
Colec]ia de
imposibilit\]i

Marius Mihe]

Via]a Aglajei Veteranyi pare rup t\
dintr-un film noir. Iar povestea ei
nu se poate reg\si decât `n carcasa
unui basm grotesc. F\r\ no rii de
zah\r ars ai unei pove[ti, copil\ria
r\mâne o captivitate ce are prea
pu]in a face cu inocen]a. Probabil
c\ a[a se explic\ [i eva d\rile ei `n
lumea teatrului. Numai `ntre jocu -
rile realit\]ii flexibile ale scenei
im provizate ea g\sea cu putin]\ 
s\-[i transfere angoasele. 
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CANNES 2016

Din ce a fost,
pu]in a mai
r\mas

Iulia Blaga

Al 69-lea Cannes [i al 12-lea an
de când vin. Am schimbat ho -
telul. Stau mai aproape de s\li,
dar micul dejun `ncepe la 7.00,
nu la 6.30, ceea ce e criminal
pentru cores ponden]ele de la
Radio România Cultural. Sau,
m\ rog, e criminal pentru mi ne.
Coresponden]ele le fac oricum,
dup\ care fug, pentru c\ pro -
iec]iile `ncep la 8.30. Nu mai
prind loc la parterul de la Grand
Théâtre Lumière, a[a c\ m\ co-
co] la balcon de unde ecranul se
vede aproape ca un cartu[ de
Kent (sau ca un pachet de cafea). 
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Ce va l\sa `n urm\
Beatrice Rancea la Ia[i?

Cronic\ de carte

Beatrice Rancea a ob]inut pe 17 mai un nou mandat `n fruntea Operei Na]ionale Române Ia[i, 
dup\ ce a depus un nou proiect de management, notat cu 9,86. Odat\ `ncheiate toate procedurile
necesare reconfirm\rii `n func]ie la Ia[i, aceasta ar putea fi deta[at\ pe o perioad\ determinat\ la
Opera Na]ional\ Român\ din Bucure[ti, conform inten]iei f\cute publice atât de vicepremierul 
Vasile Dâncu, cât [i de noul ministru al Culturii, Corina {uteu. „Suplimentul de cultur\“ v\ propune 
o analiz\ a mandatului `nceput `n 2011 de c\tre Beatrice Rancea la Ia[i.

16 mai 1966:
ziua revolu]iei
culturale pop

Drago[ Cojocaru

Pe 16 mai, ̀ n 1966, pre[edintele Mao
lansa, printr-o circular\, „Marea
Revolu]ie Cultural\ a proletaria -
tului“, care avea s\ lase urme
adânci asupra Chinei. ~n aceea[i
zi, mult mai spre Vest, `n sânul
„Occidentului putred“, ap\reau
simultan pe pia]\ dou\ dintre cele
mai mari capodopere din istoria
muzicii pop: discul Blonde on
Blonde, al lui Bob Dylan, [i Pet
Sounds, al celor de la Beach Boys.
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C\t\lin Hopulele

De[i elogiat\, dar [i contestat\ viru-
lent, Beatrice Rancea este unul din-
tre managerii culturali ie[eni care
au reu[it s\ modifice fundamental
institu]ia pe care o conduce. „Supli-
mentul de cultur\“ v\ propune o
analiz\ a mandatului acesteia, ur -
m\rind cele mai importante mo-
mente. Astfel, din 2011 ̀ ncoace, vom
remarca acuzele aduse de c\tre
aceasta vechii conduceri, la mo-
mentul `n care a preluat frâiele
Operei Na]ionale Române din Ia[i,
acuza]ii duse pân\ la tentative de
sabotare, scandalurile cu Teatrul
Na]ional „Vasile Alecsandri“, pro-
cesele cu propriii angaja]i, dar [i re-
la]ia apropiat\ cu Prim\ria [i ex-
plozia de popularitate [i vizibilitate
ce au transformat ast\zi Opera din
Ia[i ̀ ntr-una dintre cele mai vizibile
institu]ii culturale ie[ene.

Un `nceput de mandat
„tumultuos“

~n urma ve[tii unei eventuale
plec\ri a lui Beatrice Rancea de la
cârma Operei Na]ionale Române
din Ia[i (ONRI), lumea cultural\
ie[ean\ are p\reri ̀ mp\r]ite. Dac\
pe de o parte exist\ voci care sus -
]in c\ plecarea managerului ar fi
problematic\, existând riscul ca
opera s\ nu mai func]ioneze la
acela[i nivel f\r\ cârmuirea aces-
teia, exist\ [i o alt\ opinie genera-
lizat\ conform c\reia Opera din
Ia[i, f\r\ a fi negate lucrurile bune
f\cute de Beatrice Rancea, are ne-
voie de o „gur\ de aer proasp\t“,
atât `n ceea ce prive[te abordarea
din multe spectacole, cât [i la ni-
velul colabor\rilor externe. 

Venit\ la ONRI `n 2010 ca regi-
zor [i preluând din 2011 postul de

director, `n urma sus]inerii unui
concurs, Beatrice Rancea a avut
un mandat `n care nu s-a ferit de
conflictele cu angaja]ii care i s-au
pus `mpotriv\. De altfel, [i `nain-
te, când a condus Teatrul Na]ional
din Constan]a, Beatrice Rancea a
fost anun]at\ de c\tre autoritatea
local\ sub care era subordonat\
institu]ia s\ nu ̀ [i depun\ manda-
tul pentru a ocupa func]ia de ma-
nager `ntrucât se dore[te „o alt\
direc]ie“ a institu]iei. La Ia[i, ̀ nc\
din primele luni de mandat, când
Sala Mare a Teatrului Na]ional
„Vasile Alecsandri“ nu era finali-
zat\, Beatrice Rancea a fost acu-
zat\ de faptul c\ `i `nl\tura din
structura de conducere a operei
pe angaja]ii care nu erau de acord

cu viziunea sa. „~mi pare bine
dac\ unii dintre angaja]i resimt
c\ aici e-o mân\ de fier“, a decla-
rat aceasta `ntr-un interviu acor-
dat „Opiniei studen]e[ti“ `n anul
2012, la un an de zile de la prelua-
rea mandatului.

~ns\[i venirea la Ia[i a manage-
rului s-a petrecut `ntr-un cadru
„furtunos“. Aceasta a declarat `n
2011, dup\ ce a evaluat situa]ia de
la ONRI, c\ nici un regizor impor-
tant nu ar fi venit s\ monteze la
Ia[i dac\ nu ar fi cunoscut-o pe ea.
„Aici, `n Ia[i, unde erau atât de
multe lucruri nerezolvate, unde
nu era nici m\car un pas f\cut
`naintea mea, pe care s\-l urmez,
unde nu existase nici o `ncercare
de a rezolva ni[te probleme, cu

atât mai mult este nevoie de [ede-
rea mea zilnic\“, a spus aceasta ̀ n
interviul din „Opinia studen ]eas -
c\“. ~n acela[i material, Rancea a
spus c\, la `nceput, când a venit la
Ia[i, s-a `ncercat „s\ fiu tras\ pe
sfoar\“, aceasta nominalizând `n
special vechea conducere [i conta-
bilitatea. „Atunci când manage-
rul nu are un contabil-[ef pe care
s\ se poat\ baza, iar situa]ia finan-
ciar-administrativ\ nu este foarte
bine ]inut\ sub control, totul devi-
ne periculos pentru toat\ lumea.
Iar primul lucru care s-a `ncercat
a fost s\ `mi aduc\ s\ semnez hâr-
tii strecurate printre multe altele,
pe care, dac\ n-a[ fi fost atent\, a[
fi putut s\ le semnez [i a[ fi comis,
f\r\ s\ [tiu, ilegalit\]i“, acuza, `n

toamna lui 2012, Beatrice Rancea,
completând cu faptul c\ atunci
când va pleca de la Ia[i „nu cred
c\ va trebui s\ explic de ce am ple-
cat – `nseamn\ c\, pentru mine, 
s-a tras linie“.

Cadrul „furtunos“ al venirii ma -
nagerului s-a p\strat [i de-a lun-
gul anilor, cu prec\dere `n prima
parte a mandatului, când a fost
acuzat\ `n mai multe rânduri de
faptul c\ a `nceput o „epurare“ `n
institu]ia cultural\ ce nu era ba-
zat\ strict pe calitatea oamenilor
de acolo. Mai multe persoane din
oper\ au acuzat-o public pe Bea-
trice Rancea c\ ar fi `nde p\rtat
acei arti[ti care nu erau de acord
cu viziunea ei managerial\ [i c\
ar fi f\cut-o sistematic, pe durata a
mai multor ani, pân\ când a
r\mas ̀ nconjurat\ doar de persoa-
nele agreate de c\tre aceasta.

Unul dintre exemplele publice
ale acestor procese este cel inten-
tat de c\tre fostul dirijor al corului
Operei, Valeriu G`dei, disponibili-
zat, pe care Beatrice Rancea l-a
acuzat c\ dirija corul f\r\ s\ aib\
studii `n domeniu sau vreo di-
plom\ care s\ ateste acest lucru [i
c\ a ajuns pe acea pozi]ie fiind fra-
tele fostului director adjunct din
perioada respectiv\, Dan G`dei.
Instan ]a i-a dat `ns\ câ[tig de cau-
za lui Valeriu G`dei. 

Un alt caz a fost finalizat re-
cent, dup\ `nceputul lunii mai,
când unul dintre procesele `nce-
pute `n primii ani de mandat a
ajuns-o din urm\ pe Beatrice Ran-
cea. ONRI a pierdut `n instan]\,
definitiv, procesul intentat de
c\tre baritonul Gabriel Gheor ghi -
]\, institu]ia cultural\ fiind obli-
gat\ s\ `i pl\teasc\ acestuia sala-
riile restante pe ultimii patru ani,
de când acesta nu mai face parte
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Ce va l\sa `n urm\ 
Beatrice Rancea la Ia[i?
~n urma declara]iilor publice ale
vicepremierului Vasile Dâncu, dar [i ale
noului ministru al Culturii, Corina {uteu,
Beatrice Rancea va fi aproape sigur numit\
interimar la conducerea Operei
bucure[tene, o institu]ie care `n ultimele
s\pt\mâni a fost epicentrul unor scandaluri
de r\sunet `n spa]iul public, scandaluri ce au
dus la demiterea unui ministru – Vlad
Alexandrescu. Elogiat\ pentru rezultatele

sale de la Ia[i de la cel mai `nalt nivel al
administra]iei centrale, Beatrice Rancea a
ob]inut pe 17 mai un nou mandat `n fruntea
Operei Na]ionale Române Ia[i, dup\ ce a
depus un nou proiect de management
pentru al]i patru ani. Acesta a fost notat, `n
final, cu 9,86. A devenit astfel limpede de ce
Rancea nu ar fi putut fi numit\ la Opera din
Capital\ „`naintea datei de 20 mai”, dup\
cum s-a exprimat `n prima sa conferin]\ 

de pres\ ministrul Corina {uteu. Acum,
odat\ `ncheiate toate procedurile necesare
reconfirm\rii `n func]ie la Ia[i, managerul va
putea fi deta[at pe o perioad\ determinat\
la Opera Na]ional\ Român\ din Bucure[ti.
Rancea va avea, a[adar, func]ia de la Ia[i
asigurat\, iar dac\ nu va reu[i s\ `[i pun\
planurile `n aplicare la Bucure[ti, va putea
oricând s\ se re`ntoarc\ pe pozi]ia pe 
care este titular.

