
cenko, a unuia din miliardarii ru[i
ai petrolului, din cercul de apropia]i
ai pre[edintelui Vladimir Putin.
Timcenko a fost unul dintre primii
moguli viza]i [i afecta]i de sanc]iu-
nile americane dup\ interven]ia
rus\ `n Ucraina [i anexarea Cri-
meei... ~ntrebat\ de „New York Ti-
mes“, `n octombrie, dac\ este con -
[tient\ c\ discul e lansat ̀ ntr-un mo-
ment de r\cire a rela]iilor dintre Ru-
sia [i Occident, Bartoli r\spundea
c\ ar fi... „fericit\ c\ proiectul iese pe
pia]\ acum, fiindc\ este un mesaj de
pace [i toleran]\...“. A[a s\ fie!

O pia]\ a St. Petersburgului,
denumit\ a Manejului, `n
apropiere de celebrul
Nevsky Prospekt [i de Str.
Italian\, te invit\ ast\zi s\
admiri, `ntr-un parc, bus-
turile a patru mari arhitec]i
italieni din veacurile XVIII-
XIX, ale c\ror nume le
`nt=lne[ti altfel la tot pasul
vizitând palatele ora[ului:
Bartolomeo Rastrelli, Giaco-
mo Quarenghi, Antonio Ri-
naldi [i Carlo Rossi. 

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

Victor Eskenasy

Rockin’ by myself

Dumitru Ungureanu

A fost o vreme de aur – vremea
rockului elaborat [i sincer – când
a prelua cântecul unui confrate
nu genera dispute financiare, nici
nu se chema (depreciativ) cover-
version. Pe atunci, treaba asta ex-
prima bucuria c\ [tii o pies\ bun\
[i ar\ta dorin]a de-a `mp\rt\[i cu
toat\ lumea ce ai, ce sim]i, ce e[ti.
Era [i un fel de reclam\ gratuit\ la
buc\]i valoroase, care nu p\trun-
deau pe listele de difuzare ale pos-
turilor de radio, destul de pu]ine,
predispuse riscului de-a transmi-
te muzica rock, pus\ `nc\ la index
de diferitele asocia]ii ce p\zeau
morala public\. ~n a[a fel mer-
geau lucrurile `ntre rockerii care
ast\zi sunt legende, schelete sau
moa[te scoase la s\rb\tori din
re[edin]ele salvate de la faliment,
`ncât rareori po]i spune care va-
riant\ a unui cântec este mai ex-
presiv\: a compozitorului sau a
prelu\torului? Eu nu m\ decid,
bun\oar\, `ntre Highway 61 Revi-
sited, de pe discul de studio cu ace-
la[i titlu, din 1965, al lui Bob Dy-
lan, [i Highway 61 Revisited, de pe
discul lui Johnny Winter, Captu-
red Live, 1976. Sau `ntre versiuni-
le Sunshine of Your Love, cântate
„original“ de Cream [i „cover“ de
Jimi Hendrix. Nu mai spun c\
deseori o pies\, celebr\ deja `n va-
rianta genuin\, când e preluat\ [i
modificat\ radical de o trup\ sau
un solist, cap\t\ notorietate [i mai
mare. Exemplu clasic: I Can’t Quit
You, Babe, compus\ de Willie Di-
xon pentru Otis Rush, a fost mai
`ntâi furat\, apoi pl\tit\ de Led
Zeppelin, ajungând una dintre
piesele pe ritmul c\reia genera]ii
de aman]i au atins extazul. 

Obiceiul se p\streaz\ [i azi.
Sunt destule forma]ii c\rora nu le
cade blazonul dac\ `[i etaleaz\

preferin]ele [i-[i cinstesc `nain-
ta[ii. Metallica este una dintre
acestea, editând aproape un disc
`ntreg de coverversions. {i Rob
Zombie preia, a[ zice programa-
tic, o pies\ de referin]\ pentru sti-
lul de via]\ al trupe]ilor s\i: We’re
An American Band, profesiunea
de credin]\ din urm\ cu patru de-
cenii a celor de la Grand Funk Ra-
ilroad. Nu cred c\ (p)relu\rile
arat\ lips\ de inspira]ie, cum pro-
clam\ de[tept\nacii, fani obsti-
na]i ai vreunui nume de renume.
Mie `mi pare un act de necesar\
pre]uire pentru `nainta[i, fie c\
sunt din aria personal\ de activi-
tate, fie din altele. Trebuie s\ fii
decalibrat la urechi ca s\-l acuzi,
de pild\, pe Ritchie Blackmore de
sterilitate fiindc\ introduce pasa-
je din lucr\rile lui Beethoven `n
piese rock, pe discuri de studio
sau de concert, ca-n perioada Ra-
inbow... 

Nu [tiam ce con]ine CD-ul
„cap turat“ la recentul Gaudea-
mus: 100 Hours – Berti Barbera &
Nicu Patoi (A&A Records, 2014).
Ca tot amatorul de rock, aflasem
de apari]ie din pres\. Cuno[team
performan]ele celor doi mai mult
de pe la diferite televiziuni, a c\ -
ror acurate]e este de regul\ defici-
tar\. Pe Barbera nu l-am v\zut `n
concert de prin 2010, cred, iar pe
Nicu Patoi habar n-am de când.
Astfel c\, dup\ ce discul a `nceput
s\ se `nvârteasc\ `n player, sur-
prins de ce aud, prima reac]ie a
fost s\ iau coperta [i s\ citesc „cre-
ditele“. Nu le citisem!

De la Gaudeamus am cules atâ-
tea c\r]i, c\ nici n-am reu[it s\ le
r\sfoiesc pe `ndelete. Iar vina
apar]ine `ntr-o m\sur\ [i acestui
disc, pe care l-am ascultat [i reas-
cultat cu `ncântare contrariat\:
dup\ fiecare pies\, a[teptam ur-
marea de pe LP-ul originar, „im-
primat\“ `n memorie de multele,
trecute audi]ii. 100 Hours con]ine
versiuni personale date de cei doi
arti[ti pieselor pe care ei le sti-
meaz\ [i pe care le cânt\, `ncân-
ta]i, pentru noi. Profesional\, `n -
registrarea sun\ foarte bine, e
chiar singular\ `n peisajul autoh-
ton. {i se simte, se transmite pl\ -
cerea de „a face muzic\“. 

Pl\cerea muzicienilor, bucuria
noastr\!

Pl\cerea 
de a cânta
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}inuturile joase e un volum de
povestiri despre copil\ria [i ado-
lescen]a autoarei, proze scurte `n
care elemente autobiografice sunt
intersectate, inevitabil, cu sec-
ven]e de istorie recent\, `ntr-un ta-
blou colaj de mari dimensiuni, cu
realit\]i, personaje [i rela]ii com-
plicate. Aceste amintiri din copi -
l\rie vorbesc tacit despre Ni]chi-
dorf, locul obâr[iilor, `ntr-o suit\
de ̀ ntâmpl\ri [i contexte zugr\vite
de Herta Müller `n tonuri grave,
ferme, t\ioase. Picurând câte-un
strop de umor cinic, lucid, f\r\
concesii [i nostalgii. Cu franche]e,
`ntr-un registru critic, dar [i cu câ-
te o lic\rire liric\ r\zb\tând din
t\ietura adânc\ a cuvintelor. ~ntr-un
interviu acordat pentru „The Paris
Review“ (nr 225), rememorând
anii de via]\ de la Ni]chidorf, scrii-
toarea spunea c\ satul [i biserica
au reprezentat prima ei lume tota-
litar\. Un spa]iu `n care to]i [tiau
totul despre ceilal]i, un mediu al
interdic]iilor de tot soiul, al reguli-
lor care nu trebuiau chestionate, ci
respectate. O asemenea ordine a
lumii i s-a p\rut `nfrico[\toare, `n
opozi]ie cu libertatea individual\,
iar asta se simte liminal pe parcur-
sul volumului . 

~n urm\ cu dou\ stagiuni, Tea-
trul German de Stat Timi[oara
(TGST) a `nscris `n repertoriu un
spectacol realizat dup\ prozele din
}inuturile joase. ~n acord perfect
cu misiunea asumat\ institu]ional

de TGST, de p\str\tor al identit\]ii
culturale a minorit\r]ii germane
[i a limbii germane, de deschidere
spre alte culturi, de realizare a
unor proiecte la intersec]ia cultu-
rilor continentale. Niky Wolcz, Va-
lerie Seufert [i Ulla Wolcz au con-
ceput adaptarea dup\ traducerea
lui Alexandru Al. {ahighian, ̀ ntr-o
formul\ de tip clasic (cu o Povesti-
toare care conduce nara]iunea),
dar foarte eficient\ [i scenic [i `n
planul fidelit\]ii fa]\ de opera
surs\. Textul de spectacol utili-
zeaz\ o parte din povestiri, p\r]i
din ele, `ntr-o dramatizare care se
`ncheie rotund, cu secven]a de de-
but, care include [i câteva frag-
mente din poeziile Hertei Müller
(`n traducerea Norei Iuga). Merite-
le adapt\rii vin din faptul c\
reu[e[te s\ transleze `n teatral o
oper\ literar\, condensând-o f\r\
s-o s\r\ceasc\ ori s-o tr\deze, li-
vrând-o intermediat publicului `n
tot ceea ce are ea mai reprezenta-
tiv. Structura e secven]ial\, are o
logic\ proprie, nearistotelic\, dar
coerent\, `n care vârstele [i `n -
tâmpl\rile se amestec\. La unele
se revine din dorin]a de a sublinia
elementele caracteristice portretu-
lui de grup al unei micro-lumi `n -
chise `n dogme, `n care teama
transpare obsesiv. Partitura dra-
maturgic\ [i spectacolul au cursi-
vitate, reu[esc s\ redea liniile defi-
nitorii ale comunit\]ii, descris\
concentric: familia, [coala, biserica,

s\rb\torile, balul, munca; mama,
tat\l, bunica, bunicul, femeile satu-
lui, b\rba]ii, preotul etc., care ]es
momente narative ce decurg unul
din cel\lalt. Povestitoarea se inter-
secteaz\ fizic cu personajele pe ca-
re le ghideaz\ teatral, rostul s\u e
multiplu, nu doar de leg\ tur\, dar
[i de prezentare, l\murire, coagu-
lare. La fel ca-n carte, ac]iunile tea-
trale sunt realizate cu economie de
cuvinte, cu echilibru verbal, c\ci
pentru Herta Müller, cum zice `n
acela[i interviu, „t\cerile au fost o
alt\ form\ de comunicare“. Dialo-
gurile sunt scurte, austere, laconi-
ce, dar directe, `ntrucât [i „t\cerea
este o form\ a vorbirii“. Punc -
tua]ia e la minim, parcimonioas\,
iar detaliile acestea de scriitur\ se
simt [i `n spectacol, `n pauze sem-
nificative, gesturi, priviri. Herta
Müller obi[nuie[te s\-[i citeasc\
cu voce tare ceea ce a scris, pentru
a fi sigur\ c\ fiecare cuvânt e la lo-
cul s\u, iar acest tip special de ora-
litate post-scriere d\ bine teatral, e
ofertant pentru realizatori [i inter-
pre]i.

Regia lui Niky Wolcz a valorizat
ideea de autenticitate, de refacere
aproape documentar\ a localit\]ii
unde s-a n\scut Herta Müller. A fil-
trat totul `ntr-o fic]iune generat\
memorialistic. Imagini filmate
chiar la Ni]chidorf [i montate de
Bogdan George Apetri prelungesc
reconstituirea microuniversului
rural prin decoruri, costume [i

muzica de orchestr\. Helmut Stür-
mer a adunat [i rânduit scenic ele-
mente de construc]ie specifice [i
mobilier, obiecte scenice `nc\rcate
prin uz de istorie, patinate prin fi-
rescul folosirii lor ̀ n gospod\rii. ~n
perimetrul nu foarte generos ca di-
mensiuni al s\lii TGST, Stürmer a
g\sit solu]ii de arhitectur\ sce-
nic\, compartimentare [i conden-
sare simbolic\ pentru a aduce sub
privirile publicului un sat `ntreg.
~ntr-o parte, peretele [i acoperi[ul
unei case; `n centru, clasa de
[coal\, cu o banc\ [i o tabl\; `n
proscenium, o por]iune cu ap\,
doar Niederungen poate `nsemna
[i „ml\[tinos“; [i oalele cu mu[ca-
te (care mi-au amintit pervazurile
de la ferestrele bunicilor mei arde-
leni, flori pe care nu le-am suferit
niciodat\), oale ciobite, ie[ite din
inventarul utilitar al buc\t\riei,
dar re`ntre bu in]ate pe post de ghi-
veci. Obiectele scenice alese de
Stürmer au o teatralitate narativ\
pe care o expun prin simpla pre-
zen]\. Lemnul e materialul pre-
ponderent; cromatic, predomin\ al -
bul, negrul, nuan ]ele de gri, bejuri,

doar câteva pete de ro[u (cravatele
pionierilor, un accesoriu feminin),
`ntr-o lumin\ mai degrab\ dis-
cret\, care favorizeaz\ umbrele,
gândurile ap\s\ toare [i frica frec-
vent evocat\ de povestitoare.