Cosmin Marcovici [i Beatrice Rancea
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din structura ONRI, dar [i o serie
de daune morale, suma total\ fiind
de peste 100.000 de lei. Despre aces-
te procese, dar [i despre o serie de
plângeri penale pentru care a fost
chemat\ `n câteva rânduri la
DNA Ia[i, Beatrice Rancea a vor-
bit tot ̀ n interviul din „Opinia stu-
den]easc\“, precizând c\ lucrurile
dep\[eau, `n viziunea ei, normali-
tatea. „Procesele se câ[tig\ sau se
pierd `n baza unor legi care sunt
foarte u[or de interpretat ̀ ntr-o di-
rec]ie sau `n alta. Mereu depinde
cine le interpreteaz\. (...) Am avut
multe procese. Am ajuns [i la
DNA s\ dau cu subsemnatul pe
mai mult de opt pagini. La ̀ nceput
mi s-a p\rut amuzant, dar du p\
aceea m-am gândit: «Oare chiar
merit\?».“ 

De trei ori mai mul]i
spectatori

~n ciuda rela]iilor tensionate cu
vechea conducere [i cu unii anga-
ja]i `n momentul `n care a venit la
Ia[i, cifrele Operei din ultimii ani
vorbesc despre o institu]ie care a
ren\scut din propria-i cenu[\, aju-
tat\ [i de faptul c\ a avut acces din
nou la somptuoasa Sal\ a Teatru-
lui Na]ional. {i managerul Beatrice
Rancea avea s\ remarce acest lu-
cru `ntr-un interviu acordat, `n
2013, ziarului Prim\riei, „Curie-
rul de Ia[i“. „Faptul c\ `ntr-un
timp atât de scurt am reu[it s\
umplu s\lile [i s\ readuc la via]\
opera ie[ean\, prin prezen]a atât
de numeroas\ a publicului la
spectacole, e cea mai mare reu -
[it\. (...) Din septembrie juc\m cu
casa `nchis\. Asta este cea mai
mare realizare vizibil\ pentru
spec tatori. Opera a ̀ nceput s\ exis-
te din nou `n Ia[i dup\ o perioad\
`n care nu a mai fost `n aten]ia pu-
blicului“, a spus aceasta. 

Iar cifrele o sus]in pe Beatrice
Rancea. Majoritatea spectacole-
lor, de la deschiderea S\lii Mari a
Teatrului Na]ional „Vasile Alec-
sandri“ din Ia[i, s-au jucat cu casa
`nchis\. De altfel, `n raportul 

publicat pe site-ul Ministerului
Culturii `n 2015, valabil pe perioa-
da 2011-2014, fiind cele mai noi da-
te disponibile, se observ\ faptul c\
Beatrice Rancea a reclamat, `nc\
de când a venit, dup\ cum a mai
relatat „Suplimentul de cultur\“,
starea foarte proast\ de promova-
re a institu]iei. „~ncepând chiar de
la preluarea func]iei de manager,
am decis elaborarea unei noi iden-
tit\]i de imagine a Operei Na ]io -
nale Române Ia[i. Aceasta era
strict necesar\ [i urgent\, `ntru-
cât modalit\]ile de promovare vi-
zual\ ale institu]iei erau practic
inexistente la momentul prelu\rii
mandatului. Am constatat c\ nu
exista o pagin\ web a institu]iei,
promovarea f\cându-se doar cu
câteva afi[e [i caiete-program,
`ntr-o prezentare grafic\ neatr\ -
g\ toare [i modest\, constatând o
lips\ total\ a unei activit\]i de
marketing“, spune aceasta `n ra-
portul de evaluare a activit\]ii.

Un important factor `n obser-
varea acestei evolu]ii a institu]iei
culturale este [i tipologia publicu-
lui care p\[e[te pragul S\lii Mari
a Teatrului pentru a vedea repre-
zenta]iile artistice. Astfel, `n 2011,
conform raportului citat anterior,
publicul era format majoritar din
femei, `n propor]ie de 70%, care
aveau venituri mici, aflate la ter-
minarea studiilor sau la pensie, [i
care veneau lunar sau mai rar de-
cât atât la oper\. ~n 2012, acesta s-a
schimbat radical, conform cifre-
lor raportate de c\tre institu]ie.
Tinerii au devenit majoritari `n
rândul spectatorilor, cei ̀ ntre 18 [i
35 de ani venind `n 2012 `n pro-
por]ie de 66%, iar cei `ntre 35 [i 60
de ani `n procent de 22%. Ace[tia
erau `n propor]ie de 44% la facul-
tate, 29% la studii post-universita-
re, iar 27% dintre ei erau liceeni,
declarând c\ mergeau la oper\
ocazional. ~n 2014, profilul pare a
se cristaliza – femeie, 63%, cu vâr-
sta cuprins\ `ntre 18 [i 35 de ani,
studii universitare finalizate, cu
venit cuprins ̀ ntre 1.000 [i 3.000 de

lei pe lun\, care prefer\ spectaco-
lele clasice [i vine lunar la Oper\.

{i bugetul institu]iei culturale
a crescut exponen]ial din 2011
`ncoace. ~n 2011 acesta era de apro-
ximativ 6,8 milioane de lei, `n 2012
de aproape 12 milioane, `n 2013 de
aproximativ 13,7 milioane de lei,
iar `n 2014 aproape 15 milioane de
lei, dublu practic fa]\ de 2011. ~n
2014, conducerea Operei a cheltuit
pentru montarea spectacolelor
2.094.000 de lei, fiind realizat [i cel
mai scump spectacol din tot man-
datul lui Beatrice Rancea – Lucia
di Lammermoor – 800.000 de lei. ~n
ceea prive[te num\rul de bilete
vândute, `n 2011 Opera comercia-
liza 5.205 de tichete, `n 2012 de trei
ori mai mult, respectiv 15.110, `n
2013  21.445 [i 21.719 `n 2014.

Apropiere de Prim\rie,
atât de Nichita, 
cât [i de Chirica

Unul dintre cele mai importante
lucruri pe care le-a f\cut `ns\ Bea-
trice Rancea la Ia[i a fost s\ apro-
pie foarte mult institu]ia cultu-
ral\ pe care o conduce, ONRI, de
Prim\ria Municipiului Ia[i. Cu
pu]ine caren]e, remarcate mai
ales `n raport cu primarul interi-
mar, Mihai Chirica, Beatrice Ran-
cea a devenit o apropiat\ a Pri -
m\riei [i, implicit, Opera s-a bu-
curat de mai multe beneficii, pe
care celelalte institu]ii culturale
din Ia[i nu le-au v\zut din partea
administra]iei locale. Rela]iile au
`nceput ̀ nc\ de când aceasta a fost
numit\ manager, dup\ cum o spu-
ne chiar ea, `ntr-un interviu acor-
dat „Curierului de Ia[i“, `n 2013.
„Opera din Ia[i apar]ine Ministe-
rului Culturii, deci Prim\ria nu
avea nici o obliga]ie. Cu toate aces -
tea, imediat dup\ ce am fost pus\
`n func]ia de manager al insti tu -
]iei de cultur\, chiar a doua zi, am
fost invitat\ de Gheorghe Nichita,
edilul municipiului Ia[i, la o dis-
cu]ie, pentru a ne cunoa[te. ~mpreu -
n\ cu Mihai Chirica, viceprimarul

Ia[ului, [i cu toat\ echipa pe care
o conduce, domnul primar a ]inut
s\ ne asigure de sprijin pe toate
planurile, sprijin care a venit ime-
diat. Prim\ria ne-a dat bani, ne-a
dat pe gratis toate spa]iile de afi -
[aj. A contat enorm ajutorul lor“,
a declarat aceasta. 

Apropierea de Prim\rie a fost
vizibil\ la toate nivelurile. Beatri-
ce Rancea i-a organizat aproape ̀ n
`ntregime nunta fiicei mai mici a
primarului suspendat, Gheorghe
Nichita, `n timp ce acesta, cât [i
Mihai Chirica erau prezen]i la fie-
care manifestare organizat\ de
c\tre Oper\, având mereu cuvinte
de laud\ cu privire la manage-
mentul acesteia. Mai mult, fostul
primar, Gheorghe Nichita, a ali-
mentat prin declara]ii [i ac]iuni
fric]iunile care au existat din 2011
`ntre Oper\ [i Teatru, mai exact
`ntre Beatrice Rancea [i Cristian
Hadji-Culea. La una dintre edi]iile
Galei Premiilor Operelor Na]io-
nale, cea de la Ia[i, Andrei {erban
a ridicat problema g\sirii unei so-
lu]ii ca atât Teatrul Na]ional, cât
[i Opera din Ia[i s\ intre sub ma-
nagementul lui Beatrice Rancea.
La aceea[i edi]ie, primarul – acum
suspendat – Gheorghe Nichita cri-
tica felul `n care Teatrul din Ia[i

`[i desf\[ura activitatea [i `ntre-
ba, retoric, de ce „nu poate s\
str\luceasc\ la fel de puternic ca
Opera condus\ de Beatrice Ran-
cea?“.

{icanele `ntre cele dou\ insti-
tu]ii au luat [i drumul presei, de-
clara]ii acide venind din ambele
p\r]i. Reprezentan]ii teatrului 
s-au declarat deranja]i de faptul c\
sta]ia de tramvai de pe Cuza Vo d\,
care se afl\ `n fa]a Filarmonicii [i
`n spatele cl\dirii Teatrului [i, teo-
retic, ar trebui s\ deserveasc\ toa-
te cele trei institu]ii culturale, a
fost amenajat\, cu sprijinul Pri -
m\riei, de c\tre ONRI cu mesajul
„Bun venit la Opera Na]io nal\ Ro-
mân\ din Ia[i“, având ca fundal
sonor diferite arii cunoscute. La
rândul ei, Beatrice Rancea a acu-
zat faptul c\ reprezentan]ii Tea-
trului ar fi avut o atitudine care i-a
f\cut pe cei de la Oper\ s\ se simt\
ostraciza]i [i intru[i `n cl\ direa `n
care ace[tia convie ]uiesc. „Hadji-
Culea consider\ c\ noi suntem
ni[te chiria[i, un colectiv care in-
comodeaz\, [i mi-a spus clar c\
trebuie s\ p\r\sim cât mai repede
teatrul, s\ ne g\sim un alt sediu,
pentru c\ incomod\m foarte tare.
E greu de realizat un parteneriat,
suntem trata]i ca ni[te intru[i `n
aceast\ cl\dire. (...) Pân\ s\ vin
eu, opera a fost un partener co-
mod pentru teatru pentru c\ nu 
s-a impus, dar când am avut nevo-
ie de spa]ii, fiindc\ am montat
produc]ii importante, au ap\rut
problemele. Asta `n condi]iile `n
care ei sunt 110 angaja]i [i noi aproa-
pe 300 [i avem spa]ii mai pu]ine
decât ei“, spunea Beatrice Rancea. 

Indiferent de vocile care sus]in
pro sau contra plecarea manage-
rului de la Ia[i, concluzia finalului
de mandat, dac\ va fi cazul, este c\
anii petrecu]i la Ia[i au fost mar-
ca]i atât de performan]\, cât [i de
disensiuni, atât `n sânul Operei,
cât [i cu alte institu]ii culturale
ale Ia[ului.

„A crescut `n 
Opera Român\ 
de la Bucure[ti“
Conform unui material publicat s\pt\mâna
trecut\ de Agen]ia de pres\ News.ro, noul mi-
nistru al Culturii, Corina {uteu, a spus c\
analizeaz\ si tua]ia de la Opera din Bucure[ti
[i c\ inten]ioneaz\ s\ o propun\, dup\ data
de 20 mai, pe Beatrice Rancea ca manager in-
terimar. „A[ dori ca noului manager interi-
mar s\ `i prezint o situa]ie clar\. Managerul
interimar pe care inten]ionez s\ `l propun es-
te Beatrice Rancea, propunerea domnului 

Dâncu“, a declarat Corina {uteu. Reamintim
[i faptul c\ `n momentul `n care vicepremie-
rul Vasile Dâncu a rostit pentru prima oar\
numele lui Beatrice Rancea ca fiind o va-
riant\ pentru institu]ia cultural\ din Bucu-
re[ti, propus\ de Andrei {erban, de care o
leag\ o lung\ prietenie [i apropiat\ colabora-
re, au fost mai multe voci din industrie care
au sesizat faptul c\ Vasile Dâncu ar fi „dat
din cas\“ [i s-ar fi „antepronun]at“. 