Distribu]ia e numeroas\ [i in-
clude actori din diverse genera]ii,
cei mai mul]i interpretând mai
multe roluri: e, Ida Jarcsek-Gaza,
Franz Kattesch, Enik  Blénessy,
Anne-Marie Waldeck, Daniela
Török, Tatiana Sessler, Horia
S\vescu, Rare[ Hontzu, Boris Ga-
za, Alex Halka, Aljoscha Cobe],
Silvia Török, Niko Becker, Isolde
Cobe], Olga Török, Dana Bortea-
nu, precum [i studen]i ai Sec]iei
de Actorie `n limba german\ din
cadrul Universit\]ii de Vest din
Timi[oara [i orchestra Teatrului
German de Stat Timi[oara. {i
acum, la doi ani de la premier\,
prezentat `n Festivalul EuroTha-
lia, edi]ia a IV-a, }inuturile joase
e un spectacol proasp\t, jucat cu
rigoare, din ale c\rui straturi de
semnificare nu s-a pierdut nimic.
Onorând cartea de la care a por-
nit [i pe autoarea ei.

Ordinea lumii la Ni]chidorf
Datul `n spectacol
Olti]a C`ntec

}inuturile joase a fost scris\ [i publicat\ `n vremea când Herta Müller locuia `nc\ `n
România. Carte de debut (edi]ia princeps e din 1982), fusese cenzurat\ de autorit\]ile
comuniste, iar subiectul [i maniera stilistic\ au ofensat pe toat\ lumea; pe de o parte,
puterea comunist\, care a [icanat-o ulterior pe autoare pân\ la a o alunga din ]ar\; pe de
alt\ parte,  comunitatea [v\beasc\ din Banat, `n a c\rei dizgra]ie definitiv\ Herta Müller
urma s\ intre. Volumul, spun speciali[tii `n literatura de]in\toarei Premiului Nobel,
anun]\ multe dintre temele predilecte de mai târziu [i-i impune clar stilul. 

Pinacoteca din Petrila
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INTERVIU CU SCRIITORUL C|T|LIN MIHULEAC

„Scriitorul român s-a europenizat. 
Are acum alte scopuri `n via]\, `ncepând
cu acela de a se impune pe plan extern,
nu mai e un mut\l\u de uz intern“

Interviu realizat de 
Florin Iorga

Legenda spune c\ ai fi capa-
bil s\ te ridici [i s\ pleci dac\
te enerveaz\ un ziarist. Sin-
cer, nu a[ vrea s\ ratez inter-
viul \sta. A[a c\ te `ntreb di-
rect: ce zon\ ar trebui s\ evit,
ca s\ `l duc pân\ la cap\t?

Legendele astea... Ce anost\ ar
fi via]a f\r\ ele! Totu[i, istoria va
trebui s\ stabileasc\ cine lanseaz\
asemenea enormit\]i. Nu sunt
atât de fioros. Prenumele meu este
C\t\lin, dar numele meu nu e nici
Botezatu, nici Moro[anu, nici m\ -
car M\ru]\. Mi se solicit\ inter-
viuri din an `n Pa[ti. N-a[ fi [i ne-
politicos, [i lipsit de `n]elepciune
totodat\, dac\ a[ face-o pe difici-
lul? Po]i s\ m\ `ntrebi ce pof te[ti.
~]i promit c\ nu m\ ridic decât,
eventual, pentru a merge pu]in la
toalet\. De unde o s\ m\ `ntorc
mai proasp\t.

Atunci, ne-am `n]eles. Eu m\
gândeam c\ ar fi bine s\ nu
te `ntreb nimic despre eti che -
ta de „scriitor umoristic“.
Am `n]eles c\ nu `]i prea

place [i, dac\ a[a stau lu-
crurile cu adev\rat, nu `n -
]eleg de ce. Genul umoristic
nu este facil absolut deloc.
~mi po]i explica?

Grupurile care produc hlizeal\
televizat\ [i cinematografic\ au
dus umorul `n derizoriu. Ceea ce
fabric\ ele nici nu se poate numi
umor – care presupune o atitu-
dine uman\, cald\, binevoitoare –,
ci o satir\ ieftin\, `nclinat\ spre
caraghioslâc. Când anumi]i cri-
tici literari aleg s\ strâmbe din
nas `n fa]a unui scriitor [i `i pun
eticheta de „umorist“, `l arunc\ la
raionul de m\rfuri de calitatea a
doua sau a treia. Cam a[a au pro-
cedat cu mine. „Umorist“: `n tra-
ducere, un fel de m\sc\rici. Un ins
neserios, incapabil de o lucrare te-
meinic\. Pe care nu se poate
conta, `n plan literar.

Totu[i, [i cu asta ajungem la
subiectul discu]iei noastre,
ultimul t\u roman, America
de peste pogrom, nu este de-
loc lipsit de umor, de[i tra -
teaz\ teme serioase [i foarte
serioase! E o lucrare foarte
temeinic\, a[a cum zici, dar
nu f\r\ umor. Ce s-ar putea
deduce de aici?

~nseamn\ c\ personajele au
c\p\tat rapid destul\ personali-
tate ca s\ nu mai ]in\ cont de in-
ten]iile mele ini]iale. Dac\ o carte
e bine scris\, personajele se deba-
raseaz\ la un moment dat de auto-
rul lor. ~l ̀ nchid ̀ ntr-o camer\ [i-[i
v\d de treburi, cum [i-ar `nchide
elevii diriginta cea scor]oas\ la o
petrecere de sfâr[it de semestru.
Presupun c\ eu asta am p\]it, `n
timp ce scriam cartea.

Apropo de comicul cinemato-
grafic ieftin. E bine de spus c\
Suzy Bernstein, unul dintre perso-
najele principale din America de
peste pogrom, `i detest\ pe Jim
Carrey [i pe Adam Sandler. La pa-
chet. ~i consider\ un soi de „}ociu
[i Palade“ de `ntindere planetar\. 

Apropo de complexitatea per-
sonajelor, ai abordat `n ro -
manul \sta o colec]ie `ntreag\

de teme pe cât de interesante,
pe atât de complexe: mod\,
chestiunea evreiasc\, business,
România post-revolu ]ionar\,
iubire, rela]ia mam\-fiu etc.
Le-ai tratat pe toate atât de
conving\tor, `ncât `mi este di -
ficil s\-mi dau seama care din -
tre ele ]i-a pl\cut mai mult...

Scopul meu a fost s\ con -
struiesc o poveste complex\ – vio-
lent\, dar [i tandr\ –, de o mai

mare `ntindere decât `mi era obi-
ceiul. O poveste care s\ mi[te su-
fletul [i, `n final, s\ pun\ pe gân-
duri. Pentru aceast\ lucrare, mi-au
fost necesare mai multe ingredi -
ente. Nu po]i ridica o catedral\ cu
materialele de construc]ie pentru
o garsonier\.

Ce tem\ mi-a pl\cut mai mult?
Toate, din moment ce eu sunt au-
torul. Cred c\ fiecare tem\ le pune
`n valoare pe celelalte. Rezult\, `n

final, o ]es\tur\ viguroas\, ro-
bust\, dar pe alocuri nu lipsit\ de
fine]e. O ]es\tur\ care place, sper.

~]i mai pun o `ntrebare legat\
de America de peste pro -
grom, de data aceasta cu de -
dica]ie pentru publicul t\u
feminin.

Publicul meu feminin??? Iar
m\ confunzi cu C\t\lin Botezatu
sau cu C\t\lin Moro[anu... 

C\t\lin Mihuleac este un
scriitor provocator, `ns\
tocmai de aceea cu greu te
po]i ab]ine s\ nu `l provoci.
{i, dac\ ri[ti s\ o faci, nu
[tii la ce s\ te a[tep]i. Cel
pu]in a[a spune legenda.
~ns\ legenda precede omul
[i are darul de a te ajuta s\
ratezi... omul. A[a se face
c\, profitând de apari]ia
ultimului s\u roman,
America de peste pogrom, 
l-am abordat pentru un
interviu invocându-i
legenda. N-a dezmin]it-o,
adic\ a r\mas un
intransigent [i, totodat\, 
a dat cu ea de pere]i,
r\spunzând f\r\ s\
clipeasc\ la `ntreb\ri
incomode.
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P\catele mele, [tiu cu cine
vorbesc! Ai scris despre mo -
d\ [i vestimenta]ie ca un
adev\rat connaisseur. A[a c\
te `ntreb: te-ai documentat
singur sau ai avut pe cineva
care s\ te consilieze?

Umblu `mbr\cat `nc\ din pri -
ma mea s\pt\mân\ de via]\; a[
putea spune c\ `nc\ de pe atunci
m\ documentez continuu. M\
atrage limbajul vestimenta]iei,
mai cu seam\ c\ suntem un popor
care se `mbrac\ cel mai adesea
f\r\ gust, chiar depresiv sau de-a
dreptul funerar. Privi]i cum este
`nve[mântat un pensionar din
Olanda ori Fran]a, comparativ cu
unul din România.

Hainele noastre sunt mai gr\i -
toare ca un raport de ]ar\. Ele vor-
besc despre `napoiere sau despre
emancipare... Despre dezvoltare
economic\ sau despre recesiune.
Despre rafinament sau grobianism.

OK, nu te contrazic. Hai s\
ne `ntoarcem la roman. Are
acesta pentru tine vreo `n -
semn\tate diferit\ de aceea a
c\r]ilor tale de pân\ acum?
Bine, trecând peste faptul c\
este cel mai recent, desigur... 

Are, fiindc\ m-am topit cu totul
`n conceperea [i scrierea lui. Sper
s\ nu râzi de mine. Cartea asta are
inim\; o inim\ nici evreiasc\, nici
cre[tin\. O inim\ universal\, care
bate cu putere.

Au fost capitole care m-au epui-
zat fizic [i suflete[te. Scena când
so]ia doctorului Oxenberg este
violat\ de un grup incluzând mili-
tari, poli]i[ti [i civili, de exem-
plu... Ori scena din timpul pogro-
mului, când un ofi]er german se
`nmoaie `n fa]a feti]ei evreice
Golda, care-i recit\ – `n limba lui
matern\ – o poezie plin\ de tâlc,
despre ni[te r\]u[te galbene de
cauciuc, eliberate `n Marea Bal-
tic\... Nu mai vorbesc de episoa-
dele sfâ[ietoare, care descriu c\ -
l\toria prizonierilor evrei din Ia[i
cu trenurile mor]ii.

M\ laud `n general cu o s\ -
n\tate de fier. Dar, ̀ n timpul scrie-
rii romanului, m-au g\sit toate vi-
rozele din ]ar\. Scrisul mi-a sl\bit
sistemul imunitar. 

Acum fac pe inocentul: pe
bune? Ai adunat ni[te ani de
când evoluezi `n lumea lite -
rar\ [i, `mi `nchipuiam, ai
pielea t\b\cit\.

Te `n[eli, pielea mea r\mâne
deosebit de fin\.

Asta `nseamn\ c\ te mai
afecteaz\ micile r\ut\]i din
breasl\?

Pentru s\n\tatea pielii mele,

nu m\ mai pun la curent cu r\u -
t\]ile din breasl\. Apoi, sunt ̀ n tr-un
moment al vie]ii când m\ las\ in-
diferent mizele mici. Nici m\ car
acelea medii nu m\ `ncânt\. V\d
cum se gole[te clepsidra [i nu mai
am timp de fleacuri. 

Dac\ tot ai zis la `nceput c\
nu te ridici decât pentru a
merge la baie, `mi permit
luxul de a fi insistent: care a
fost totu[i ultimul „fleac“
care te-a afectat?

P\i, fostul primar al Ia[ului,
Constantin Simirad, a fost primit
`n Uniunea Scriitorilor, de unde
`ncaseaz\ o pensie mai mare ca a
unui pensionar cinstit, pentru c\
a cedat filialei din Ia[i o cl\dire is-
toric\. Iar cei care conduc filiala
au avut atâta nevoie de cl\dire, e
vorba de Casa cu Absid\, `ncât au
sub`nchiriat-o unor avoca]i [i exe-
cutori judec\tore[ti.

Aceste aranjamente [meche -
re[ti fac foarte r\u imaginii breslei.
Unde se duc banii din chirie, m\
tem c\ e de competen]a unor in -
stitu]ii ca DNA. Institu]ii care au
prea pu]in de-a face cu arta, chiar
dac\ pun [i ele pre] pe textele scrise.
Scrise sub form\ de declara]ii.

Da, e o poveste `ntreag\ le -
gat\ de patrimoniul USR, nu
doar la Ia[i. ~ns\, reve nind la
breasl\, sunt voci din interi-
or care spun c\ aceasta ar
furniza indicii serioase c\ se
maturizeaz\.

Breasla literar\ trebuie s\ se ma -
turizeze, de acord. Dar e necesar
ca scriitorul s\ r\mân\ un copil. 

Nu vreau s\ te contrazic. Dar
am auzit aceste voci prima
oar\ `n contextul primei
edi]ii a FILIT, iar dup\ cea
de-a doua s-au `nmul]it. Tu
ce crezi?

Scriitorul român s-a euro pe -
nizat. Are acum alte scopuri `n
via]\, `ncepând cu acela de a se im-
pune pe plan extern, nu mai e un
mut\l\u de uz intern. M\ refer la
scriitorul veritabil, fiindc\ plu te[te
[i aici o gr\mad\ de caracud\.

FILIT e un fel de bal la castel.
Cu prin]i [i cu prin]ese. Mai apare
uneori [i câte o cenu[\reas\. A[a,
ca mine. 

Sincer, la cât e[ti de publicat,
nu te-a[ vedea cenu[\reas\
decât, poate, pentru c\ e[ti
unul dintre pu]inii scriitori
români care conteaz\ [i nu
au cont pe Facebook. Cum se
poate una ca asta? 

S\ spunem c\ nu am g\sit la
mine, pân\ acum, nimic vrednic
de postat pe o pagin\ de Facebook.

Ce s\ zic? Ultimii ani n-au fost toc-
mai veseli pentru mine. Anumite
evenimente negative – profesio-
nale, dar [i `n plan strict personal
– m-au condus spre un mod de
via]\ mai curând discret, ca s\ nu
zic de-a dreptul stingher. M\
doare s-o recunosc, dar siguran]a
de sine mi s-a cam dus pe coclauri,
la un moment dat. Am mers
`nainte doar din iner]ie.

~n mod sigur, dac\ nu era o
`ntâlnire fericit\ cu Lucian Dan
Teodorovici – care m-a a[ezat din
nou pe direc]ia de curgere –, a[ fi
l\sat balt\ literatura.

M\ faci curios, recunosc.
Po]i s\ vorbe[ti despre eveni-
mentele cu pricina?

Despre alea din plan strict per-
sonal n-o s\ vorbesc, desigur. Din-
tre cele petrecute `n planul profe-
sional, amintesc doar c\ am fost
concediat grosolan de la revista
„Convorbiri Literare“, unde aveam
[i cartea de munc\, pentru crima
de a-l fi criticat, `ntr-un ziar, pe
primarul Nichita, binecunoscutul
m\celar de copaci. {i, cum Ni-
chita e prieten la cataram\ cu Ca -
ssian Maria Spiridon, redactorul-
[ef de la „Convorbiri Literare“,
am fost pedepsit exemplar. Pu]in
a lipsit s\ fiu tras `n ]eap\. 

~n]eleg. Ai p\c\tuit ridicând
glasul `mpotriva finan]atoru-
lui! Am consemnat [i asta,
dar, f\r\ a p\r\si total su -
biec tul, cu Facebook-ul tot
nu te las. Acolo se petrec re -
volu]ii, tu cum de nu e[ti
prezent?

Ca s\ fii revolu]ionar, trebuie
s\ ai obligatoriu ni[te reven -
dic\ri. Or, eu nu am ce s\ reven-
dic. Eu scriu, doar pentru c\ e sin-
gurul lucru la care m\ pricep cât
de cât, de[i nici cu asta nu e toat\
lumea de acord. Scopul meu nu e
s\ câ[tig notorietate. Nici n-a[ [ti
ce s\ fac cu ea. 

P\i, vorbind despre notori-
etate, ai scris [i piese de
teatru. Iar unele ]i-au fost [i
montate. Spune-mi, de care
e[ti cel mai mul]umit? A[a,
`n general: textul t\u plus
punerea `n scen\?

De piesele de teatru trebuie s\
fie regizorii mul]umi]i, apoi publi-
cul, nu eu. Dramaturgul are din
start o pozi]ie de subordonare fa]\
de regizor, care-l trateaz\ adesea
ca pe un subaltern. De[i scriitorul,
nu regizorul, este cel care st\ cu
paginile albe `n fa]\.

Mi s-au jucat câteva piese, dar
tot cu o frecven]\ din an ̀ n pa[ti. E

[tiut c\ `n teatrele de stat se fac fel
de fel de jocuri de culise, artistico-
financiare, la care cei ca mine nu
fac parte din distribu]ie. Nepotis-
mul `nflore[te [i aici, `ncurajând
forfota unei `ntregi popula]ii de
b\rz\uni.

La câ]i dramaturgi care stau
la coad\ cunosc [i la cât de
pornit mi se pare c\ te v\d,
te-a[ ruga s\ detaliezi.

O fac la nimereal\, de[i f\r\
cine [tie ce tragere de inim\. S\
spunem doar c\ singura compe-
ten]\ unanim recunoscut\ a di-
rectorului de la Teatrul Na]ional
din Ia[i e c\ a fost, vreme de 25 de
ani, ginerele lui Radu Beligan.
Ceea ce `l face intangibil, oricât de
nemul]umi]i ar fi cei care au de-a
face profesional cu el [i cu ins-
titu]ia pe care o conduce. 

Ooo! Am consemnat-o [i pe as-
ta. Acum, trecând peste mo-
mentul teatru, dac\ ]i s-ar pro -
pune o ecranizare a Ame ricii
de peste pogrom ce ai face: ai
l\sa redactarea scenariului `n
seama unor profesioni[ti sau
te-ai ocupa personal?

S\ particip la scrierea scena-
riului ar fi prima mea condi]ie. {i
s\ am cuvântul decisiv ̀ n alegerea
actorilor. Cartea asta e sufletul
meu. Ecranizare? S\ ajungem
pân\ acolo [i om vedea. M-a sunat
acum trei zile Spielberg, dar aveam
o angoas\ `ngrozitoare [i i-am
respins apelul.

Adic\, te-a sunat Spielberg [i
i-ai respins apelul?

Glumesc, fire[te.

Hai c\ m-am relaxat! Dar,
pentru asta, tot nu scapi de
celebra `ntrebare „La ce lu-
crezi acum?“.

M\ documentez [i fac planul
unei piese de teatru despre Benja-
min Fondane. ~ndat\ o s\ m\
a[tern pe scris. E o pies\ coman-
dat\. Dac\ o duc la bun sfâr[it,
pentru c\ [i aici consumul sufle-
tesc va fi terminator, o va regiza
Octavian Jighirgiu. 

Bine. Trebuie s\ te provoc
pu ]in: Benjamin Fondane
este o sal\ a Institutului Cul-
tural Francez din Ia[i...

Benjamin Fondane: alt ie[ean
de-al nostru. Alt evreu pe care am
[tiut s\-l fug\rim din Universi-
tate, din ora[ [i din ]ar\. A murit
gazat la Auschwitz, cum se [tie.
Dac\ r\mânea aici, ar fi fost
„aranjat“ `n timpul pogromului.
Fac ce fac [i m\ `ntorc la pogrom.
Sper s\ existe [i pentru mine o
Americ\ de peste pogrom.
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O experien]\
literar\ complet\

Eli B\dic\

Completez afirma]ia anterioar\
astfel: dac\ consider c\ Drag\
via]\, cel mai proasp\t volum de
povestiri al lui Alice Munro,
câ[tig\toarea Premiului Nobel
pentru Literatur\ din 2013, este
musai de citit, mai ales de c\tre
cei preocupa]i de literatura uni-
versal\ contemporan\, respectiv
de acest gen literar, tot a[a cred [i
despre cartea ̀ n cauz\ semnat\ de
Marius Chivu `n ceea ce prive[te
spa]iul românesc. 

Când ai `n fa]\ un volum de
proz\ scurt\ este, de obicei, destul
de dificil s\-l discu]i, spre deose-
bire de roman, unde ai un ansam-
blu pe care-l po]i analiza mai u[or.
Spun de obicei pentru c\, `n ceea
ce prive[te Sfâr[it de sezon, o
parte din „problema“ diversit\]ii
dispare: volumul este omogen,
este gândit stilistic [i tematic s\
formeze un tot unitar, nu are dis-
crepan]e majore sau schimb\ri
bru[te de macaz. Da, povestirile
sunt diferite `ntre ele, dar, `n
mare, vorbesc despre acela[i lu-
cru – mai mult decât atât, dup\ ce-l
cite[ti, ai senza]ia c\ nici n-ai
putea ad\uga ceva, nici n-ai avea
cum s\ sco]i vreo proz\ (chiar
dac\ unele nu-]i ating sensibili-
tatea de cititor, nu-]i spun nimic
sau, pur [i simplu, te deruteaz\).
Ori, dac\ acesta nu-i un avantaj,
atunci nu [tiu ce mai e. De altfel,
titlul, Sfâr[it de sezon, este destul

de atipic `n peisajul genului: nu
este omonim niciunei povestiri,
dimpotriv\, vrea s\ reuneasc\,
sub umbrela sa, toate cele un-
sprezece proze scurte. {i reu[e[te,
cu succes, s\ `ndeplineasc\ acest
rol, din orice unghi ai privi. 

Dialogurile – punctul
forte al scriiturii

S\ inventariem, a[adar, tematic,
povestirile din Sfâr[it de sezon, `n
ordinea ̀ n care acestea apar ̀ n vo-
lum. „Cel mai departe“ este proza
cu care se deschide cartea. Un tip
cu un testicul umflat ajunge, prin
intermediul unui prieten, la spi-
tal, dup\ un drum lung prin Bu-
cure[tiul `nz\pezit. „~n familie“
este o povestire rural\, cu un fiu
cu o carier\ de succes, dar
ne`mplinit pe plan personal, care
petrece o vreme acas\, la ]ar\,
al\turi de tat\l s\u obsedat de
muncile gospod\riei [i de faptul
c\ b\iatul s\u nu are o familie [i
are grij\ de bunicii senili, b\trâni,
bolnavi. Pe foarte scurt, `n „Wyo -
ming“ un tân\r `ntâlne[te o pu[ -
toaic\ foarte interesant\, invalid\,
`n Vam\, cu care poart\ o sumede-
nie de discu]ii mai mult sau mai
pu]in intelectuale. „Prin u[ile larg
deschise“ ne prezint\ o situa]ie
inedit\: un c\l\tor moare subit
`ntr-un autocar, urinând chiar la
final, [ocând [i enervând ceilal]i
pasageri, pe [oferul autocarului,
pe poli]i[tii sosi]i la fa]a locului [i
medicul de pe ambulan]\. Dilema

este: ce se face, `n astfel de cazuri,
cu mortul? 