El a ie[it public cu o serie de declara]ii `n
urma unei conversa]ii cu Beatrice Rancea,
f\r\ a exista o propunere oficial\ [i f\r\ a
exista un cadru legal prin care aceasta s\
poat\ duce la `ndeplinire func]ia de manager
al Operei din Bucure[ti, ca s\ ̀ [i poat\ p\stra
[i func]ia de la Ia[i. Acest lucru s-ar fi rezolvat,

confirm\ sursele noastre, `n urma sus]inerii
acestui concurs de pe 17 mai [i a confirm\rii
lui Beatrice Rancea pe postul din Ia[i pentru
anii urm\tori, confort ce i-ar permite s\ `n -
cerce conducerea institu]iei din capital\, un-
de, dac\ ar e[ua, s-ar putea `ntoarce f\r\ pro-
bleme la Ia[i. „Când Beatrice Rancea a ajuns
la Ia[i, taxi me tri[tii nu [tiau unde este Ope-
ra, iar acum toat\ lumea [tie de Oper\. Ea a
crescut `n Opera Român\ de la Bucure[ti, 
este cunoscut\ acolo, a lucrat cu oamenii de
acolo [i chiar dac\ ei nu au puterea de a-[i
propune [eful, au spus lucruri bune despre
ea“, a declarat Vasile Dâncu dup\ interven]ia
sa `n scandalul de la institu]ia cultural\ din
Bucure[ti. 



Ludmila Petru[evskaia nu este un
nume str\in celor care cunosc li-
teratur\ rus\ contemporan\ – tot
mai pu]ini `n ]ara noastr\.

Doamna Petru[evskaia (68 de
ani) a publicat peste cincizeci de
c\r]i. Nimic din ce este textual nu
`i este str\in: a scris romane, poe-
zie, piese de teatru, proz\ scurt\,
eseuri. A scris tot. 

A cunoscut consacrarea pe
când Uniunea Sovietic\ era deja
la apus, dar tot atunci proza [i dra-
maturgia i-au fost interzise. A
c\zut Cortina de Fier, iar faima
Ludmilei Petru[evskaia a devenit
global\. A fost tradus\ ̀ n dou\zeci
de limbi. A scris chiar [i bestsel-
ler-uri pentru americani. A tot

fost premiat\ acas\: Premiul de
Stat, Premiul Triumf, Premiul In-
terna]ional Aleksandr Pu[kin,
Premiul Stanislavski etc. etc.
Scriitoarea locuie[te la Moscova,
[i nu pot s\ spun c\ nu o invidiez
pentru aceast\ [ans\. 

Am citit-o pe Petru[evskaia `n -
c\rcat de uimire. C\ci Pove[ti de
dragoste este o carte despre care
`n „The New Yorker“ (publica ]ie
care nu e `ndeob[te gratuit gene-
roas\) se putea afirma, pe bun\
dreptate, chiar a[a: „Doze de fan-
tastic, de macabru, de real `ndobi-
tocit de opresiunea sovietic\, un
amestec suprarealist ̀ n care mul]i
Robinson Crusoe ai lumii noi se
h\ituiesc obsesiv pân\ la uitarea

de sine, povestiri pline de farmec,
povestiri savuroase“.

Pove[ti de dragoste e un titlu,
totu[i, am\gitor. Nimic aici din
acele iubiri roz visate de contem-
poranii no[tri deforma]i de mar-
keting, nimic glossy, nimic dulce. 

Ludmila Petru[evskaia a `n]e -
les via]a, ea nu scrie ca s\ plac\,
ea scrie pentru c\ [tie. Prefer\ ne-
grul, [i are dreptate s\ `l prefere.
~n realitate, amorul `mplinit este
atât de rar `ncât ar trebui expus –
ca o curiozitate – la circul de stat.

Dup\ uimire, a urmat deplina
`ncântare. Ludmila Petru[evska-
ia ̀ [i plimb\ personajele ̀ n atât de
multe decoruri, le pune s\ spere [i
s\ dezn\d\jduiasc\, le ofer\ iluzia

iubirii, le-o r\pe[te, le las\ s\ ias\
din scen\ cu o moarte asupra
c\reia nu insist\, `ncât... Literatu-
ra acestei scriitoare este crud\,
deci adev\rat\. 

Criticii de specialitate o asea -
m\n\ când cu literatura lui Bec-
kett, când cu cea a lui Poe, când cu
cea a lui Cehov. Sunt deruta]i
s\rmanii critici. Eu cred doar c\
literatura Ludmilei Petru[evska-
ia seam\n\ foarte bine cu via]a. 

C\ci, de[i poate c\ nu ne place,
a[a, nu altminteri este via]a:
nun]ile sunt adeseori doar ̀ ntâlni-
rea a dou\ epave `ntr-un ultim
port („Dar uite acum istoria tine-
rilor: amândoi au trecut prin
pr\bu[irea timpului, ea l-a iubit

pe altul, \la pe alta, ace[ti al]ii au
p\r\sit cuibul l\sându-i pe ceilal]i
singuri. {i ea a plâns `n hohote, a
rugat, s-a lamentat, dar el nu a
plâns, nu a rugat, nu a spus nimic
cu voce tare, dar a r\mas [i el cu
buza umflat\. Au fost p\r\si]i. {i
deodat\ ei s-au uitat, p\r\si]ii,
unul la altul [i au zburat, au zbu-
rat unul spre altul, s-au unit, [i-au
g\sit o oarecare alinare, doi rene-
ga]i, dou\ rebuturi minunate
aruncate de iubi]ii lor ca ni[te
mort\ciuni [...].“). 

{i a[teptarea unei ore anume
(ora [apte!) pentru a `ncepe ferici-
rea e intim uman\, c\ci omul este
un animal ira]ional, supersti]ios,
un animal stupid care `[i ascunde
bine prostia `n spatele credin]ei,
`n magie. {i desfrâul celor trecu]i
de tinere]e e o parte a existen]ei –
aceast\ dorin]\ zilnic\ de sex sa-
tisf\c\tor. 

Nu te po]i lupta cu a[a ceva, a[a
cum `ntotdeauna vor exista
p\rin]i [i mai târziu bunici care
vor p\zi cu pu[ca `n mân\ castita-
tea fiicelor [i nepoatelor persona-
le, imuni [i ei la tr\irile celor pe
care le p\zesc. Petru[evskaia a
`n]eles.  
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Din episoadele trecute (povestea
`ntreag\ pe www.suplimentulde
cultura.ro): Juanito, un detectiv
particular l\ud\ros, afl\ c\ a mu-
rit [i, pân\ s\ i se `nal]e sufletul la
cer, `[i investigheaz\ propria
moarte.

~ntr-o bun\ zi, eram, cred, pe
punctul de a trece `n nivelul pa-
tru, când u[a biroului s-a deschis
zgomotos, ca [i cum ar fi fost
lovit\ de un picior. Am dus mâna
la piept [i, `ntr-o frac]iune de se-
cund\, pistolul meu tremura de
ner\bdare s\ g\ureasc\ ]easta
nepoftitului care-mi deranja me -
di ta]ia. Un pitbull feroce târa de
les\ un am\rât de om, evident je-
nat de lipsa lui de autoritate asu -
pra animalului. Am\râtul [i-a
proptit c\lcâiele `n prag, s-a prins
cu mâna de u[\, suficient de re-
pede ca s\-[i salveze javra de la o
moarte sigur\. Pistolul meu tre -
mura de ner\bdare s\-i `mpr\[tie
creierii. L-a legat de piciorul 

fotoliului de la intrare, morm\ind
ceva `ntr-o limb\ necunoscut\, [i
apoi a venit zâmbitor ̀ nspre mine.
Nu-l cuno[team, dar – ce naiba! –
pe mine m\ [tie mult\ lume.
Dorea probabil s\-l rezolv cu 
vreun caz. De[i nu-mi convine s\
fiu deranjat ̀ n momentele mele de
spirit, m-am hot\rât s\-l ascult.
Sunt politicos cu necunoscu]ii. 

{i-a tras un scaun, s-a a[ezat `n
fa]a mea [i a `nceput s\-mi vor-
beasc\ `n aceea[i limb\ cu care
dojenise câinele. P\rea c\-mi ex-
plic\ ceva. Cu toat\ ru[inea, l-am
`ntrerupt [i i-am zis c\ nu pricep o
boab\. Nu s-a ar\tat deloc nemul -
]umit de un a[a fleac [i a continu-
at explica]iile. Se `ntorcea din
când `n când spre câinele care asi -
gura un fond sonor ideal pentru
morm\iala st\pânului. ~l cumin -
]ea strigându-l pe nume: Yusuf.
Asta e singurul lucru pe care l-am
`n]eles. Pe m\sur\ ce povestea,
am\râtul s-a `nro[it la fa]\, a 

devenit din ce `n ce mai nervos [i,
c\utând s\ m\ ia pe neve, a scos
un revolver de sub c\ma[\. Ce s\
mai discut? L-am `mpu[cat `n cap. 

Nu mi-a fost deloc u[or s\-l
chem pe George, bunul meu pri-
eten de la poli]ie. Celularul meu se
desc\rcase, `nc\rc\torul `l uita -
sem acas\, iar pe birou am un fax
cu atâtea butoane, `ncât `mi ia un
an s\ formez un num\r pe exteri-
or. F\r\ secretar\ sunt mort. Evi-
dent, n-avea rost s\ `ncerc s\ ies
pe lâng\ pitbull. Dup\ ce am for-
mat toate combina]iile posibile,
am reu[it s\ dau de George, care a
venit `ntr-un suflet. M-a convins
c\ a fost un caz clar de legitim\
ap\rare. M\ scap\ de cadavru, dar
`i este peste putin]\ s\ m\ rezolve
cu pitbull-ul. L-am `ntrebat dac\
n-ar strica s\-i trag [i câinelui un
glon] `n cap. George m-a sf\tuit
prietene[te s\ nu fac asta. A[
putea avea probleme cu cei de la
protec]ia animalelor.

Despre str\in n-am reu[it s\
descop\r decât c\ era un biet me -
xican de origine albanez\. De ce-a
vrut s\ m\ omoare – treaba lui.
Mult\ lume vrea s\ m\ omoare.
Bine m\car c\ [tiam cum `l
cheam\ pe câine. 

Totdeauna mi-am zis c\ unui
detectiv care se respect\ `i st\
bine cu un câine, dar Yusuf nu era
tocmai genul de câine cu care 
s\-mi stea mie bine. Dar – ce nai-
ba? – am [i eu un suflet. M-am
sim]it oarecum responsabil fa]\
de biata fiin]\ r\mas\ f\r\ st\pân.
Am socotit de cuviin]\ c\ trebuie
s\-l pun `n tem\ cu situa]ia deli-
cat\ `n care m\ aflam. M-am
a[ezat la o distan]\ sigur\ [i i-am
zis: „M\i, Yusuf, nici nu [tiu cum
s\-]i spun, nici mie nu mi-a venit
u[or s\ `mpu[c un am\rât de me -
xican, mai ales de origine al-
banez\. Doar eu nu-s Billy the Kid.
{tii c\ l-au `ntrebat câtor oameni
le venise de hac la via]a lui [i el a
r\spuns c\ s\ tot fie vreo 57, f\r\
mexicani... Am [i eu problemele
mele, cum [i voi le ave]i pe ale
voastre. Dar ce s\ fac dac\ dorea
s\ m\ `mpu[te? Tu te-ai l\sa
`mpu[cat dac\, `n timp ce te `n -
drep]i spre Nirvana, vine un
str\in [i-]i pune pistolul `ntre
ochi? ~]i dai seama, n-am nimic cu
tine, cum n-aveam nici cu el, dar
eu sunt un profesionist. Dac\ vine
cineva s\ m\ omoare, `ntâi `l ucid
cu sânge rece [i pe urm\ `l `ntreb
ce [i cum. ~n]elegi?!“. 

Aveam fa]a unui câine cu
opinii sensibil diferite de ale mele.
Mi-am dat seama c\ pusesem
`ntrebarea just\ – „~n]elegi?“ – [i
m-am lovit cu palma peste frunte.
Javra nenorocit\ fusese dresat\
`n albanez\. Nu vorbea decât al-
banez\. 

Luni diminea]\, mi-am anun -
]at secretara s\ nu vin\ la servi-
ciu, c\ am pojar, [i la prima or\ 
m-am dus la o libr\rie cu gândul
s\ cump\r vreun dic]ionar, vreun
ghid de conversa]ie, orice `n al-
banez\. Nici nu b\nui]i ce greu e
s\ g\se[ti ceva `n albanez\ `n
ora[ul nostru. 