Continu\m cu „Petrecerea“, una
dintre cele mai bune proze scurte
din volum, care urm\re[te rela]ia
dintre un tân\r de peste treizeci
de ani [i o femeie pe m\sura sa,
corporatist\, mam\ a unui b\ie]el
simpatic, Mihnea. Singurul mi-
nus al acestei povestiri este scena
de sex de jum\tate de pagin\
`mpins\ pu]in la extrem pentru
gustul meu – asta nu `nseamn\ c\
altor cititori nu le va pl\cea sau
nu se vor identifica cu situa]ia
dat\. „La vulturul de mare cu pe[ -
tele `n gheare“ vorbe[te, grosso
modo, despre dragoste, ratarea ei,
iluziile aferente etc. [i con]ine una
dintre cele mai fain narate [i
emo]ionante scene ale unei b\t\i
crunte (primite chiar de c\tre
povestitor). „Domino“ – memorie,
copil\rie, locuri familiare [i moar -
te, pentru a da doar câteva coordo-
nate ale scurtei povestiri. „Obiec -
te pierdute“ este scrisoarea unui
tân\r c\tre iubita de-acum pier-
dut\, foarte cizelat\ stilistic, cu
numeroase trimiteri livre[ti ([i nu
numai). Totodat\, este cea care,
din p\cate, mi-a displ\cut cel mai
mult din volum, nu pentru c\ nu
ar fi avut o construc]ie atractiv\ [i
un subiect pe m\sur\, ci pentru c\
m-a pierdut, pe drum, `n toat\ lo-
goreea amoroas\.

Din punctul meu de vedere, cea
mai bun\ proz\ din carte, dar [i
cea mai lung\ [i cea mai consis-
tent\ este „~ntoarcerea“. Se petre-
ce tot `ntr-o zon\ rural\, având `n
prim-plan un alt nepot adult, arhi-
tect cu familie, de data aceasta, ca-
re-[i viziteaz\ [i ajut\ bunica
v\duv\ timp de un weekend.
Foarte `nc\rcat\ pe plan simbolic,
cu multe personaje (vecinii, rude-
le, prietenii, cuno[tin]ele), „~ntoar -
cerea“ trateaz\, `n linii mari, uni-
versul satului copil\riei. De mici
dimensiuni, „Vieni qua!“ dezv\lu-
ie un cuplu tân\r `n concediu la
mare, pe plaj\, purtând conversa]ii
banale, obi[nuite. Momentul sur-
prinz\tor: personajul masculin,
atras de o femeie frumoas\ care se

plimba cu câinii ei pe plaj\, se
mas turbeaz\ `n apa m\rii, pri-
vind-o. Iar ultima povestire din
volum, „~n fa]a conchistadorilor“,
nu mai are loc nici la ]ar\, nici `n
Bucure[ti sau `n Vam\, ci `n Lon-
dra. Un tip român aflat `n vizit\ la
sora sa `ntâlne[te, la o galerie de
art\, un b\trânel englez simpatic
cu care-[i petrece restul serii, dar
[i o bun\ parte din ziua urm\toa-
re, c\l\torind prin capitala An-
gliei [i prin via]a b\trânelului.
Englezul este scriitor [i, spre fi-
nal, dup\ ce-l `nso]e[te pe român
la cursele de cai, f\cându-i pe plac,
i se face r\u [i este transportat cu
ambulan]a la spital. Minusul pro-
zei este amestecul limbilor – n-am
`n]eles de ce cele dou\ personaje
vorbesc, succesiv, ba `n limba ro-
mân\, ba `n limba englez\. Din
punct de vedere logic, având ̀ n ve-
dere c\ ac]iunea este plasat\ la
Londra, cei doi comunic\ ̀ n limba
englez\, n-au cum altfel. Dar po-
vestirea nu putea s\ fie `n alt\
limb\, a[a c\ mai bine ar fi fost
scris\ complet `n român\, f\r\
jum\t\]i de fraze `n englez\, care
deruteaz\ [i agaseaz\, plus c\ este
d\un\tor veridicit\]ii textului. 

Nu avem nimic senza]ional, to-
tul este descris firesc, inclusiv
personajele, pe care sigur le cu-
no[ti – m\car pe o parte dintre ele.
Locurile pot fi familiare – chiar [i
Londra descoperit\ prin ochii

tân\rului român – [i, cu sigu-
ran]\, sunt creionate autentic.
Dialogurile mi s-au p\rut punctul
forte al scriiturii, c\ci sunt extrem
de naturale [i potrivite fiec\rei si-
tua]ii. Marius Chivu st\pâne[te,
`n detaliu, fiecare proz\, cro[e -
teaz\ fiecare gest al personajelor
sale, are r\bdare cu ele [i le sur-
prinde `n momente relevante din
via]a lor. Este adev\rat c\ nu toate
povestirile au un punct culminat
sau un punch line, unele par a[a,
fragmente decupate din via]\, cu
finaluri deschise, care pot fi inter-
pretate `n diferite chei, prin diver-
se lentile. Altele, dimpotriv\, mi-
zeaz\ pe r\sturn\rile de situa ]ii
din final, cele care te pun pe gân-
duri, te enerveaz\, te provoac\.
Dintre toate, a[ recomanda, cu mâ-
na pe inim\, povestirile care se pe-
trec `n spa]iul rural contemporan.
Sunt cele cu care am rela]ionat cel
mai bine, de[i, culmea, nu mi-am
petrecut copil\ria la ]ar\, dar auto-
rul are atâta for]\ narativ\ acolo
`ncât m-a f\cut s\ m\ simt parte
din lumea creat\. Merit\ descope-
rite [i unele, [i altele.

„Sfâr[it de sezon“, debutul `n
proz\ al lui Marius Chivu, aplecat
spre familie [i rela]iile interuma-
ne este, una peste alta, o expe-
rien]\ literar\ complet\.

Marius Chivu, Sfâr[it de sezon,
colec]ia „Fiction LTD“, 
Editura Polirom, 2014

Sfâr[it de sezon, cel mai recent volum semnat de productivul critic literar,
traduc\tor [i poet Marius Chivu, este o carte care con]ine unsprezece povestiri pline,
excelent scrise, cu tâlc, sens, toate punând `n discu]ie teme mari ale literaturii: via]a,
moartea, dragostea, singur\tatea, boala, desp\r]irea [.a.m.d. F\r\ `ndoial\, acesta
este volumul de proz\ scurt\ al anului – desigur, este o remarc\ personal\, având `n
vedere lecturile proprii, sunt convins\ c\ n-am ajuns la tot ceea ce s-a scris. 
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SCRIITORUL MARIUS DANIEL POPESCU:

„Un om poate tr\i fericit
[i f\r\ s\ citeasc\“

R\zvan Chiru]\

La fel s-a `ntâmplat [i joi, 4 decem-
brie, când a avut loc lansarea `n
limba român\ a c\r]ii sale Culori-
le rândunicii, un roman care res-
pect\ pân\ la ultima virgul\ cre-
zul lui Marius Daniel Popescu, c\
totul `n jur este literatur\. Un crez
asupra c\ruia a insistat [i la eveni-
mentul desf\[urat `n cadrul Festi-
valului Interna]ional de Litera-
tur\ Bucure[ti (FILB). 

Marius Daniel Popescu este cu
siguran]\ un scriitor atipic. Sus -
]ine c\ un om poate tr\i fericit f\r\
s\ citeasc\ o carte `n via]a lui,
afirm\ c\ de prea multe ori cuvin-
tele sunt nocive – cu cuvinte au
fost scrise manifeste care au dus la
crime, de exemplu –, a[a ̀ ncât lan-
sarea c\r]ii sale nu putea fi una
obi[nuit\. Dar nu faptul c\ s-a
desf\[urat ̀ ntr-o cafenea, la subso-
lul libr\riei C\rture[ti, e elemen-
tul neobi[nuit, astfel de lans\ri au
mai fost. Ci c\, pe tot parcursul
discu]iilor, chelnerii din cafenea
nu s-au oprit din treab\, iar
clien]ii neinteresa]i de Marius Da-
niel Popescu – iat\, sunt [i dintre

ace[tia – au continuat s\ comande
[i s\ vorbeasc\. A[a ̀ ncât dialogul
moderat de Vlad Stoicescu [i An-
drei Cr\ciun despre literatur\,
despre via]a de scriitor `n Elve]ia
ori de spre `nceputurile de poet `n
România s-a f\cut printre ciocniri
de sticle, printre râ[nit de cafea,
printre aburii care ie[eau sub ma-
re presiune din espressor. Dar pe
romancier acest lucru nu doar c\ 
nu l-a deranjat, ci s-a `nc\p\]ânat
s\ vorbeasc\ f\r\ microfon. „Se
aude [i a[a“, a strigat autorul [i,
`ntr-adev\r, s-a auzit. 

Un alt aspect inedit, dar nu ul-
timul, dup\ cum se va vedea: citi-
torul care i-a pus cele mai multe
`ntreb\ri lui Marius Daniel Popes-
cu a fost o doamn\ care, `n ciuda
faptului c\ ne aflam ̀ ntr-un subsol
cu lumin\ difuz\, purta pe nas, im-
perial, o pereche de ochelari negri
de soare, capul fiindu-i acoperit de
o c\ciul\ de iarn\ tot neagr\ [i,
probabil, foarte c\lduroas\. „To-
tul este literatur\, chiar si cel mai
mic gest al unui anonim“, cre-
din]a scriitorului, s-a aplicat in-
clusiv `n timpul lans\rii c\r]ii lui. 

De altfel, autorul romanului
Culorile rândunicii a vorbit celor
din fa]a sa mai mult despre via]a
lui decât despre carte. Nu-i ni mic,
a[a au putut afla c\ scriitorul a
emigrat `n Elve]ia deoarece s-a
`ndr\gostit fulger\tor de o elve -
]ianc\, de[i nu [tia nici o boa b\ de
francez\. „~ntâi a `nv\]at ea limba
român\ [i a[a am comunicat. Eu
am ̀ nv\]at franceza ̀ n Elve]ia, din
ziare, de la televizor, din societate.
Am exersat foarte mult, luam
dic]ionarul [i c\utam un cuvânt.
Apoi, pe o foaie A4, `l scriam `n
toate formele gramaticale, pân\
terminam pagina. Apoi, luam alt
cuvânt. Am `nv\ ]at franceza cu-
vânt cu cuvânt“, a povestit acesta.

Metoda a fost eficient\ deoarece,
dup\ numai un an de astfel de
exerci]ii, Marius Daniel Popescu
s-a sim]it pre g\tit s\ ̀ [i scrie opera
direct ̀ n francez\. A f\cut acest lu-
cru natural, a m\rturisit scriito-
rul, nu a realizat prea mult cum 
s-a `ntâmplat. De altfel, [i Culorile
rândunicii, parte dintr-o trilogie
`nc\ `n lucru, a fost publicat\
ini]ial, `n 2012, `n francez\. 

„Nu ave]i nevoie s\ citi]i c\r]i
ca s\ fi]i ferici]i, o spun asta tutu-
ror“, a fost declara]ia care ar fi
[ocat un ziarist de tabloid, dac\ ar
fi fost prezent `n acel moment la
C\rture[ti. „Nu ave]i nevoie s\ cu-
noa[te]i literatura, ca s\ fi]i fe-
rici]i. O spun [i nu glumesc. Per-
cep fericirea la multe persoane ca-
re nu citesc [i `ncerc eu s\ m\ in-
spir [i s\ iau fericirea aia [i s\ o
`n]eleg“, a afirmat Marius Daniel
Popescu. Apoi a explicat c\ nu
afirm\ c\ nu e bine s\ cite[ti, „nicio-
dat\ nu voi spune asta“, ci doar c\
oamenii nu trebuie s\ fie obliga]i
s\ citeasc\. „Nu sunt `mpotriva li-
teraturii. {i eu vreau s\ `mi vând
prostiile mele literare. Dar fiecare
are dreptul s\ `[i aleag\ drumul
s\u. Nu vreau s\ le spunem noi co-
piilor ce e interesant. Via]a `]i ofe -
r\ multe [i trebuie s\ o descoperi
singur. Eu frecventez medii uma-
ne diferite, din multe ]\ri, [i per-
cep fericirea lor“, a dest\inuit au-
torul. 

La final, un alt fapt atipic. Am-
basada Elve]iei la Bucure[ti a or-
ganizat o recep]ie pentru Marius
Daniel Popescu, „de[i nu sunt ce -
t\]ean elve]ian“. „O recep]ie la
ambasad\ pentru un [ofer de auto-
buz“, a glumit scriitorul, care, am
observat, poart\ tot timpul la piept
pa[aportul românesc, chiar [i la
lans\ri de carte. 

Marius Daniel Popescu este
cu siguran]\ singurul [ofer
de autobuz din lume care
de]ine cinci premii literare.
Iar acest fapt, despre care
scriitorul a vorbit pe larg [i
cu degajare de mai multe
ori, continu\ s\-i fascineze
pe cititori, care la fiecare
`ntâlnire cu el `l roag\ s\ 
le povesteasc\ `nc\ o dat\
despre cum este s\ fii
[ofer de autobuz `n Lau-
sanne de pes te 20 de ani [i
s\ scrii `n acela[i timp
poezii [i romane. 
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Cezar Gheorghe —
Gândirea-cinema 

– Fragment –

(...) Pentru Porumboiu, succesul
actului de crea]ie cinematografic
nu este niciodat\ garantat. Filmul
s\u [Când se las\ seara peste Bu-
cure[ti...] `ncearc\ s\ comunice
tocmai fragilitatea oric\rui act de
crea]ie, dificultatea pe care orice
regizor o `ntâmpin\ `n comunica-
rea propriei viziuni. Exasperat,
Paul vrea ca Alina s\-[i asume re-
plicile pe care le roste[te `n film [i
comportamentul pe care rolul `l
cere „pân\ la ultima celul\“. Nu
trebuie s\ uit\m c\ Diana Avr\mu]

interpreteaz\ o actri]\ de teatru
aflat\ la primul ei rol `ntr-un film.
Atât Porumboiu, cât [i alter-ego-
ul s\u din film [tiu c\ nu oricine
poate fi prezent cu adev\rat `n
fa]a camerei de filmat, nu oricine
se poate livra pe sine. Problema a
fost mai bine tran[at\ de Cristi
Puiu:

„Nu exist\ nici cinema realist,
nu exist\ nici pictur\ realist\, ci
exist\ doar abstrac]iuni ale lumii
\steia. Noi credem c\ un anumit
lucru e realist pentru c\ reu[im s\
identific\m obiectul, pentru c\ ne
sim]im confortabil a[a. Asta nu
exist\. ~n realitate, doar tu e[ti
acolo, doar tu [i cu mintea ta, iar
atunci când deschizi gura [i vor-
be[ti, vorbele acelea au mult mai
mult\ leg\tur\ cu tine decât cu lu-
mea despre care vorbele astea po-
vestesc“. 

Este vorba despre un act de tra-
ducere. Paul trebuie s\ „traduc\“
`n sunete, imagini, joc actoricesc,
poveste un gând, o viziune, o lume
interioar\ incomunicabil\ ̀ n tota-
litate. Exact ca `ntr-o traducere de
poezie, exist\ pierderi la fiecare
etap\. Filmul se schimb\ progre-
siv, pentru c\ regizorul vorbe[te
`n numele s\u dintr-o pozi]ie me-
diat\ [i, deci, impur\. Via]a inte-
rioar\ sufer\ o real\ distilare `n
comunicarea cinematografic\. Eu
este inevitabil un Altul. Chiar
dac\ endoscopia ne permite s\
privim ̀ n interiorul corpului regi-
zorului, identitatea se comunic\
`ntotdeauna prin alteritate `n 

cinema. Este `ns\ la fel de impor-
tant faptul c\ aceasta este trucat\,
o fic]iune la fel de necesar\ ca [i
conven]ia cinematografic\. ~ns\
oricât de profesoral [i de sus `i
vorbe[te Paul Alinei, rela]ia de
putere dintre ei este subminat\ de
dorin]a pe care regizorul o simte
pentru actri]\. Atrac]ia este atât
de puternic\ `ncât ea transpare `n
modul `n care se construie[te fil-
mul. Din personaj secundar, Ali-
na devine personaj principal
(„când filmezi ceva ce te intere-
seaz\, pui `n centru, nu la[i la pe-
riferie“, spune Paul). Este intere-
sant [i modul `n care este inserat\
`n film referin]a la Antonioni [i la
actri]a-feti[ a acestuia, Monica
Vitti. De fiecare dat\, Alina pare
s\-i lase controlul lui Paul. Nu a
auzit de Antonioni, este `ns\ dis-
pus\ s\ `nve]e. Numai c\ tocmai
prin aceast\ sl\biciune, ea preia
controlul, devine o voce a ra]iunii
`n fa]a obsesiilor lui Paul. Fiindc\
cei doi discut\ despre Antonioni,
ar trebui s\ vorbim despre ero-
tism [i despre alienarea rela]iilor
de dragoste. Legat de Aventura,
acesta spunea c\ filmul s\u nu
`ncearc\ s\ impun\ o atitudine
moral\, nu `ncearc\ s\ fie un de-
nun] sau o predic\. Filmul este „o
poveste, spus\ ̀ n imagini, prin ca-
re, sper c\ se va putea vedea nu
na[terea unei atitudini gre[ite, ci
maniera `n care atitudinile [i sen-
timentele sunt `n]elese gre[it“.
Erotismul este o tem\ explorat\
atât de des tocmai pentru c\ erosul

([i ceea ce desemn\m prin pro-
iec]iile ale erosului) este bolnav,
pentru c\ nu este p\strat `n pro-
por]ii umane. Camera lui Anto-
nioni filmeaz\ corpuri `n a[tepta-
re, corpuri ̀ n mi[care, trupuri „bol-
nave de eros“ neimplicate neap\rat
`ntr-o ac]iune, corpuri care se expri -
m\ prin postúrile pe care le adopt\
`n diferite situa]ii. Fiecare ̀ ntâlnire
poate da na[tere unei aventuri `n
care dorin]a dep\[e[te propor]iile
umane [i limitele sociale ale orga-
niz\rii dorin]ei. Exasperarea pe ca-
re o sim]im ne face s\ reac]ion\m
gre[it dintr-un impuls erotic. Cu-
plul Paul-Alina ̀ [i g\se[te un dublu
`n cel interpretat de Monica Vitti [i
Alain Delon `n Eclipsa. Numai c\,
`n acest caz, sticla care desparte
s\rutul celor doi este invizibil\.
Alienarea este mult mai disimu-
lat\, spa]iul dintre oameni este mai
mare, imaginea este mult mai rare-
fiat\ [i mijloacele trebuie s\ se
schimbe odat\ cu „metabolismul“
autorului de cinema.

Trimiterea la Antonioni nu este
deloc nevinovat\ ̀ n cazul filmului

lui Porumboiu, fiind relevant\
mai ales `n contextul discu]iei de -
spre rarefiere [i abstractizare. Ca-
drul a avut `ntotdeauna o natur\
spa]ial\, geometric\ sau fizic\ `n
m\sura `n care a constituit un sis-
tem `nchis `n rela]ie cu anumite
coordonate alese sau cu anumite
variabile selectate. Din aceast\
cau z\, cadrul este câteodat\ consi-
derat o compozi]ie spa]ial\ de linii
paralele [i diagonale, constituit
ase menea unui receptacul, `n a[a
fel `ncât blocurile [i liniile imagi-
nii care ̀ l ocup\ s\ ̀ [i g\seasc\ un
echilibru, iar mi[c\rile lor s\ `[i
g\seasc\ o invariant\. La Anto-
nioni, geometria cadrului pree-
xist\ elementelor care urmeaz\ a
fi inserate `n el. Scena s\rutului
din Eclipsa, `n care Alain Delon [i
Monica Vitti se s\rut\ prin sticla
transparent\ a u[ii ce desparte ce-
le dou\ camere, `i permite regizo-
rului geometrizarea unui spa]iu
altfel non-armonizabil – spa]iu ale
c\rui contururi incerte [i schim -
b\toare trimit la liniile de fug\ ale
dorin]ei.

„Suplimentul de cultur\“
public\ `n avanpremier\
un fragment din volumul
Gândirea-cinema de
Cezar Gheorghe, care 
va ap\rea `n curând `n
colec]ia „Performa“ 
a Editurii Cartea
Româneasc\.

CARTEA

~ntr-un eseu care caut\ evi-
den]a artei cinematografice,
Cezar Gheorghe demonstrea -
z\ c\ filmul apar]ine unei
vie]i spirituale mai `nalte,
pornind de la celebra defini]ie
a lui Godard „Cinematograful
este adev\rul de dou\zeci [i
patru de ori pe secund\“. De-
oarece „scrierea cu lumin\“ –
gândirea filmului – reu[e[te
s\ proiecteze pe ecran nu nu-
mai imaginea exterioar\ a fi-
in]elor [i lucrurilor, ci [i o vi-
talitate nou\ reg\sit\ `n per-
fec]iunea mecanic\ a mi[c\ri-
lor camerei de filmat: acea
unitate ritmic\ a timpului pe
care se desf\[oar\ imaginile
propriei noastre vie]i. Prin
tratarea cinematografului ca
gândire, autorul ne ofer\ o
strategie pentru a gândi filo-
zofic despre film [i de a extrage
filozoficul din film. Dar miza
c\r]ii dep\[e[te simplul do-
meniu al reprezent\rii cine-
matografice, ea marchez\ mo-
mentele-cheie din evolu]ia
atât de spectaculoas\ a artei
filmului. 

AUTORUL

Cezar Gheorghe (n.1984) a absolvit Facultatea de Litere a Univer-
sit\]ii din Bucure[ti, sec]ia Român\-Filosofie (2007), Masteratul de
Teoria Literaturii [i Literatur\ Comparat\ al acelea[i facult\]i
(2009). Din 2012 este Doctor `n Filologie al Universit\]ii din Bucu-
re[ti cu o tez\ despre Ontologia imaginii literare [i cinematografice
`n filosofia lui Gilles Deleuze (coord. Prof. Dr. Sorin Alexandrescu,
Centrul de Excelen]\ `n Studiul Imaginii, 2012). ~n perioada de
preg\tire a tezei de doctorat a beneficiat de o burs\ POSDRU [i un
stagiu de cercetare la Amsterdam School for Cultural Analysis
(Universitatea din Amsterdam). Din 2008, este membru al redac]iei
revistei „Observator cultural“, unde coordoneaz\ paginile dedicate
filmului, scrie eseuri despre literatur\ [i critic\ de film `n cadrul
rubricii „Ce gânde[te filmul?“. Public\ texte de filmologie `n diferi-
te reviste de specialitate. Este prezent `n volumul Trupul [i litera.
Explor\ri critice `n biografia [i opera lui Gheorghe Cr\ciun (coor-
donatori: Andrei Bodiu [i Georgeta Moarc\s, Editura Casa C\r]ii
de {tiin]\, Cluj-Napoca, 2012).



Antologia de autor este oper\ indi-
vidual\ [i `n sensul figurat, [i `n cel
propriu al termenului. Un scriitor
aflat la maturitatea artistic\ [i la o
anumit\ cot\ de recunoa[tere pu-
blic\ `[i strânge `ntre dou\ coper]i
texte desprinse din ansambluri mai
vechi sau mai noi, `nf\]i[ând astfel
o evolu]ie punctat\ de momente [i
etape distincte. ~n diferen]ele ine-
rente c\u t\m unitatea de viziune [i
limbaj. Diversitatea de teme, vâr-
ste, stiluri [i formule e proiectat\
`ntr-un desen integrator [i topit\, fi-
nalmente, `n continuitate.

Se `ntâmpl\ uneori (̀ n cazul au-
torilor disp\ru]i) ca aceast\ ope ra -
]iune de selectare, cu criteriile [i jus-
tific\rile ei, s\ fie realizat\ de un cri-
tic, bun cunosc\tor al subiectului,

al scriitorului din care antolo-
gheaz\. Dar mult mai interesant\ –
[i mai impredictibil\ – mi se pare
acea rela]ie plural\ din care se nasc
antologiile colective, fiindc\ aici se-
lec]ia este dubl\ [i `n trepte. Aparte
de texte, autorii pe care criticul `i
alege reprezint\ investi]ia lui de
`ncredere, pariul f\cut `ntr-o epoc\
literar\, cu speran]a pe jum\tate
m\rturisit\ c\ viitorul l̀ va confir-
ma. ~ntr-o pondere mai mare decât
la antologiile de autor, la aceste vo-
lume realizate prin ̀ nsumare se ve-
de miza canonic\ a `ntreprinderii.
Când scrii torii [i criticul lor sunt
contem porani, elementul estetic r\ -
mâ  ne capital, dar nu ̀ n toate cazurile
[i central. Selec]ia este operat\ astfel
`ncât autorii cuprin[i `n antologie

s\ constituie [i s\ ilustreze o „fa-
lang\“ [i o tendin]\. S\ fie deopo-
triv\ o gene ra]ie de crea]ie [i o di-
rec]ie dat\ genului liric sau epic.
Din nou, [i `nc\ `ntr-un mod chiar
mai programatic, diversitatea,
m\r cile specific-individuale sunt
atenuate pentru a nu perturba o hi-
perconstruit\ omogenitate. Poe]ii,
fie ei romantici sau simboli[ti,
moder ni[ti ori postmoderni[ti, tre-
buie s\ intre `n coordonatele unui
tablou de familie, `nainte de a fi
unul de [coal\.