Am descoperit toate dic]io -
narele [i ghidurile de conversa]ie
pe care le vrei (danez, japonez,
spaniol, polon, român, malga[),
dar nici vorb\ de ceva pe al-
banez\. Pân\ la urm\, am fost
nevoit s\-i aduc aminte pre[edin-
telui c\ `l sc\pasem o dat\ de la
`nghesuial\. A intervenit prompt
pe lâng\ Ambasada Albaniei la
noi [i mi-a f\cut rost de un ghid de
conversa]ie...

(continuarea `n num\rul urm\tor) 

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

Culeg\torul de harfe
Andrei Cr\ciun

Foileton: Senza]ionalele aventuri ale celebrului
detectiv particular Juanito William Bond (3)

Pove[ti de dragoste (`n traducerea Antoanetei
Olteanu) este o colec]ie de nuvele. Cartea a fost
publicat\ la Editura Polirom, `n 2014. A[a m-am
`ntâlnit [i eu – târziu, dar nu prea târziu – 
cu Ludmila Petru[evskaia. 

Petru[evskaia a `n]eles 



~n pu]ine ora[e mari ale ]\rii se
simte o confruntare s\n\toas\, nici
m\car `n Bucure[ti campania nu e
mai animat\. Anost. Acesta e ter-
menul care ar caracteriza primele
dou\ s\pt\mâni de campanie. 

Pân\ `n ziua alegerilor nu ve]i
vedea bannere la tot pasul [i nici
fe]e de candida]i `ntinse pe blo-
curi. Chiar [i campania la TV e

plicticoas\, `ntrucât candida]ii fie
n-au ce spune, fie accept\ cu greu
confrunt\ri cu contracandida]ii.

Este interzis\ utilizarea `n
campania electoral\ pân\ [i a
brichetelor, c\nilor, vestelor sau a
tricourilor. De produse alimenta-
re sau bani nici nu poate fi vorba.
Oferirea de foloase cu scopul de-
termin\rii aleg\torului s\ voteze
un anume candidat se pedepse[te
cu ̀ nchisoarea de la 6 luni la 3 ani. 
Interesant e c\ unii dintre politi-
cienii intra]i `n cursa localelor au
`nceput s\ investeasc\ sute de eu-
ro pe Facebook, pentru a-[i cre[te
vizibilitatea, dar mai ales num\ -
rul de like-uri. Efectul este `ns\
adesea hilar: degeaba `]i promo-
vezi post\rile, dac\ nu ai ce trans-
mite. 

E important ce spui, nu cât de
mare e investi]ia `n online. Con-
teaz\ ideile, nu sutele de like-uri
primite aiurea.

Campania pentru localele din

acest an e lipsit\ de idei, `ns\ tre-
buie s-o spunem pe [leau: mul]i
dintre candida]i sunt slab pre -
g\ti]i. Nu avem dezbateri pentru
c\ oamenii n-au ce s\ spun\, nu
[tiu s\ polemizeze [i n-au nici so-
lu]ii pentru problemele localit\]ii.

Lua]i primii doi clasa]i din lo-
calitatea dumneavoastr\. Sigur c\
a]i auzit de ei, i-a]i v\zut la televi-
zor, dar le cunoa[te]i principalele
idei? {ti]i care le sunt propunerile?

Din acest motiv apare [i senti-
mentul c\ nu se `ntâmpl\ nimic,
c\ asist\m la cea mai plictisitoare
campanie pentru locale din 1990
`ncoace. Nu exist\ mesaje, cum nu
exist\ nici dezbatere.

La scrutinul pentru preziden -
]iale un rol determinant l-a avut
online-ul. La locale lucrurile se
schimb\, campania nu poate fi
unitar\. Una e Capitala, altele
sunt problemele la Ia[i, Bac\u sau
Suceava. Câ[tig\ cel care va ie[i
cel mai mult pe teren. Oamenii

vor s\ vad\ viitorul edil la lucru,
printre blocuri, iar asta e valabil
pentru orice prim\rie.

Dar [i ̀ n acest caz legea e ne cla -
r\. Ai voie s\ ie[i `n târg purtând
tricouri cu `nsemnele partidului?
Aceast\ `ntrebare a fost adresat\
de candida]i Autorit\]ii Electo -
rale Permanente.

~n timp ce legea restric]ioneaz\
ac]iunile electorale clasice, pri-
marii `n func]ie sunt liberi s\ fac\
orice doresc. Bun\ parte dintre
edili [i-au programat evenimente
taman `n campanie, dar f\r\ a se
afi[a cu `nsemnele partidului din
care fac parte. Asfaltarea unui drum,
un concert, premierea cuplurilor
care au `mplinit 50 de ani, toate
acestea au conota]ii electorale evi -
dente. Nici nu e nevoie de vreun
`nsemn electoral sau `ndemn ex-
plicit la vot, candidatul-edil e
avantajat `n fa]a competitorilor. 

Marea problem\ r\mâne `ns\
legat\ de alegerile `ntr-un singur
tur. Oricât de palid ar fi ultimul
mandat, primarul `n func]ie por -
ne[te cu prima [ans\. De aici [i re-
fuzul dezbaterii directe cu princi-
palul urm\ritor, câteva puncte
pierdute pot fi din start asumate.

Ce se va ̀ ntâmpla ̀ n urm\toarele

dou\ s\pt\mâni? Va fi ceva mai
mult\ agita]ie, pentru c\ ultima
impresie conteaz\. Posibil s\
asist\m la dezv\luiri despre prin-
cipalii candida]i, care ulterior s\
fie rostogolite de fanii partidelor.
~ns\ e greu de crezut c\ `n 14 zile
mai putem vedea r\sturn\ri spec-
taculoase. Cel mult se pot recu-
pera câteva puncte. Singurii care
mai pot fi convin[i sunt indeci[ii,
`n rest e complicat s\ mu]i un vot
de la PSD la PNL. Sau invers!

Campania asta anost\ ofer\
[anse minime partidelor mici sau
independen]ilor. E drept c\ [i
presta]ia acestor candida]i las\
mult de dorit. ~n concluzie, va fi o
b\t\lie doar `ntre PSD [i PNL, cu
surprize doar ici-colo. 
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Vagonul cu vorbe
Florin Ghe]\u

Pe urm\ contul de e-mail mi-a fost
spart [i a trebuit s\ schimb parola
`ntr-una cu opt litere. Peste vreo
cinci ani am trecut la una de zece
caractere, cu litere [i cifre. Acum
am una de vreo cincisprezece, cu
minuscule [i majuscule, cu cifre
[i semne. ~nc\ o mai ]in minte, fi-
indc\ o folosesc des, dar m\ tem
de urm\toarea etap\.

~n 2001, pe când eram `n Statele
Unite, un prieten mi-a f\cut un cont
de e-mail pe msn.com: era mai la
`ndemân\ acolo, gard `n gard cu
Microsoft-ul din Redmond. A ur-
mat unul obi[nuit, pe hotmail.com.
{i dup\ al]i ani, a ap\rut Gmail, cu
o ofert\ irezistibil\: spa]iu de 

stocare de un gigabyte. Cum s\ nu
profi]i de o asemenea ofert\? A[a
c\ acum am patru e-mailuri, fieca -
re cu parola lui. La Gmail am schim-
bat-o de dou\ sau trei ori, nu mai
]in minte exact. Important e c\ pot
reproduce exact, chiar dac\ dup\
câteva secunde de gândire, cele
patru parole ce-mi ofer\ acces la 
e-mail. La e-mailuri.

Dac\ ar fi numai atât, `nc\ ar fi
bine. Dar nu e. Contul de Skype,
progr\mel care a ̀ mplinit un vechi
vis al scriitorilor de SF, e [i el un
cont cu parol\. Pe blogul personal
am, desigur, alt\ parol\. Dac\ m-a[
decide s\-mi activez pagina de
Face book, a[ mai avea nevoie de
una. A[a cum am avut una pe 

contul de MySpace – `ntre timp
am uitat-o [i nu mai pot s\ mi-o
amintesc nici s\ m\ tai. Poate c\
trebuia s\ o scriu undeva. Pe ea [i
pe toate celelalte. Pe cea de pe
YouTube, pe care nu mai [tiu cu ce
ocazie mi-am f\cut-o [i pe care am
uitat-o aproape instantaneu.

~n timpul doctoratului am pri-
mit un cont [i o parol\ pentru o
platform\ unde trebuia s\ `ncarc
datele legate de evolu]ia cercet\rii
doctorale, cu CV, publica]ii, rezul-
tate, [i a[a mai departe. Am im-
presia c\ platforma respectiv\ a
subzistat ignorat\ de toat\ lumea,
inclusiv de responsabilii ei, dar
era o obliga]ie ([i-o parol\).

Am cont [i parol\ pe elefant.ro.
Am cont [i parol\ pe booking.com.
Am cont [i parol\ pe okazii.ro.
Am un cont cu parol\ pe un site de
muzic\ ex-iugoslav\. Am cum -
p\rat o dat\ ceva de la Emag [i 
m-am ales cu `nc\ un cont [i o pa-
rol\. Am un cont cu parol\ pân\ [i
la Enel. Aici parola e atât de com-
plicat\, cu atâtea semne ciudate, #
[i & [i $, `ncât mi-e imposibil s-o
re]in. M\ `ntreb ce ho] versat [i-ar
dori s\-mi sparg\ contul de curent
– [i de ce? Ca s\ m\ `ncarce la fac-
tur\? Ca s\-[i trag\ un fir de la
contul meu? Dar e bine c\ `l am:
sunt un client respectabil, b\gat
`n seam\ [i care poate pierde ori-
când parola aceea extraterestr\. 

Alina are un cont de e-banking –
alt cont, alt\ parol\. Are unul la
firma de telefonie mobil\: alt cont,
alt\... dar cred c\ v-a]i prins deja.
Are [i câteva conturi de e-mail.
Am devenit cu to]ii ni[te fiin]e se-
cretoase: numai parole [i cuvinte

de trecere. Nume [i numere [i ci-
fre care trebuie memorate [i nu pot
fi memorate, care trebuie scrise [i
se pierd odat\ cu hârtia sau docu-
mentul electronic. Nu-i r\u, nu-i
deloc r\u – doar mai complicat.

Exist\ [i solu]ii mai simple,
[tiu. Po]i pune toate ou\le `n ace-
la[i co[. Dar dac\ `]i fur\ cineva
co[ul? ~]i cite[te coresponden]a,
`]i masacreaz\ Facebook-ul, `]i as-
cult\ muzica [i `]i pl\te[te curen-
tul. Ai vrea a[a ceva? N-ai vrea.

Eu am crescut la sat, ̀ ntr-o cas\
a c\rei poart\ se `ncuia cu o sin-
gur\ cheie de fier, lung\ [i grea, cu
care pariez c\ se puteau deschide
jum\tate din por]ile satului. Fieca-
re familie avea o astfel de che ie [i
to]i le ascundeau `n acela[i loc:
sub poarta casei. Când te ̀ ntorceai
acas\, vârai mâna [i scoteai cheia.
Toat\ lumea [tia ascunz\toarea.
Dac\ vreodat\ nu g\seam cheia,
s\ream pur [i simplu zidul dintre
case. {i nu-mi cerea nimeni paro-
la. ~n satul global e mai complicat.

Primul cont de e-mail mi l-am f\cut `n 1999-2000, adic\ `n preistoria internetului
românesc. Era un cont clasic de Yahoo, cu o parol\ scurt\, din [ase litere. Erau
vremuri mai simple. E drept c\ pe atunci, când tastai o adres\, trebuia s\ scrii
frumos [i exact http//www. [i a[a mai departe, c\ nu exista Google – adic\
exista, dar era `nc\ `n faza copil\riei, a[a c\ internetul adult nu-l b\ga `n seam\ –,
dar altfel era mai u[or. 

Românii e de[tep]i
Radu Pavel GheoConturi [i parole

Campania electoral\
pentru prim\rii a ajuns la
jum\tate, dar parc\ nici
n-ar exista. Oare câ]i
români [tiu data
alegerilor locale? Probabil
mai pu]in de jum\tate. 
E adev\rat c\ legea e
restrictiv\ [i c\ parti -
dele/candida]ii au pu]ine
modalit\]i de a se face
cunoscute/cunoscu]i, `ns\
campania nu `nseamn\
doar afi[e, bannere [i
pixuri. Pre supune ceva
imagina]ie, un discurs
bun, dar mai ales solu]ii
convin g\toare.

Da’ campania când `ncepe?
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Bamberg Symphoniker.
Primii 70 de ani

~ntâmplarea, [i numai `ntâmpla -
rea, a f\cut ca, `n ajunul des chi -
derii festivalului praghez, `n Ger-
mania, compania Deutsche Gram-
mophon s\ pun\ pe pia]\ un set de
17 discuri compact dedicate ani -
vers\rii de 70 de ani a Orchestrei
Bamberg Symphoniker. O orches -
tr\, la origine, s-ar putea spune
ceh\, instru men ti[tii ei fiind `n
majoritate reziden]i de origine ger-
man\ care, dup\ desfiin ]area cele-
brei Opere germane din Praga, `n
septembrie 1938, constituiser\ Or-
chestra Filarmonic\ German\. 

Dirijorul ei, Joseph Keilberth, o
caracteriza `ntr-o emisiune radio,
la NDR (Hamburg), `n 1968, drept
„o orchestr\ relativ tân\r\ [i, `n
ansamblu, orientat\ spre reprezen-
ta]ii de concert“. ~nregistr\rile p\s -
trate din timpul r\zboiului suge -
reaz\ mai cur=nd o forma]iune

simfonic\ excelent\, a[a cum o 
atesta recent un CD al casei Melo-
classic, dedicat lui Keilberth (M5004).

Joseph Keilberth `[i amintea `n
1968 cum istoria orchestrei sale, ce
fusese o crea]ie a autorit\]ilor hit-
leriste ale „Protectoratului Boe -
miei [i Moraviei“, se `ncheiase
abrupt la 5 mai 1945: „Ne pre -
g\tisem pentru un concert Bee -
thoven cu Eroica, la 30 aprilie 1945.
Starea de spirit era deja agitat\ [i
toat\ lumea foarte deprimat\. [...]
Am preg\tit apoi un concert pen-
tru 5 mai, dar nu s-a ajuns dincolo
de repeti]ie. Revolu]ia a `nceput la
Praga, la prânz. Nou\, germanilor,
nu ni s-a mai permis s\ ie[im din
case, [i am fost supu[i [i la altele,
despre care nu vreau deloc s\ mai
vorbesc. Toate evenimentele la un
loc au durat 71 de zile, extrem de di-
ficile, prin care familia mea [i eu
am fost nevoi]i s\ trecem. [...] Per-
sonal am fost foarte norocos. Unii
au fost ridica]i [i du[i `n zone
`ndep\rtate rurale din est. Eu am
fost dus... ̀ n Saxonia [i am ajuns ̀ n
ora[ul Pirna la `nceputul lui iunie
1945. Nu mai aveam nimic altceva
decât ceea ce purtam pe noi [i am
crezut c\ voi fi ]inut acolo la munci
rudimentare... Eram incapabil 
s\-mi imaginez [ansa de a face din
nou muzic\“.

{ansa i-a surâs ̀ ns\ curând diri-
jorului de excep]ie care era Keil-
berth la 37 de ani, care prelua, cu
acordul sovieticilor, conducerea
celebrei Staatskapelle din Dresda.
Ajun[i ̀ n Germania, peste 60% din
muzicienii lui din Praga au format,
`n 1946, Bamberg Symphoniker,
Keiberth devenind primul dirijor
[ef oficial, din ianuarie 1950 pân\ la
moartea sa subit\, ̀ n iulie 1968. Lui
Keilberth aveau s\-i urmeze Eugen
Jochum, Istvan Kertész (din 1973),
Horst Stein [i, din 2000 pân\ `n
prim\vara acestui an, Jonathan
Nott, al c\rui succesor este un
tân\r [i talentat ceh, Jakub Hruša.
Lista dirijorilor invita]i este [i ea
prodigioas\: Hans Knapperts-
busch, Sir Georg Solti, Clemens
Krauss, Ferdinand Leitner, Rudolf
Kempe, Paul Hindemith, Günter
Wand, Wolfgang Sawallisch etc....

Un singur nume de rezonan]\
lip se[te, `n mod ciudat, atât din is-
toria scris\, cât [i de pe discurile

setului aniversar DG, cel al lui
Ionel Perlea. Nu am nici un fel de
informa]ii despre rela]iile sale cu
orchestra, pe care, dup\ infor ma -
]iile nu `ntotdeauna de `ncredere
ale dic]io na relor române[ti, ar fi
condus-o scurt timp la `nceputurile
ei, prin 1947-1948. Nu este exclus ca
absen]a sa `ntre dirijorii din setul
DG s\ se datoreze unor chestiuni de
copyright, `nregis tr\rile lui Perlea
cu Bamberg Symphoniker, câteva
excep]ionale, fiind pentru casa
american\ Vox Records.

Altfel setul aniversar Bamberg,
cu o modest\, `n final, selec]ie din
cele peste [apte mii de concerte date,
din care s-au p\strat ̀ n arhive circa
900 de ore de muzic\, este de o cali-
tate exemplar\ [i cu câteva mo-
mente de tezaurizat. A[a sunt pri -
mul disc cu Patria meaal lui Smetana
(Keilberth) [i cu Simfonia a 8-a de
Dvorak (Fritz Lehman), cel de-al
treilea cu Wilhelm Kempff `n Con-
certul pentru pian [i orchestr\ nr.
24 de Mozart (Ferdinand Leitner),
un disc Mahler cu o superb\ Simfo-
nia a 4-a (Istvan Kertész) cuplat\ cu
Lieder eines fahrenden Gesellen
(cu bas-baritonul Norman Foster [i
Jascha Horenstein), alte dou\ cu
Kempe [i Horst Stein (Schubert,
Neterminata, prima Simfonie de
Brahms [i Simfonia a 4-a de Bruck -
ner) [i un ultim CD, cu `nregistr\ri
istorice par]ial inedite (Mozart,
Pfitzner, Schumann), Keilberth diri -
jând Orchestra Filarmonic\ Ger-
man\ de la Praga, ̀ n anii 1940, 1942 [i
1944.

Se poate spune c\ un cerc al isto-
riei, cel pu]in culturale, se `nchide
cu aceast\ ocazie `n pace [i tole -
ran]\, dac\ nu iertare, pe care un
Vaclav Havel s-a luptat s\ le im-
pun\ `n rela]iile ceho-germane du -
p\ anul 2000.

~n timp ce scriam acest „me -
loman“, primeam la Frank-
furt un ultim e-mail de la
Secretariatul Festivalului
„Prim\vara la Praga“. Eram
anun]at c\ nu este exclus
ca un concert de muzic\
spaniol\ s\ fie sold-out
dac\ nu m\ gr\besc s\-mi
rezerv un loc [i, `n sub-
sidiar, c\ un bilet la un con-
cert `mi d\ dreptul la câte-
va mizilicuri: pot vizita cu
reducere de 20% colec]ia
Muzeului Na]ional de Art\
de la Praga [i expozi]iile
DOX de la Centrul de Art\
Contemporan\ – bun\
idee! – [i, mai ales, primesc
o reducere de 50% pe
trenurile na]ionale ce se
`ndreapt\ spre Praga. M\
`ntreb naiv, a[a va fi fiind
oare [i la Festivalul „George
Enescu“?... ~n fond, ideile
bune merit\ preluate, in-
clusiv aceea care a f\cut ca
primul concert `n mod tra-
di]ional cu Patria mea,
capodopera lui Smetana, s\
fie v\zut `n aer liber `ntr-un
parc al Prag\i [i proiectat
`n opt cinematografe mari
din Cehia [i... Slovacia. De
ce nu ar putea beneficia de
muzica lui Enescu [i melo-
manii din Moldova, de la
Chi[in\u, la urma urmei?

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

Victor Eskenasy

Rockin’ by myself
Dumitru Ungureanu

Cine, `mpins de curiozitate ori de
necesit\]i profesionale, ̀ [i ̀ ntoarce
privirea asupra istoriei europene
din intervalul 1975-1980, trebuie s\
constate (chiar `mpotriva convin-
gerilor personale) dou\ tr\ s\turi
definitorii. Pe de-o parte, preocupa-
rea unei mari majorit\]i a oameni-
lor pentru distrac]ie, via]\ lejer\,
implicare minim\. Pe de alt\ parte,
lupta celor pu]ini [i motiva]i pen-
tru rectificarea unei grave erori
politice [i umanitare, comise de
for]ele occidentale la sfâr[itul celui
de-al Doilea R\zboi Mondial, anu-
me permiterea instaur\rii comu-
nismului `n Est, cu tot [irul de
orori, unele trecute sub t\cere [i
azi. Ca s\ ne limit\m la domeniul
muzicii rock, se observ\ [i aici di-
hotomia, manifestat\ sub form\ de
curente antagonice: disco [i punk.

Disco a fost ([i ̀ nc\ mai este) nu-
mele scurt al pl\cerii, al nep\ s\rii,
al traiului de moment: acum, aici,
absolut orice! Asta nu `nseam n\ c\
iubitorii muzicii disco sunt ires-
ponsabili, indiferen]i sau la[i. Dar
dac\ au de ales, nu vor ezita decât o
frac]iune de secund\, r\s timp `n
care vor spune o rug\ciune pentru
cei condamna]i sau vor dona o su -
m\ c\tre vreuna dintre organiza -
]iile care periodic salveaz\ omeni-
rea. Punkul este sinonim cu tot ce
deranjeaz\ comoditatea unei so-
ciet\]i, fie „copii s\ raci [i sceptici
ai plebei proletare“, fie con[tiin]e
lucide, care totu[i nu se pot ridica
la nivelul abstrac]iunii filosofice,
de unde s\ priveasc\ superior plea-
va uman\ ce sufer\ f\r\ speran]\.
Disco nu se rezum\ doar la „Love
to love you, baby“, Donna Summer,
Bee Gees, ABBA sau Boney M.
L\sând la o parte influen]a stilis-
tic\ asupra rockului consacrat
(chestiune de strategie, mod\ ori,
ca-ntr-un album Zappa, simpl\
ironie), se pot g\si muzicieni 

hedoni[ti, care au excelat `n genul
disco, f\r\ ca op]iunile lor politico-
sociale s\ fac\ rabat de la responsa-
bilitate. Unul dintre numele dem-
ne de subliniere este Kurt Hauen-
stein, mai cunoscut ca fondator,
proprietar [i „suflet“ al firmei Su-
permax, cu vreo 14 discuri realiza-
te din 1976 pân\ `n 2009.

S-a n\scut `n 1949, la Viena, [i
era destinat unei cariere de biju-
tier. Muzica fiind ̀ ns\ o disciplin\
obligatorie `n [coala german\, i-a
pl\cut mai mult s\ cânte decât s\
[lefuiasc\ pietre pre]ioase [i inele
aurite. Plecat `n Germania, se sta-
bile[te `n Frankfurt, acolo unde se
`ntâmplau toate lucrurile intere-
sante `n domeniul rock pe b\trâ-
nul continent divizat. Basist, cla-
viaturist, percu]ionist, vocalist,
compozitor [i textier, Hauenstein
[i-a exersat voca]ia `n mai multe
grupuri, cu direc]ii stilistice dife-
rite. A descoperit sunetul s\u per-
sonal odat\ cu `nfiin]area trupei
Supermax: o mixtur\ disco, reggae
[i funk, ̀ n care predomin\ linia de
bas profund, r\scolitor, ca-n cele
mai bune cântece de inspira]ie ja-
maican\, `ntr-un ritm lax [i con-
fuz, tipic [edin]elor halucinogene
ce n\cl\iesc asisten]a `n fum tare
de ]ig\ri cu marijuana. Primul
disc reu[ea sinteza tendin]elor
mu zicale care f\ceau furori ̀ n epo -
c\. {i dac\ o pies\ precum „Push
Push (Sexy Chocolate Girl)“ suna
ca o inedit\ invita]ie erotic\, piesa
urm\toare, „Watch Out South Afri -
ca, Here We Come“, era deja o de-
clara]ie politic\ [i un avertisment
asupra emergen]ei lumii a treia,
cea men]inut\ `n s\r\cie [i sleit\
de resurse. ~n 1976, textul putea s\
par\ un soi de autojustificare a
omului alb, care se sim]ea vag vi-
novat de colonialism. Azi `ns\, v\ -
zând ce se petrece `n Europa asal-
tat\ de emigran]i, stârne[te uimire
[i merit\ elogiu (pre)viziunea unui
artist exemplar `n felul s\u.