Iat\ de ce o antologie ca B\utorii
de absint (2007), reunind cinci poe]i
atât de diferi]i precum (`n ordine al-
fabetic\) Traian T. Co[ovei, Nichita
Danilov, Ion Mure[an, Ioan Es. Pop
[i Liviu Ioan Stoiciu, e una atipic\.
~nainte de a fi „demarat“, ea a sem-
nalizat deja cititorului avizat c\ are
cu totul alt regim decât volumele
precedente, similare numai `n
structur\, nu [i `n perspectiva di-
rectoare. F\când un inventar al ce-
lor mai reprezentative antologii an-
terioare, de la Aer cu diamante (cu
o prefa]\ de Nicolae Manolescu),
1982, Cinci (prefa]at\ tot de Nicolae
Manolescu), 1982, Desant ’83. Antolo-
gie de proz\ scurt\ (prefa]\ de Ovid
S. Crohm\lniceanu), 1983 [i pân\ la
Antologia poeziei genera]iei ’80

(Alexandru Mu[ina), 1993, Com-
peti]ia continu\. Genera]ia ’80 `n
texte teoretice (Gheorghe Cr\ ciun),
1994, Sfâ[ierea lui Morfeu. Literatu-
ra genera]iei ’90(Dan-Silviu Boeres-
cu), 1994, Genera]ia ’80 `n proza
scur t\ (`n colaborare: Gheorghe
Cr\ciun [i Viorel Marineasa), 1998
[i, `n fine, Manualul de literatur\
(alc\tuit de Daniel B\nulescu [i
prefa]at de Alex. {te f\nescu), 2004,
se observ\ cu u[urin]\ falia dintre
genera]ii [i b\t\liile canonice duse
pentru ocuparea prim-planului. 

Antologiile din anii ’80 vizau de-
limitarea tinerilor „optzeci[ti“ de
modelele lirice [i prozastice domi-
nante ale genera]iei ’60: modernis-
mul abstract reprezentat de Nichita
St\nescu [i realismul totalizant
ilustrat de Marin Preda. Volumele
urm\toare, ap\rute dup\ un dece-
niu fracturat [i convulsionat de Re-
volu]ia din 1989, au ca obiectiv reso-
lidarizarea „optze ci[ tilor“, `ns\ pe
aliniamentul unei alte delimit\ri:
de genera]ia venit\ din spate, a
„nou\zeci[tilor“ neoreali[ti, post-
expresioni[ti, post-avangardi[ti. 

La rândul lor, ace[tia simt 
nevoia unei coagul\ri [i a unei 
tribune supra`n\l]ate de reprezen-
tare [i afirmare. Manualul de litera-
tur\, mega-antologia umbrit\ de 

includerea for]at\ a editorului (Ni-
colae }one), ambi]ioneaz\ de ase-
menea s\ constituie [i s\ apere un
nucleu dur al genera]iei afirmate
dup\ Revolu]ie. Diferen]ele fa]\ de
„optzeci[ti“ sunt marcate cu ace -
ea[i `ndârjire cu care exponen]ii
reali ori autoproclama]i ai gene -
ra]iei anterioare le contest\. Pen-
tru Gheorghe Cr\ciun, Mircea C\r -
t\rescu, Alexandru Mu[ina ori Ion
Bogdan Lefter, exist\ o singur\ ge-
nera]ie, 80, dincolo de care nu mai
apare decât epigonismul. Pentru
Al. Mu [ina, `n deschiderea celei
de-a doua edi]ii (din 2002) a antolo-
giei sale, „cei care au debutat ̀ n ul-
timii ani nu au schimbat (cel mult
au nu an]at, au radicalizat) «patter-
nul» poetic optzecist. Toate poeme-
le valoroase din ultimii ani exploa-
teaz\ [i dezvolt\ principalele des-
coperiri ale junilor poe]i din pe-
rioada 1975-1989“. ~n schimb, pen-
tru Dan-Silviu Boerescu ori Daniel
B\nulescu, pentru Alex. {tef\nes-
cu, care ̀ i gireaz\ pe „nou\zeci[ti“,
ca [i pentru Marius Ianu[, liderul
„fracturi[tilor“ care le urmeaz\,
„optzecismul“ reprezint\ o fund\ -
tur\ teoretic\ [i artistic\, un cap\t
de drum creativ ce trebuie de ur-
gen]\ abandonat. 
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Bogdan-Alexandru
St\nescu cite[te din
anaBASis la Bastilia

„N-am s\ uit niciodat\ o formulare
prin care Sainte-Beuve definea
rela]ia dintre Montaigne [i Pascal:
Eseurile celui dintâi au fost, scrie
criticul francez, vulpea din sânul
celui din urm\. Cu alte cuvinte
(conform legendei consemnate de
Plutarh), o pl\cere vinovat\, un
prag al voin]ei [i un instrument al
mor]ii. La aceea[i metafor\ re-
curge explicit Bogdan-Alexandru
St\nescu `n anaBASis. E mai greu
de spus cine va fi jucat `n cazul s\u
rolul vulpii. Spectrul posibilit\]ilor
e foarte larg. Nu exclud ipoteza c\,
excelent cunos c\tor al literaturii
anglo-saxone, Bogdan-Alexandru
St\nescu ar avea, ascuns sub man-
ta, un autor numai al lui, necunos-
cut `nc\ publicului românesc. Pe
de alt\ parte, ar putea fi vorba, pe

filier\ dionisiac\, despre admira]ia
pentru Emil Botta (c\ruia i-a dedi-
cat o tez\ de doctorat). Oricum ar fi,
eu v\d `n aceast\ carte [i o reac]ie
vehement-melancolic\ la adresa
celor câteva direc]ii stereotipe `n
care se mi[c\ poezia genera]iei
noastre. Dac\ precedentul volum a
putut fi privit ca o ciud\]enie (ci ne
mai scrie, ast\zi, despre ahei?),
acesta vine s\ ne arate c\ jocul lui
Bogdan-Alexandru St\nescu e 
unul foarte serios. Citi]i anaBASis
[i ve]i constata c\ v\ va pl\cea
enorm. Reciti]i Apoi, dup\ b\t\ lie,
ne-am tras sufletul [i ve]i afla ce
minun\]ie de carte a]i trecut,
poate, cu vederea acum doi ani.
Altceva (cronici, mode, topuri, ru-
mori) nu conteaz\“, sus]ine Cos-
min Ciotlo[.

Bogdan-Alexandru St\nescu
scrie cronic\ literar\ s\pt\mânal,
de vreo 15 ani. A debutat `n
„Ziarul de Duminic\“, a colaborat
constant cu revistele „Lucea f\ -
rul“, „Adev\rul literar [i artistic“,
„Suplimentul de cultur\“ [i „Ziua
literar\“. ~n prezent este cronicar
literar al revistei „Observator cul-
tural“ [i coordonator al colec]iei
de literatur\ universal\ „Bibliote-
ca Polirom“. A publicat un volum
de coresponden]\ cu Vasile Ernu
(Ceea ce ne desparte. Epistolarul
de la Hanul lui Manuc, Polirom,
2010), un volum de versuri (Apoi,
dup\ b\t\lie, ne-am tras sufletul,
Cartea Româneasc\, 2012) [i unul
de eseuri critice (Enter Ghost.
Scrisori imaginare c\tre Osip
Man del[tam, ART, 2013).

A tradus un volum de cores -
ponden]\ James Joyce (Drag\ No-
ra, ART, 2013), un roman de Alberto
Manguel (To]i oamenii sunt minci-
no[i, Baroque Books & Arts, 2012) [i
un volum semnat de Howard 

Mittelmark [i Sandra Newman
(Cum s\ NU scrii un roman, Ba -
roque Books & Arts, 2014). Este doc-
tor `n literatur\ din 2012, cu o tez\
despre Emil Botta. Este cofondator

al Festivalului Interna ]ional de Li -
teratur\ de la Bucure[ti. Tr\ie[te ̀ n
capital\, al\turi de so]ie, cei doi
copii, Marc & Sara-Iudit, [i dou\
pisici. Nu doarme destul.

Luni, 15 decembrie, de la ora 19.00, la Libr\ria Bastilia din
Bucure[ti, Bogdan-Alexandru St\nescu va citi din volumul
de poezie anaBASis. Cu 12 ilustra]ii de Lauren]iu Midvichi,
ap\rut recent la Editura Cartea Româneasc\. Lectura va fi
urmat\ de un dialog cu Marin M\laicu-Hondrari.

Timpuri noi

Daniel Cristea-Enache

Marea
fotografie (I)
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Reclama la reclam\, capcana
de click-uri a Hollywood-ului

Concep]ia acestui teaser este dia-
bolic\ ̀ n materie de eficien]\ mar-
keting. D\ câteva imagini din film
milioanelor de fani, d\ o idee de -
spre ton [i atmosfer\ (care este
apropiat\ de cea a trilogiei origi-
nale), dar de fapt nu spune nimic
despre subiect [i nu vine cu nimic
nou fa]\ de imaginile „scurse“ de
pe platouri pân\ acum. Din teaser
lipsesc secven]ele cu vedetele pri-
mei serii, care apar [i ̀ n acest film
(Mark Hammil, Harrison Ford
etc.), realizatorii lui plasând doar
o imagine cu celebra nav\ {oimul
Mileniului, pentru a-i atrage pe
fani. De asemenea, exist\ [i un ele-
ment „capcan\“, o sabie laser 

atipic\, clar prezentat\ pentru a
testa audien]a, dar [i pentru a ge-
nera un imens „buzz“ online. 

Dorin]a realizatorilor s-a `nde-
plinit: toate aceste elemente atent
alese, cânt\rite [i plasate au gene-
rat acel „buzz“ a[teptat. Asta fi-
indc\ regizorul J.J. Abrams este
cunoscut drept un geniu al pro-
mov\rii, dar [i pentru c\ echipele
de marketing cunosc foarte bine
cu cine au de-a face [i cum vor

reac]iona milioanele de fani ai
R\zboiului stelelor.

Un teaser trailer, deci un soi de
pre-reclam\, este o unealt\ de mar-
keting obi[nuit\ pentru Holly-
wood: un anun] publicitar scurt [i
criptic care va fi urmat de o campa-
nie de promovare mult mai ampl\
[i mult mai agresiv\. Este lansat,
`n general, cu mult\ vreme `nainte
de apari]ia produsului propriu-zis,
ca s\ „ispiteasc\“ publicul.

~n ultimii ani ̀ ns\, Hollywood-ul
a descoperit o nou\ unealt\ de
pro movare pe care o dezl\n]uie,
mai ales `n mediul digital, asupra
publicului: teaser-ul la trailer, prac-
tic o „reclam\ la reclam\“. Asta 
fiindc\ s-a v\zut c\, mai ales ̀ n cazul
unor filme foarte a[teptate, lansa-
rea unui trailer, adic\ a unei re-
clame video „tradi]ionale“ pentru
un film, tinde s\ devin\ un eveni-
ment, mai ales `n mediul online.

Prin urmare, zilele acestea, pe
lâng\ noul R\zboiul stelelor, am
fost „trata]i“ cu teasere la teasere-
le pentru viitorul Jurassic Park [i
noul Terminator. Mai mult, pân\
[i un serial de imens succes pre-
cum Urzeala tronurilor s-a folosit
de un teaser de 10 secunde pentru a
promova ThreeEyedRaven.com, o
pagin\ internet ce promite fanilor
„revela]ii“ despre ceea ce va urma.