Toat\ via]a lui (a murit ̀ n 2011),
Kurt Hauenstein a pledat pentru
integrarea nenum\ratelor nea muri
`ntr-o past\ omogen\, diferen]iat\
prin profesiuni. A f\cut turnee `n
Europa comunist\, ̀ n Africa apar-
theidului, `n Asia uitat\ sub cnu-
tul sovietic. Nu l-am v\zut când a
concertat `n România. Dar am `n
fruntea listei de preferin]e discul
World of Today, 1977.

Lumea de ieri, 
de azi [i de mâine



Lista actorilor care au cochetat cu
scrisul e lung\, dar majoritatea s-au
sim]it atra[i mai ales de poezie
(Emil Botta, {tefan Radoff, Mircea
Albulescu, Dorel Vi[an, Ioana Cr\ -
ciunescu etc.). Pe Mircea Diaconu 
l-a acaparat scrisul ̀ n proz\, pe care
l-a exersat ca un act catartic. Lucra
de obicei seara, dup\ spectacole,
când ̀ nc\rc\tura energetic\ post-re-
prezenta]ie nu-i `ng\duia s\ adoar -
m\, iar prin scris se elibera de toate
nelini[tile. 

{ugubina e prima sa carte,
ap\rut\ `n 1977, pentru care Uni-
unea Scriitorilor din România i-a
acordat Premiul de debut, al\turi de
Marin Preda. E un volum de proze
scurte, [apte la num\r, scrise dispa-
rat, ̀ n decursul anilor, când autorul
g\sea r\gaz, `n care autobiograficul
se `mplete[te natural cu fic]iunea,
relevând capacit\]ile de fin observa-
tor ale scriitorului. Stilul lui Mircea
Diaconu are fluiditatea condeielor
profesioniste care, odat\ puse-n
mi[care de imagina]ie, nu se mai
opresc pân\ la a[ezarea `n pagini a
punctului de final. Mircea Diaconu
vede lumea `ntr-un mod special, de-
cupeaz\ din ea secven]e [i istorioare
neobi[nuite pe care, prin scris, le
`mp\rt\[e[te [i altora, cititorilor.
Povestirile sale au un amestec inge-
nios de realism [i de fabulos, de 

comic [i de gravitate, care se po-
ten]eaz\ reciproc. E un alt fel de a co-
munica, de a se deschide c\tre cei pe
care ì `ntâlne[te `n cotidian [i ì
atrag aten]ia, dar [i c\tre poten]ialii
lectori. Nuvela care-i d\ numele
ap\ruse `n revista „Luceaf\rul“, iar
titlul, ales cu dib\cie, e cât se poate
de acro[ant. Povestirea `mplete[te
dou\ istorii, una de vân\toare `n
p\dure, alta de vân\toare „urban\“.
Evenimente altfel obi[nuite devin,
prin relatare scriitoriceasc\, situa -
]ii ie[ite din comun care ne fasci-
neaz\. Mircea Diaconu e bun la des-
crieri, relateaz\ foarte vizual. Cali-
tate perfect explicabil\ pentru un
actor de teatru [i de film. Cuvintele
sunt materia de baz\, ideile sunt ce-
le care le `nl\n]uie `n pagini epice
rea[ezate `ntre coperte de edi]ii re -
v\zute [i ad\ugite.  

Scaunul de pânz\ al actorului e
un jurnal difuz, nestructurat nici pe
ani, nici pe zile, un fragmentarium
cu `ntâmpl\ri semnificative din ca-
riera teatral-cinematografic\. E „o
carte de ̀ ndoieli“, de frici, de spaime
defulate `n povestiri scurte, o ope-
ra]iune de eliberare de „demoni“ inte-
riori. Citindu-le, afl\m cum a plecat
Mircea Diaconu la {coala Normal\,
la internat, cu un geamantan ̀ n care
pusese dulcea]\ de cire[e amare [i o
plapum\. Ce mai descoperim? C\

avea doar 21 de ani când a f\cut pri-
mul film, cu Dan Pi]a. C\ „actoria
este o savoare unic\ pentru mine,
pân\ la masochism“. C\ anotimpul
s\u preferat e toamna; c\ ur\[te ghi-
limelele; c\ orice actor are mii de
fr\mânt\ri profesionale pân\ s\ ne
`ncânte pe scen\ ori pe ecran; c\ „fil-
mul este ceva care stric\ actorul de
teatru“. Co[marul oric\rui actor,
deci [i al lui Mircea Diaconu, e c\
`ntârzie la spectacol. De aceea e `n -
totdeauna extrem de punctual! C\ a
„distribui este o art\“, pentru c\ a
oferi unui actor mereu acela[i tip de
rol `nseamn\ a-l plafona creativ.
Sunt strecurate `n carte multe refe-
rin]e inedite la p\r]ile nev\zute ale
actoriei, aceast\ profesiune care
pentru exterior ̀ [i arat\ doar partea
glamouroas\.   

Cirea[a de pe tortul c\r]ilor lui
Mircea Diaconu e indiscutabil La
noi, când vine iarna. Romanul aces-
ta m\ face s\ regret c\ autorul nu [i-a
consacrat mai mult timp scrisului,
`ndeletnicire practicat\ doar `ntre
dou\ ori mai multe proiecte teatra-
lo-cinematografice. Cele trei c\r]i
ale lui Mircea Diaconu sunt legate
`ntre ele [i nu doar stilistic. {ugubi-
na e deschis\ de „Vaca b\trân\“, o
nuvel\ consistent\ cu care se ̀ nche-
ie, topit\ `n `ntreg, romanul. La noi,
când vine iarna e povestea unui mi-
crocosmos lumesc, un sat din sudul
României, dintr-o vreme tulbure a
istoriei na]ionale, a anilor de sovie-
tizare for]at\. O poveste relatat\
prin ochii unui copil, care-o vede 
[i-o ̀ n]elege foarte personalizat. E is-
toria propriei familii, a sa, cu tata,
mama, fratele mai mare, cei doi bu-
nici [i liota de m\tu[i (15) [i unchi
(11) de la ora[. Unchi [i m\tu[i care-i
`nsceneaz\ cumnatului nedorit, ta -
t\l povestitorului, un episod de pac-
tizare cu lupt\torii anticomuni[ti,
„du[ mani ai poporului“, episod care

l-a aruncat o vreme `n `nchisoarea
politic\. Exist\ câteva secven]e an-
tologice, precum vizita rudelor de la
ora[, colindatul la cârcium\, mersul
la bâlci, `ntrecerea `ntre saloanele
cu copii din spitalul unde pu[tiul e
internat pentru a i se scoate „vier-
mele“ care-i crescuse-n cap [i i-l um-
flase. Narativitatea e animat\ de
per sonaje bine decupate, ̀ n caracte-
rizarea c\rora Mircea Diaconu pro-
beaz\ talent de fin portretist. Alu -
ni]a Cristescu, de pild\, prima sa
prieten\, iubita generic\, e zugr\ -
vit\ cu tandre]e pân\ când aceasta ̀ l
tr\deaz\ cu {u[u, b\iatul mili]ianu-
lui! Descrierile sunt savuroase,
printre preferate fiind datul cu sa-
nia de zeci de ori [i pârtia de ghea]\
pe care dasc\lul de la biserica satu-
lui alunec\ [i cade, umplând aerul
cu sud\lmi grele. {i nu po]i s\ nu te

`ntrebi cât e fic]iune [i cât e realitate
biografic\, iar r\spunsul nu-l vom
afla probabil niciodat\, c\ci orice
scriitor transfer\ involuntar ̀ n ima -
ginar crâmpeie din sine. Stilistica
al\tur\ potrivit comic [i dramatic,
dulce [i amar exact atât cât e nevoie
pentru a te face s\ nu la[i cartea din
mân\ pân\ la ultima ei fil\. La noi,
când vine iarna e o carte scris\ din -
tr-o suflare, ̀ ntr-o lun\ de zile de con -
cediu medical, pentru o hepatit\ ali-
mentar\. „Cel mai benefic concediu
medical pe care l-am avut“, spune
autorul. Care promite c\ dup\ ce se
va retrage din activitatea public\ va
finaliza tripticul la care se gânde[te
de mult, cu dou\ noi volume care
vor urm\ri acela[i pu[ti ̀ n alte dou\
etape ale vie]ii, adolescen]a [i tine-
re]ea. Noi, cititorii, nu putem decât
s\ le a[tept\m ner\bd\tori!
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Datul `n spectacol
Olti]a C`ntec

Trei c\r]i de proz\ semnate de Mircea Diaconu au fost
reeditate `n ultimii ani de Polirom – {ugubina, La noi,
când vine iarna [i Scaunul de pânz\ al actorului –,
fiecare dintre ele reconfirmând `ntr-o form\ specific\
sensibilitatea [i harul de povestitor ale actorului. Scrise
`nainte de 1989, reeditarea lor ofer\ noilor genera]ii de
cititori ocazia de a se delecta citindu-le [i de a-[i `ntregi
imaginea asupra profilului artistic al lui Mircea Diaconu.
De altfel, actorul spune c\ a avut `n via]\ momente
frecvente când era cât pe ce s\ renun]e la actorie ca 
s\ se dedice literaturii. N-a fost s\ fie!

Pinacoteca din Petrila
Ion Barbu

Actorie [i literatur\
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Din ce a fost, pu]in a mai
r\mas. Cele mai bune 
filme dintr-o edi]ie bun\

Iulia Blaga

Articolul acesta va ap\rea `n ziua
`n care se anun]\ premiile Com-
peti]iei Oficiale. Dar eu scriu `n
seara zilei de 18 mai a[a c\, potri-
vit tradi]iei, m\ voi opri la ce a
fost mai important pân\ acum.
~ncep, cum altfel, cu Sieranevada,
de Cristi Puiu, care a deschis
Competi]ia Oficial\. Posibil s\ fie
undeva `n palmares, de[i pentru
un spectator str\in nu e foarte co-
mod s\ citeasc\ aproape trei ore
de dialog `ntre personaje care
`mpart acela[i spa]iu. Nu e ceva
nou fa]\ de „re]eta“ Puiu, dar e
puternic, inteligent [i articulat. O
distribu]ie ampl\ de actori cu nos -
cu]i [i mai pu]in cunoscu]i `i in-
terpreteaz\ ̀ n mare parte pe mem -
brii unei familii bucure[tene care
se adun\ pentru un parastas de 40
de zile ̀ ntr-un apartament de bloc.
Apartamentul are patru camere,
dar ei sunt mul]i, [i preotul `ntâr -
zie cu slujba, a[a c\ nu se pot apu-
ca de mâncat. A[teptându-l pe po p\,
discut\ despre tot ce le vine, iar
aparatul de filmat, care ocup\ de
fapt locul sufletului mortului care
se preg\te[te s\ p\r\seasc\ lu mea,
`i urm\re[te dintr-o camer\ `n al-
ta, certându-se, râzând, plângând
[.a.m.d. E vorba despre moarte,
via]\, despre ce ne sperie, despre
cum ne lipim peste tabloul mare,
despre adev\r, minciun\, metafi -
zic\, istorie, sarmale etc. etc.

Ast\-sear\ am v\zut un film pe
care deocamdat\ ̀ l v\d candidatul
cel mai `ndrept\]it s\ ia Palme
d’Or. Este Ma’Rosa, al filipinezu-
lui Brillante Mendoza, o poveste
simpl\ [i percutant\, filmat\ ca
un documentar, despre un cuplu
de oameni s\raci, aresta]i pentru
c\ vând droguri, pe lâng\ activitatea

modest\ de mici comercian]i
dintr-un cartier din Manila. Ac]iu -
nea se petrece `n nici 24 de ore,
mare parte `n noaptea `n care cei
doi sunt du[i la sec]ie, iar poli]i[tii
`i [antajeaz\ cerându-le `n schim-
bul cau]iunii o sum\ pe care n-o
au. A doua zi, cei patru copii iau
cuno[tin]ele la rând – unul dintre
b\ie]i se prostitueaz\, altul `n -
cearc\ s\ vând\ televizorul, orice
sum\ e bun\, iar oamenii la fel de
s\raci ca ei `ncearc\ s\-i ajute. Un
film de Palme d’Or trebuie s\ fie
`ntr-un anumit fel, nu [tiu cum s\
spun, rotund. En classe, de Lau-
rent Cantet, era de  Palme d’Or,
dar Dheepan, de Jacques Audiard,
nu. Nici La vie d’Adèle. Ma’Rosa
nu scap\ ritmul nici o singur\ se-
cund\ din cele 110 minute ale sale.
E mai simplu decât Sieranevada
[i e autentic, de[i are muzic\ non-
diegetic\, iar comentariul social
pe care `l construie[te f\r\ melo-
dram\ ori inten]ii moralizatoare e
f\r\ drept de apel. Actorii sunt de
o naturale]e rar\. Cred c\ e cel
mai `mplinit film al lui Mendoza.

E posibil ca juriul prezidat de
George Miller s\ vrea s\ dea pre-
miul cel mare nu unui film sem-
nat de un cineast super-mega-
cunoscut, cum e Jim Jarmusch,
care a venit de altfel cu un film
foarte frumos. Paterson e un film
intimist [i poetic, dar parc\ pu]in
neadecvat pentru Palme d’Or. E
mai degrab\ genul de film c\ruia
notorietatea `i d\uneaz\. E prea
fin ca s\ plac\ la to]i. Broken Flo -
wers, care era mai lucrat, nu a lu-
at `n 2005 Palme d’Or, ci Grand
Prix du Jury. Paterson, care ur -
m\re[te timp de opt zile via]a ba-
nal\ a unui [ofer de autobuz, toto-
dat\ poet `n timpul liber, ar putea
s\-i aduc\ Premiul de interpretare

masculin\ lui Adam Driver, care
merge cu motorul la relanti, dar e
foarte expresiv. Ciudat e c\ fieca -
re `n]elege ce vrea din filmul \sta,
am citit trei cronici [i autorii
prinseser\ fiecare alte nuan]e. Mi
se pare un lucru bun. 

M-am luat cu Mendoza [i Jar-
musch [i am uitat s\ vorbesc de-
spre Toni Erdmann, coproduc]ia
Germania/Austria/România
(partener român, HiFilm Produc-
tions), filmat\ `n mare parte `n
România [i care a stabilit o medie
istoric\ de cota]ii din partea celor
mai importan]i critici str\ini strân[i
`n fiecare an de revista „Screen In-
ternational“ `n apari ]iile ei cotidi-
ene din perioada festivalului. Al
treilea lungmetraj al nem]oaicei
Maren Ade urm\re[te rela]ia din-
tre un tat\ care vine din Germa-
nia la Bucure[ti, unde fiica lui 

lucreaz\ la o firm\ de consultan]\
pentru industria petrolier\. Uni-
versul mic se suprapune din nou
peste universul mare, cam ca la
Puiu. Rela]ia s-a cam r\cit, fata nu
mai vorbe[te limba tat\lui pus pe
glume. Ea se `nvârte printre fi-
nan]i[ti lipsi]i de umor [i `ncear -
c\ s\ fie performant\ 24/24 `n cos-
tumele simple [i scumpe, iar `n
timpul liber bea [i se drogheaz\
cu metod\, dar f\r\ s\-i plac\, [i
pune la punct chelneri [i maseuze
care nu-[i fac treaba. E foarte ok
filmul, dar toate superlativele care
i s-au adus (Indiewire l-a dat asea r\
ca favorit principal pentru premiul
cel mare) mi se par un pic cam
mult. Sandra Hüller, ̀ n schimb, ar
putea lua Premiul de interpretare
feminin\. Nu mai am timp s\ vor besc
[i despre alte filme bune, `mi pro -
pun s\ o fac s\pt\mâna viitoare.

Bogdan Miric\: „Filmul e
un mod de a metaboliza
un soi de furie pe care
o am `n mine“

Pentru mine, surpriza festivalului
este pân\ acum Câini. Bogdan
Miric\ a recunoscut când am stat
de vorb\ c\ i-a fost mai u[or decât
lui Puiu [i Mungiu (al c\rui Ba-
calaureat are premiera cannez\
`n dou\ zile) pentru c\ el era la
primul film. Spre deosebire de
premian]ii de mai sus, Miric\ a
f\cut un film de gen, un thriller
plasat ̀ n Dobrogea zilelor noastre,
unde un tân\r vine de la Bucu -
re[ti s\ vând\ p\mântul mo[tenit
de la bunic. Tot felul de lucruri
ciudate i se ̀ ntâmpl\ [i, printre al-
tele, afl\ c\ bunicul era liderul unei
bande de r\uf\c\tori din zon\, iar
tovar\[ii s\u, care continu\ s\
bra coneze [i s\ fac\ trafic pe

Al 69-lea Cannes [i al 12-lea an de când vin.
Am schimbat hotelul. Stau mai aproape de
s\li, dar micul dejun `ncepe la 7.00, nu la
6.30, ceea ce e criminal pentru cores -
ponden]ele de la Radio România Cultural.
Sau, m\ rog, e criminal pentru mine.
Coresponden]ele le fac oricum, dup\ care

fug, pentru c\ proiec]iile `ncep la 8.30. 
Nu mai prind loc la parterul de la Grand
Théâtre Lumière (Magda Mih\ilescu nu-mi
]ine loc tot timpul), a[a c\ m\ coco] la
balcon de unde ecranul se vede aproape ca
un cartu[ de Kent (sau ca un pachet de
cafea). Nu e foarte cald, nici foarte frig, 

[i a plouat o singur\ dat\ de când am
ajuns eu, `n 12 mai seara (festivalul a
`nceput `n 11). Mi-am c\rat haine pentru
toate condi]iile meteo – aici nu [tii
niciodat\ la ce s\ te a[tep]i, iar `n s\li
sufl\ aerul condi]ionat. M-a luat de 
câteva zile o durere-n gât.

Sieranevada, de Cristi Puiu
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terenul mo[tenit (grani]a cu Ucrai -
na e aproape), nu vor ca nepotul
s\ vând\. Drago[ Bucur, Gheor -
ghe Visu, Vlad Ivanov sunt pro-
tagoni[tii unei pove[ti comparate
de criticii str\ini cu Blood Simple
[i No Country for Old Men, de Joel
[i Ethan Coen, sau cu Once upon a
Time in Anatolia, de Nuri Bilge
Ceylan. Sun\ m\gulitor, dar Miri -
c\ nu copiaz\. Filmul lui are stil,
are atmosfer\ [i tr\deaz\ un talent
`nn\scut [i un regizor cu vân\.

Bogdan Miric\ folose[te multe
cuvinte ̀ n englez\ pentru c\ a stu-
diat `n Marea Britanie filmul, la
Universitatea Westminster din
Lon dra. Cu primul scurtmetraj,
Bora Bora (2011), a fost premiat la
mai multe festivaluri, printre care
Festivalul Premiers Plans din
Angers. Cu primul s\u lungme-
traj, Câini, a s\rit direct `n Se -
lec]ia Oficial\ a Festivalului de la
Cannes, `n sec]iunea Un Certain
Regard, dup\ ce anterior semnase
regia serialului HBO Umbre. La o
zi dup\ premiera mondial\ a lui
Câini, am stat de vorb\ cu regi-
zorul `n vârst\ de 38 de ani [i am
aflat c\ are un nou proiect:

Am ceva `n cap, dar e un pic
diferit.

Adic\ nu mai moare nimeni?

Ba da, cred c\ am un fel de heist
movie with a twist pe care l-am
`nceput acum câ]iva ani, dar
vreau s\ m\ mai gândesc la el
(n.red.: heist movies # filme des -
pre planificarea si executarea 
unor spargeri). Vreau s\-l filmez
`n Bucure[ti pentru c\ se bazeaz\
pe ni[te evenimente petrecute
acolo acum câ]iva ani. Dar loosely
based, cum ar veni. Nici nu [tiu
dac\ o s\-l fac pân\ la urm\, de[i e
ceva la el care `mi place. 

Ai `nceput cu publicitatea, ai
cochetat cu scrisul [i ai ajuns

mai târziu la cinema. Totu[i,
aveai cinemaul `n cap de mic?

De multe ori aud chestia asta la
diferi]i regizori [i `i invidiez sin-
cer când dau câte un nume din
\sta ezoteric: „La 13 ani am v\zut
filmul \la care m-a f\cut [i m-a
transformat“. Eu nu sunt deloc
a[a. Când eram mic, m\ uitam la
filme cu Bruce Lee. Aveam un
unchi (fratele lu’ mama) care avea
video (noi n-aveam), [i eu voiam
s\ m\ uit la filme cu b\taie. Eram
mic, aveam 8 sau 10 ani, [i unchiul
`mi spunea: „Nu po]i s\ te ui]i nu-
mai la filme din astea! Exist\ [i
filme bune“. Omul era cinefil f\r\
s\ aib\ studii – era electronist,
este. {i spunea: „Uit\-te la filmul
\sta senza]ional, Conversa]ia!“.
Iar eu spuneam: „Nu vreau s\ m\
uit la un film despre oameni care
vorbesc!“.

Asta ai dedus din titlu, c\ e
despre oameni care vorbesc
tot timpul…

Da, da, da. Iar apoi, peste mul]i
ani, am v\zut filmul \sta care mi
s-a p\rut foarte mi[to [i mi-am dat
seama c\ nu era Conversa]ia.
Peste al]i ani, mi-am dat seama c\
era vorba de fapt despre 12 oa-
meni furio[i, al lui Sidney Lumet.
Deci `nceputurile mele au fost
foarte confuze. {i la 15-16 ani m\
uitam la filme proaste. {i acum
m\ uit la foarte multe filme
proaste, nu sunt foarte aplicat `n
demersul meu. 

Filmul a ap\rut, la un moment
dat, `n via]a mea pentru c\ m\
for]eaz\ s\ simt. Eu sunt de multe
ori inept emo]ional, iar filmul m\
for]eaz\ s\ simt, s\ gândesc, s\ ve-
hiculez idei [i emo]ii, [i s\ fac tot
felul de juxtapuneri pe care altfel
nu le-a[ face. Nu am g\sit o me -
serie care s\ mi se potriveasc\.
Bine, asta te poate duce [i spre vi-
sual arts ori filosofie, dar chestia
asta s-a lipit de mine cel mai bine. 

E forma ta de terapie.

Da, pentru c\ e un mod de a me-
taboliza un soi de furie pe care o
am `n mine.

~ndreptat\ `mpotriva cui?

~ndreptat\ ̀ mpotriva universului,
bine`n]eles!

De ce bine`n]eles? Po]i fi fu-
rios pe p\rin]i, pe profesori...

P\i [i, adic\ Universul include.
Adic\, dac\ tot e[ti furios la
adresa a ceva, atunci s\ fii furios
`mpotriva chestiei absolute. Dup\
aia, `n particular, sunt furios la
adresa oamenilor, a sistemelor…

A pensionarilor…

…a pensionarilor, a vecinei de
sub mine care are un câine pe
care-l `nchide `n baie [i care se
aude diminea]a

Te-a influen]at pentru film?

Nuuu, c\ ea are un câine care e
atât de minimalist!... Ea are un
câine ca un film românesc.

F\cut pe genunchi, probabil.

E mic, dar `l bag\-n baie, iar el are
ecou [i se aude.

Pe când filmul Pisici, dac\ tot
te-ai pornit?

O s\ fie Cats, musicalul, [i o s\-l
filmez undeva la Amara sau la
Techirghiol. Nu vorbesc serios…
De[i mi-ar pl\cea s\ fac un musi-
cal. Nu [tiu dac\ e musical, dar
Actorul [i s\lbaticii mi se pare,
acolo, `n top trei.

I-ai face un remake?

Ah, nuuu, nu mi-a[ permite.

Cum `]i vezi cariera de s\p -
t\mâna viitoare `ncolo? Se
va schimba cu totul?