Trucuri care aduc 
bani mul]i

Aceste „reclame la reclame“ nu
sunt altceva decât produsul nevoii
imperioase a marketingului de a
manipula online spectatorii, de a
a]â]a [i a duce la paroxism orizon-
tul de a[tept\ri legat de un produs.
Un mod de a promite foarte mult

f\r\ a oferi `ns\ nimic (sau aproa-
pe nimic `n schimb). Este, `n opi-
nia multora, echivalentul holly-
woodian a ceea ce se nume[te
„click bait“.

„Clickbait“ este un termen pe -
iorativ care desemneaz\ un anu-
me tip de con]inut internet al c\ -
rui unic scop este s\ genereze ve-
nituri din publicitatea online `n
ciuda calit\]ii. Se bazeaz\ mai
ales pe titluri senza]ionaliste (ce-
lebrele „Uluitor!“, „N-o s\-]i vin\
s\ crezi!“ etc.) pentru a atrage uti-
lizatorii. Ceea ce fac site-urile care
promoveaz\ astfel de tehnici face
acum [i Hollywood-ul, spune „Ma -
shable“ sau alte reviste de gen.
Mul]i compar\ astfel de tehnici cu
crainicii care anun]au atrac]iile
la bâlciuri. „To]i `]i spun: «Intr\
s\ vezi omul cu trei picioare!». Iar
tu, când intri, dai peste un tip ̀ n câr-
je“, spune „New York Magazine“.

Acesta este mediul pe care Holly-
wood-ul `l exploateaz\ cu astfel de
clipuri atât de scurte. Cei de la
„Mashable“ dau ca exemplu recla-
mele la Interstellar. Primul trailer
al filmului a fost lansat cu aproape
un an `naintea premierei [i con -
]inea numai secven]e cu Matthew
McConaughey mergând la nes-
fâr[it pe drumuri pr\fuite, medi-
tând la destinul omenirii, pe fun-
dalul unor imagini cu misiunile
Apollo. Trailer-ul a fost preluat de
un num\r uria[ de site-uri de [tiri
[i de bloguri care l-au promovat,
de[i con]inea, de fapt, foarte pu -
]ine informa]ii despre film [i su-
biectul acestuia. De-a lungul anu-
lui care a urmat, publicul a fost
tratat la fel, lumea [tiind c\ este
„filmul lui Christopher Nolan 

despre c\l\toria spa]ial\“, dar
cam atât. „E ca [i cum ai promova
Na[ul spunând doar c\ este un
film despre mafie“, comenteaz\
„Mashable“. Un alt exemplu ar
pu tea fi oferit de Codul lui Da-
Vinci, a c\rui teaser a fost lansat
`nainte ca un singur cadru din
film s\ fi fost turnat.

~n cazul multor campanii, astfel
de trucuri func]ioneaz\ [i se tra-
duc `n `ncas\ri imense la box-offi-
ce. De exemplu, `n cazul viitorului
R\zboiul stelelor, echipa de pro-
movare pare s\-[i fi atins scopul.
~n numai câteva zile, internetul a
fost inundat cu reac]ii la acest
„teaser“. El a fost remixat de fani
(exist\ acum versiunea Lego, ver-
siunea Spaceballs etc.), a fost ana-
lizat, discutat, disecat, parodiat –
practic un imens „engagement“, o
uria[\ implicare din partea publi-
cului care va fi exploatat\ abil de
marketing pe parcursul anului ce
a r\mas pân\ la premiera propriu-
zis\. {i, cu asta, J.J. Abrams a
p\c\lit din nou publicul: a oferit
doar câteva imagini, dar a reu[it
s\ nu spun\ nimic despre film. Su-
biectul [i toate celelalte am\nunte
vor fi oferite `n lunile care ur-
meaz\, pic\tur\ cu pic\tur\, unui
public a]â]at permanent cu recla-
me la reclame.

Uneori `ns\, rareori, astfel de
tehnici se `ntorc `mpotriva celor
care le practic\, atunci când traile-
rele nu reflect\ cu adev\rat filmul
pe care `l promoveaz\. A[a se face
c\, acum câ]iva ani, o femeie din
Statele Unite a dat `n judecat\ rea-
lizatorii l\udatului Drive pe motiv
c\ „filmul nu a fost la `n\l]imea
promisiunilor din promovare“.

S\pt\mâna trecut\ a fost
dat publicit\]ii primul
teaser la viitorul film din
seria R\zboiul stelelor. ~n
numai 88 de secunde, in-
ternetul a luat foc, iar
teaser-ul a fost vizionat
`n trei zile, numai pe
YouTube, de peste 
50 de milioane de ori. 
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Cele mai bune
filme ale anului

„Empire Magazine“, una dintre
cele mai populare reviste de film
din lume, a dat publicit\]ii un
Best of 50. ~n opinia jurnali[tilor
britanici, cea mai bun\ produc]ie
a anului este Boyhood de Ri chard
Linklater, cu Ellar Col trane, Pa -
tricia Arquette [i Ethan Hawke `n
rolurile principale. Un film care
este cel mai bun „fiind c\ ne face s\
ne sim]im b\trâni“, „o capodo -
per\ care reafirm\ ceea ce poate
face cinemaul [i care exploreaz\
expert ce `nseamn\ s\ fii viu `n
America, `n secolul XXI“.

Pe locul al doilea se claseaz\
Nightcrawler de Dan Gilroy, film
comparat cu produc]ii clasice
precum The King of Comedy [i
Network, `n care Jake Gyllen -
haal joac\ rolul unui „vân\tor de
[tiri de televiziune“.

Lupul de pe Wall Street,
ultima colaborare dintre Martin
Scorsese [i Leonardo DiCaprio,
se claseaz\ pe locul al treilea,

urmat de Inside Llewyn Davis,
ultima produc]ie a fra]ilor Coen,
[i de fantezia spa]ial\ Gardienii
Galaxiei care a confirmat `nc\ o
dat\, `n 2014, puterea de seduc]ie
a produc]iilor Marvel.

Pe locurile imediat urm\ toa re,
`n topul „Empire“, se claseaz\:

6. Edge of Tomorrow
7. Grand Budapest Hotel
8. What We Do in The Sha dows
9. Dawn of The Planet of The

Apes
10. Her.
Pentru revista francez\ „Pre -

miere“, este nevoie doar de un
top 10, care este dominat de The
Wind Rises, ultimul film de ani -
ma]ie realizat de japonezul
Hayao Myiazaki – `n opinia jur -
nali[tilor francezi acesta fiind cel
mai bun film al anului.

„Myiazaki a g\sit `n aceast\
poveste un suflu romanesc inedit
care i-a permis s\ compun\ câ -
teva dintre cele mai frumoase
secven]e din carier\ (...) Dac\,
a[a cum a anun]at, maestrul nu
mai dore[te s\ realizeze lung -
metraje, el a reu[it un frumos
final de carier\“, scriu jurnali[tii
francezi.

Restul topului „Premiere“ este
ocupat, ̀ n ordine, de urm\ toarele
filme:

2. Saint Laurent
3. Gone Girl
4. Mommy
5. Noe
6. Samba
7. Cum s\ ̀ ]i dresezi dragonul 2
8. 12 ani de sclavie
9. American Hustle
10. Her.

Este final de 2014 [i
speciali[tii sunt ocupa]i cu
`ntocmirea topurilor. ~n ce
prive[te filmele, revistele
de cinema au `nceput deja
s\ publice primele lor liste.
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PJ Harvey, primul
volum de poezie
A fi o vedet\ a muzicii nu este de ajuns pentru cânt\rea]a britanic\;
ea se preg\te[te de lansarea unei c\r]i care combin\ imagini [i
poezie.

Cartea, numit\ The Hollow of the Hand, este realizat\ `n
colaborare cu cineastul [i fotograful Seamus Murphy. Este un fel de
antologie de 224 de pagini, o cronic\ a c\l\toriilor `n jurul lumii
f\cute de cei doi `n ultimii trei ani, `n locuri precum Kosovo sau
Afghanistan.

PJ Harvey [i Seamus Murphy au mai colaborat pân\ acum:
Murphy a realizat o serie de 12 filme care acompaniaz\ albumul Let
England Shake, lansat de Harvey `n 2011.

„A strânge informa]ii din surse secundare p\rea prea departe de
ceea ce doream s\ fac“, a explicat cânt\rea]a `ntr-o declara]ie.
„Prietenul meu Seamus Murphy a fost de acord s\ colabor\m la
acest proiect. Eu urma s\ strâng cuvinte, el s\ strâng\ imagini,
l\sând instinctul s\ ne spun\ care s\ fie urm\toarea noastr\
destina]ie“.

Terry Pratchett,
filosof f\r\ s\ [tie
Doi filosofi [i fani ai seriei de romane Lumea
Disc au publicat un volum de eseuri `n care
subliniaz\ „implica]iile morale, existen]iale [i
episte mio logice“ ale literaturii lui Terry Prat -
chett, anun]\ „The Guardian“.

Editat\ de profesorii James South [i Jacob
Held, cartea este o antologie de eseuri cu titluri
gen: Platon, Vr\jitoarea [i Pe[tera: Granny
Weatherwax [i problema moral\ a pater na -
lismului, Egalitate [i diferen]\: dac\ Discul e
plat asta nu `nseamn\ c\ to]i au [anse egale sau
Hogfather [i existen]ialismul lui Søren Kier -
kegaard.

„Opera lui Pratchett rezist\ sub ochii filo -
sofiei“, spune James South, profesor la Mar -
quette University, `n vreme ce colegul s\u este
de p\rere c\ Moartea (unul dintre eroii seriei)
este „un personaj profund kantian“.

Pratchett, prin seria Lumea Disc ([i cu peste
75 de milioane de c\r]i vândute `n `ntreaga
lume), este unul dintre cei mai cunoscu]i [i
iubi]i scriitori britanici. Prima carte din serie,
Cu loarea magiei, a fost publicat\ `n 1983, iar
ultima, cea de a 40-a, anul trecut.

Artistul cel mai
c\utat pe internet
`n 2014...
...este Robin Williams, celebrul actor decedat `n luna
august, a[a cum rezult\ din statisticile mo torului de
c\utare Ask.com.

Rezultatul se explic\, evident, prin tragica dispari]ie
a lui Williams, faimosul interpret din fil me precum
Good Morning, Vietnam, Cercul poe]ilor disp\ru]i sau
Doamna Doubtfire.

Pe locul al doilea al clasamentului urc\ Jennifer
Lawrence a c\rei celebritate a fost amplificat\ de
scandalul Celebgate, când pozele foarte intime ale mai
multor vedete au fost furate de hackeri [i postate pe
internet. 

Pe locul al treilea se afl\ muzicianul Jay-Z, foarte
activ ̀ n show-business, anul acesta. ~n 2014, celebritatea
sa a crescut nu doar datorit\ concer telor `n compania
lui Beyoncé. Rapperul a devenit vedet\ pe internet [i
dintr-un motiv nedorit: o ̀ nregistrare de pe o camer\ de
supra veghere ̀ n care Jay-Z este agresat s\lbatic de sora
isteric\ a lui Beyoncé, Solange Knowles.

~n acest timp, Kim Kardashian, care `[i `nchi puia c\
„va sparge“ internetul cu pozele poste riorului ei, nu a
reu[it s\ urce decât pe locul al patrulea `n clasamentul
Ask.com.

Pagini realizate de Drago[ Cojocaru



Aplauze de `nceput. Apoi lini[te
mormântal\. El se `ntoarce cu spa-
tele la public [i d\ semnalul. Parc\
vr\jite, primele cinci viori ̀ ncep s\
verse dulcea]\ din corzi [i s\
inv\luie sala `ntr-o emo]ie colec-
tiv\. Apoi, ca [i cum asta nu a fost
de ajuns, la un semn f\cut de el, au
`nceput s\ se tânguie oboaiele. }i
se ridica p\rul de pe mâini [i `]i
aduceai aminte de toate datoriile,
atât era de frumos.

Este incredibil cum toate instru -
mentele orchestrei sun\ laolalt\
sub duioasa `ndrumare a acestui

b\] magic pe care el l̀ mânuie[te
cu atâta gra]ie. {i când te gânde[ti
c\ totul a ̀ nceput ca o joac\. De fapt
ca un repro[.

Avea doar [ase ani[ori `n sea-
ra `n care mama i-a zis s\-[i dea
ghetu]ele cu crem\. Dar tenta]ia
televizorului a fost mai puternic\
decât dorin]a de a-i face pe plac
lui Mo[ Nicolae. Poate c\ al]i co-
pii au g\sit a doua zi bomboane,
napolitane [i ciocol\]ele. El a g\ -
sit o nuia.

St\tea `nfipt\ `n gheata dreap -
t\, ̀ ntr-un mod stingher [i totodat\

demn. Parc\ te uitai la o vaz\ mur-
dar\ `n care se l\f\ia ceva ce a fost
cândva o floare, din care a r\mas
doar b\]ul. Norma moral\ ar fi zis
c\ \sta era momentul ̀ n care pu[ta-
nul ar fi trebuit s\ se c\iasc\, s\
plâng\ ̀ n pumni [i s\ promit\ c\ pe
viitor ̀ [i va face ghetele curate lun\.

{ti]i ce e o zbang\? Nici eu nu
[tiu, dar asta este expresia, l-a du-
rut la zbang\. Era un copil mult
prea viu [i optimist ca s\ se resem-
neze. A v\zut ̀ n aceast\ nuia nimic
altceva decât o juc\rie foarte intere-
sant\. Pe care a rupt-o `n numeroa-
se lupte imaginare, ̀ n care el era ba
muschetar, ba Zorro, ba {tefan cel
Mare, dar tot de atâtea ori a lipit-o
cu scoci. Toat\ [coala l̀ [tia pe ciu-
datul [i zurliul elev cu ghetele
ve[nic murdare [i nelipsitul b\] cu
care num\ra z\ brelele gardului din
fier forjat.

~ntr-o zi adolescentin\, ascul-
tând o oarecare melodie la radio, a
`nceput s\ mi[te nuielu[a ̀ n ritmul
muzicii. V\ da]i seama cât de mi-
ra]i au fost p\rin]ii când le-a fost
prezentat\ dorin]a lui de a cânta la
b\]. Pentru c\ normal ar fi fost s\-l
dea la pian, la vioar\, la orice, nu-
mai nu la asta. 

Anii au trecut [i b\]ul a mai
c\p\tat câteva man[oane de scoci.
Copilul de alt\dat\ a devenit diri-
jor de orchestr\. Pentru c\ a refu-
zat s\ vad\ partea rea, punitiv\, a
cadoului lui Mo[ Nicolae. A primit
cu bucurie [i demnitate tot ce via]a
i-a oferit. Simfonia se sfâr[e[te. Or-
chestra tace [i face loc noului val
de aplauze furtunoase. De pe po-
diumul de dirijor, el ]ine `n mân\
nuiaua [i se `nclin\ fericit, l\sând
la vedere ni[te pantofi negri de lac,
pr\fui]i.
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O lume nou\ de Luiza Pârvu, Trece
[i prin perete de Radu Jude, Ko-
walski de Andrei Cre]ulescu [i S\
mori de dragoste r\nit\de Iulia Ru-
gin\ sunt diferite unul de altul [i
fiecare `n parte reprezentativ pen-
tru o posibil\ direc]ie `n cinemaul
românesc actual. 

O lume nou\ e o mic\ bijuterie
clasic\, f\cut\ din lumini [i t\ceri,
despre America `nceputurilor a[a
cum e descoperit\ de o tân\r\ din
Ardeal (Olimpia Melinte) care, de[i
mai are pu]in [i na[te, a venit `n
Pennsylvania la b\rbatul ei munci-
tor `n min\. Ce nu [tie Ana e c\
omul ei a murit `ntr-un accident de
munc\, scenariul scris de Toma Pe-
iu oprindu-se asupra primei `ntâl-
niri cu prietenul so]ului care nu
[tie cum s\-i dea n\prasnica veste.
Proiect interna]ional f\cut pe speze
proprii, O lume nou\ e primul film
realizat de Luiza Pârvu ̀ n SUA, un-
de s-a stabilit `mpre un\ cu so]ul ei,
Toma Peiu, deci e [i filmul `ntâlni-
rii lor cu Lumea Nou\, fiind ̀ n ace-
la[i timp inspirat de povestea unei
m\tu[i a lui Peiu a c\rei `nf\]i[are
chiar aduce cu cea a Olimpiei Me-
linte. ~mpreun\ cu filmul lui Jude,
acesta mi se pare cel mai personal
[i mai `nchegat film din pachet, [i
ce `mi place mai mult la el e c\
reu[e[te s\ creeze timp. De[i se

desf\[oar\ numai ̀ n interior, e cre-
dibil ca poveste de epoc\ la fiecare
capitol (mai pu]in accentul ardele-
nesc al moldovencei Melinte), r\ga-
zul pe care regizoarea [i l-a luat ca
s\ adulmece mi[c\rile [i vorbele
eroilor f\cându-te s\ accep]i toate
conven]iile pe care le propune. 

Despre Trece [i prin perete am
vorbit cu ocazia Festivalului de la
Cannes unde a fost premiat ̀ n acest
an, Kowalski l-am comentat recent
`n coresponden]a de la Zagreb, un-
de a luat Marele Premiu, a[a c\ trec
direct la S\ mori din dragoste r\ -
nit\, Cel mai bun scurtmetraj la
TIFF. Melodram\ parodic\ despre
doi tineri care se reg\sesc `nainte
de a-[i pune cap\t zilelor gra]ie si-
nuciderii idolului lor, Angela Simi-
lea (!), filmul scris la [ase mâini de
Iulia Rugin\, Ana Agopian [i Oana
R\suceanu pare s\ fie cel mai ela-
borat proiect de pân\ acum al regi-
zoarei, mai ales ca produc]ie. Mai
occidental [i mai trendy pentru bu-
taforia colorat\ [i filonul fantastic,
dar [i pentru felul cum include te-
matica gender ̀ ntr-un love story con-
temporan, filmul ar fi putut foarte
bine s\ fi fost f\cut `n Ungaria sau
`n }\rile de Jos. Mai realizat ca 
regie decât ca poveste (de pild\, 
introducerea celor dou\ vr\jitoare
e prea facil\, de[i interpretele, 

scenografia [i regia sunt absolut
ok), filmul face figur\ aparte, mai
ales c\ Angela Similea are suficient
sim] al umorului cât s\ accepte s\
apar\ pe ecran, dar te las\ cu un
cap\t de `ntrebare pe limb\: „Ei,
[i?“. Talentul [i h\rnicia Iuliei Ru-
gin\ merit\ pove[ti mai consisten-
te [i mai asumate, chiar dac\ cele
de pân\ acum au fost scrise `m -
preun\ cu bunele sale prietene din
facultate. A[ vrea s\ v\d un film re-
gizat de ea dup\ un scenariu scris
de Florin L\z\rescu. Ar fi cu totul
altceva. 

Pa[aport de Germania e un do-
cumentar realizat de R\zvan Geor-
gescu pentru HBO despre opera]iu-
nea prin care statul german a cum -
p\rat `n perioada comunist\ sa[ii
din România. Georgescu e stabilit
de mai mult\ vreme `n Germania,
lucru care i-a permis s\ aleag\ mai
u[or câ]iva sa[i reprezentativi ale c\ -
ror destine s\ le prezinte [i, de ase-
menea, s\ ajung\ la fo[ti demnitari
germani din acea perioad\, inclu-
siv la Hans Dietrich Genscher, fost

ministru de Interne. Dincolo de ci-
fre st\ o realitate siderant\ [i azi:
cel care a negociat business-ul din
partea român\, Stelian Octavian
Andronic, vorbe[te despre aceste
lucruri cu siguran]a celui care nu
[i-a f\cut decât meseria, f\r\ s\ fie
vinovat cu ceva. Fire[te c\ la fel de
relaxat era [i când negocia sumele
de bani cu partenerul neam], venit
incognito la Bucure[ti cu m\rcile
`n valiz\. Filmul ofer\ toate detalii-
le acestui umilitor târg, care a per-
mis `ns\ câtorva zeci de mii de sa[i
s\ plece din ]ar\. Extraordinarul
fond vizual folosit de film mi-a dat
[ansa s\ `mi descop\r cartierul na-
tal din Sibiu pe fundalul unor ima -
gini filmate `n 1945 `n gar\, când
erau deporta]i sa[ii `n Siberia.
Pa[aport de Germaniae un f\cut te-
meinic, s\se[te [i, `n ciuda obiecti-
vit\]ii cu care prezint\ m\rturiile
ambelor tabere, e cutremur\tor
prin limpezimea cu care arat\ cum
se târguiau ni[te vie]i omene[ti
acum 30 de ani. 

EN}ICLOPEDIA
ENCARTA

Luiza Vasiliu

~mbun\t\]iri
„Dac\ fiecare [ef de stat [i fiecare
membru al guvernului ar petrece o
or\ pe zi citind poezie, am tr\i ̀ ntr-o
lume mult mai uman\ [i mai de-
cent\... Poezia `i livreaz\ cititorului
o via]\ interioar\ articulat\. Oame-
nii au vie]i interioare, dar ele sunt
slab exprimate [i prea pu]in cunos-
cute, pentru c\ oamenilor le lipse[te
limbajul prin care s\ le fac\ cunos-
cute. Dou\ persoane ̀ ndr\gostite se
pot uita una la cealalt\ [i s\ nu aib\
mare lucru de spus `n afar\ de «Te
iubesc». Devine cam plictisitor du -
p\ o vreme – dup\ primii zece sau
dou\zeci de ani... Când citim poeme
din trecut, ne d\m seama c\ fiin]ele
umane au fost dintotdeauna la fel.
Ne bucur\m de inova]ii tehnologi-
ce la care nici m\car nu visam `n
urm\ cu dou\ secole, dar ceea ce
sim]eau oamenii atunci e cam ace-
la[i lucru cu ce simt oamenii acum.
Putem citi poemele acelea cu pl\ce-
re pentru c\ ne recunoa[tem `n ele.
Poezia ne ajut\ s\ `n]elegem ce
`nseamn\ s\ fii om. Mi-ar pl\cea ca
mai mul]i politicieni [i [efi de state
s\ ̀ nceap\ s\ ̀ n]eleag\ ce ̀ nseamn\
s\ fii om.“ (Mark Strad, `ntr-un in-
terviu pentru „Inscape“, septem-
brie 2013)

„S\ zicem c\ v\ `ntreab\ cineva
ce modificare a comportamentului
uman a]i alege s\ face]i astfel `ncât
s\ `mbun\t\]i]i substan]ial omeni-
rea. Cam cât de nebunesc ar fi s\
r\spunde]i: s\ `nve]e s\ citeasc\ cu
pixul ̀ n mân\? ~ns\ cred cu t\rie c\
o achizi]ie atât de simpl\ ar aduce
cu sine beneficii uria[e. (...) Un pix
nu e o baghet\ magic\. Facultatea
critic\ nu apare din neant. Dar a
fost extraordinar s\ constat câ]i din-
tre studen]ii mei [i-au `mbun\t\]it
performan]ele cu aceast\ strategie
simpl\. Un stilou suspendat deasu-
pra unui text are ceva de pr\d\tor,
ceva aproape crud. Ca un uliu de-a -
supra unui câmp, se afl\ `n c\uta-
rea unui lucru vulnerabil. {i atunci,
e o pl\cere s\ te n\puste[ti [i s\ str\ -
pungi victima cu vârful ascu]it al
pixului. Simplul fapt de a ]ine mâna
gata de ac]iune schimb\ atitudinea
noastr\ fa]\ de text. Nu mai suntem
consumatori pasivi ai unui mono-
log, ci participan]i activi ̀ ntr-un dia-
log.“ (Tim Parks, pe blogul lui de pe
„New York Review of Books“, de-
cembrie 2014)

Singura observa]ie pe care o am
la ce-a zis Tim Parks e c\ eu prefer
creionul `n locul pixului: adoarme
victima `nainte s-o ucid\. 
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Voi n-a]i `ntrebat 
F|R| ZAH|R v\ r\spunde

Bobi 

Optimismul `nvinge tot

Film

Iulia Blaga

~n preajma zilei na]ionale au avut premiera dou\ filme
române[ti care au intrat unul `n cinematografe, cel\lalt 
la HBO. Scurt/4: Istorii de inim\ neagr\ e un film-omnibus
care continu\ ceea ce deja a devenit aproape o tradi]ie
privind difuzarea `n s\li a unor scurtmetraje care `n afara
festivalurilor nu s-ar putea `ntâlni cu publicul. 

Filme române[ti pentru
gusturi române[ti
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