Nu mai cred `n inorogi. Am crezut
când eram mic. Pur [i simplu,
acum e pas cu pas. Nu mai vreau s\
fac proiec]ii `n viitor. Asta nu `n -
seamn\ c\ stau `n fund [i nu mun -
cesc, ci c\ nu mai vreau s\ spe -
culez. ~n cinema depinzi de foarte
mul]i factori. S\ faci filme nu e ca [i
cum ai face pictur\, ̀ ]i trebuie doar
[evaletul [i cu asta, basta!, stai la
tine acas\. ~n cinema trebuie s\ se
alinieze planetele `ntr-un fel. Adic\
cine-mi spune c\ faptul c\ sunt la
Cannes acum nu e de fapt un soi de
sincronicitate [i c\ ]ine strict de
valoarea filmului meu?

}ine `n mare m\sur\ de valoa -
rea filmului t\u.

Da, dar [i de ni[te sensibilit\]i ale
selec]ionerilor, care s-au aliniat
`n tr-un fel [i care puteau s\ se du -
c\ u[or `n alt\ direc]ie, spre un alt
film.

Faptul c\ ai ob]inut finan -
]are de la CNC-ul din Româ-
nia de-abia la a doua `ncer-
care [i c\ banii române[ti au
fost cei mai pu]ini (de aceea
Câini e ̀ n principal o produc]ie

francez\, pentru c\ francezii
au dat cei mai mul]i bani)
`nseamn\ [i c\ era cât pe ce
s\ nu-l faci, nu?

Da, am luat foarte pu]in de la
CNC, ceva de genul 80.000 de euro.

Mi-a pl\cut foarte mult muzi-
ca lui Codrin Laz\r [i Sorin
Romanescu. Care a fost pro-
cesul?

Eu când m\ apuc de un proiect,
prima chestie e s\ fac un playlist.
Nu pot scrie f\r\ muzic\, de multe
ori stau luni de zile pân\ g\sesc
playlist-ul, iar dup\ ce `l fac, `l as-
cult to]i anii `n care urmeaz\ s\
scriu. ~n cazul \sta, l-am ascultat
vreo trei ani, dar am `nceput s\
scriu de acum cinci ani. {i am as-
cultat muzica asta care era un
amestec de muzic\ clasic\, dark
jazz [i Warren Ellis & Nick Cave,
care au f\cut coloana sonor\ de la
The Proposition [i The Assassina-
tion of Jesse James by the Coward
Robert Ford. Cânt [i la chitar\ un
pic [i, uneori, când fac pauze de
scris, mai articulez `n mod destul
de dezarticulat, dar nu cântece, ci
ni[te st\ri.

Te ajut\ s\ te concentrezi.

Foarte, foarte tare. Pe Codrin, ca re
e [i chitarist, `l [tiam de dinainte
pentru c\ f\cuse [i muzica la
scurtmetrajul meu (Bora Bora).
Tot el mi-a f\cut [i dou\ melodii
pentru un trailer la Câini, care m-a
ajutat la pitch-uri. Ne-am `ntâlnit,
i-am spus ce vreau, i-am cântat
pu]in, i-am dat multe referin]e [i a
`nceput s\ lucreze, dar pentru c\ e
muzician, a f\cut melodii. Nu
voiam melodii, ci ni[te ilustr\ri
de st\ri. Dup\ aia l-a luat [i pe
Sorin, colegul lui, [i am ̀ nceput s\
ne `ntâlnim [i s\ lucr\m. |sta a
fost challenge-ul, c\ ei, fiind muzi-
cieni, tindeau s\ fac\ melodii de la
A la Z. Dar muzica e mi[to, am
putea s\ o scoatem pe un CD.

Ma’Rosa, de Brillante Mendoza

Câini, de Bogdan Miric\
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Colec]ia de imposibilit\]i

Marius Mihe]

De la circ la teatru limitele nu sunt
totdeauna limpezi. E ca [i cum
grani]a s-ar topi `ntr-un miraj ce
anun]\ când dispari]ia frontierei,
când imposibilitatea travers\rii.
Visul de aur presupune dep\[irea
limitei autoimpuse. Ceea ce scrii-
toarea de origine român\ a `n -
]eles, dar nu a reu[it – [i poate nici
n-a dorit pân\ la cap\t – s\-[i stri-
veasc\ senza]ia de sufocare, de
ne`ncredere `n libertatea unui
matur ce [i-a `nfrânt `n cele din
urm\ copil\ria. 

De ce fierbe copilul `n m\ m\ -
lig\ este poemul unei vulnerabi-
lit\]i. Din cea din urm\, Aglaja
Veteranyi a creat un labirint `n -
[el\tor. C\ci nu ie[irea, nici eva-
darea, nici solu]iile ra]ionale dau
sensul salv\rii. Ci `ncremenirea
`n adev\rul lui. Microromanul
`nregistreaz\ poetica acestui pri-
zonierat `n detalii tulbur\toare.
Ca [i cum cititorul s-ar g\si ̀ ntr-un
carusel ce nu se mai opre[te. Nici
nu prea are `ncotro: mecanismul
este setat pe butonul nostalgiei in-
sidioase, legat\ la mâini de trau -
m\. Cum s\ ie[i din jocul propriu-
lui labirint? 

Deopotriv\ artist\ a neputin]ei
[i arhitectul paradoxului subte-
ran, naratoarea romanului ascun-
de `n cuvinte diapozitivul unei
asemenea copil\rii. Captivitatea

nu este altceva decât o pânz\ de
p\ianjen a memoriei, `ntre]inut\
de gândul c\ mama, ag\]at\ de
bra]ele puternice ale tat\lui, poate
fi oricând sc\pat\ ̀ n gol. Num\rul
se repet\, pentru c\ e spectaculos.
P\rul ei puternic e singura leg\ -
tur\ de siguran]\. Iar tat\l, autori-
tar `n frustr\rile lui, agreseaz\ `n -
treaga familie printr-un [antaj: el
bea `naintea fiec\rei reprezenta]ii
[i amenin]\: „Azi `]i dau drumul
s\ cazi din cupol\!“. ~n orice clip\,
el poate sc\pa so]ia, mama, artis-
ta. Pentru c\ tat\l este deopotriv\
clovn, bandit, amant; dincolo de
toate, un individ `n stare de orice.
Publicul tr\ie[te suspansul cu ad -
mira]ie [i team\, iar copila ̀ mpreu -
n\ cu sora ei n\d\jduiesc ca trau-
ma s\ fie eliberat\ de ropotul de
aplauze. Spectacol pentru ceilal]i,
tortur\ pentru familie. Un singur
analgezic func]ioneaz\: povestea
copilului care fierbe `n m\m\lig\.
Sora mai mare, vitreg\, cea care
relateaz\ povestea-pansament, in-
tuie[te faptul c\ fic]iunea [i jocul
iluziei pot converti realitatea alie-
nant\ `n ceva lini[titor. 

Din alt punct de vedere, nara -
]iunea ramific\ trauma: nu doar
spre cupola circului, ci [i spre
aven  tura exilatului. România, a[a
cum o vede Aglaja Veteranyi, adu-
ce cu un comer] proustian de mi-
rosuri [i de moarte. „Cum miroa-
se Dumnezeu?“ se `ntreab\ ea. De

fapt, mirosurile [i scrisorile celor
din ]ar\ nu au de-a face defel cu
nici o cunoa[tere. Exist\ un de-
cret nescris al familiei ce devine
apoi un principiu de siguran]\: s\
nu te ata[ezi de nimic. Incapabil\
s\ exporte sentimente, sigur\ fiind
c\ ele ̀ ntorc frici [i suferin]\, Agla -
ja Veteranyi `mprumut\ naratoa-
rei propriile oglinzi cu sentimen-
tul c\ povestea ag\]at\ de o nara-
toare infantil\ calculeaz\ altfel 
limitele limbajului [i pe cele ale li-
bert\]ii. Destinul ei st\, tocmai de
aceea, sub semnul simulacrului.
Circul `nsu[i, ca simulacru al lu-
mii, nu poate modifica nimic con-
sistent `n cei care-i apar]in. Dup\
cum România, prin intoleran]\ [i
teroare, oblig\ prizonierii s\ imite
lozinca libert\]ii. ~n exil, tân\ra
apeleaz\ la ce [tie mai bine: s\ di-
simuleze. La fel ca zâmbetul fals al
arti[tilor de circ de la sfâr[itul re-
prezenta]iei, `ntre str\ini, m\[tile
fericirii sunt mai mult decât obli-
gatorii. Din toate aceste labirin-
turi identitare, totodat\ bur]i ale
mor]ii [i nimicului, lipse[te jocul
autentic. Cel al nevinov\]iei [i al
spontaneit\]ii. Aici se `n[urubea -
z\ dramatic povestea din De ce
fierbe...

Aglaja Veteranyi vede lumea
`n fragmente pentru c\ fiin]a ei nu
se poate privi decât `n cioburile
oglinzii sparte. Nubila din roman
vede lumea cu ochelarii unor de-
talii ce ajung la `n\l]imea vie]ii ei.
Farmecul c\r]ii `n astfel de detalii
poetizate se concretizeaz\. De pil -
d\, al\turi de frica pr\bu[irii ma-
mei, de agresiunea tat\lui, de tea-
ma expluz\rii `n ]ara-`nchisoare,
de singur\tate, cre[te alt\ traum\
ce multiplic\ sensurile deja satu-
rate: anume, frica de râs. O copi -
l\rie lipsit\ de toat\ neprih\nirea,
de joc [i normalitate, e anulat\ [i
de posibilitatea râsului: „Ce e im-
portant: s\ te fere[ti de ceilal]i, s\
nu le spui adev\rul ca nimeni s\
nu poat\ râde de noi“. Lista cu in-
terdic]ii nu pare, ci chiar este nes-
fâr[it\; iar ata[at\ unui copil, ea
nu poate `nsemna decât infernul.
Totu[i, Aglaja Veteranyi reven-
dic\ din toate acestea posibilitatea
supravie]uirii. Ocolind adev\rul,
râsul, copil\ria, dar [i plânsul, 

nu-i r\mâne decât s\ imagineze
pove[ti. Pentru c\ menirea ei nu e
s\ fie om, ci artist. O distinc]ie du-
reroas\ pentru ceilal]i, nu [i pen-
tru protagonist\. 

De ce fierbe copilul `n m\m\li -
g\ este o colec]ie de imposibilit\]i.
Nici o ̀ ntoarcere spre copil\ria fu-
rat\ nu e posibil\. Când tat\l plea -
c\ [i mama ̀ [i reface via]a, adoles-
centa pricepe c\ rolurile pe care le
joac\ `i asigur\ unicul confort,
acela de-a supravie]ui. Nu `ntâm -
pl\tor, când se angajeaz\ ca dan-
satoare, ea alege un nume de sce -
n\ expresiv pentru suferin]a ei,
trecut\ acum la alt nivel senzorial:
„Trupul“. Ce roste[ti se `m pli ne[ -
te, o avertiza odat\ sora ei. Acum,
la pubertate, trupul spune mai
mul te despre familia ei, concurând
trauma copil\riei. Aglaja Vetera-
nyi mizeaz\ pe acest subtil raport
de interdependen]\ dintre psiho-
logia infantil\ [i maturitatea
for]at\. Rezult\ o tensiune din ca-
re orice paradis este exclus, iar

Dumnezeu probeaz\ doar parola
magic\ de alt\dat\, una de prea
departe [i spre nic\ieri. Degringo-
lada sentimentelor refulate, ofen-
siva dedubl\rii artistei, ca [i pro-
pria intrare sub cupola lumii tru-
pului dezlân]uie adev\rata poezie
a deriziunii. 

Citind povestea Aglajei Vetera-
nyi ai impresia c\ tr\ie[ti `ntr-o
lume orfelinat. Nu ferestrele fere-
cate pl\m\desc co[marescul, nici
teroarea singur\t\]ii din mijlocul
unei familii dezumanizate. Cât lip -
sa oric\rui basm, oricât de anost-
`ntrem\tor, dar care s\ spun\, fie
[i pentru o clip\, c\ via]a merit\
tr\it\, nu doar suportat\. Proba-
bil c\ nimic nu poate fi mai trist
decât atunci când mortul viu este
un copil ce comunic\ ecourile ce-
lorlal]i. Aglaja Veteranyi ne spu-
ne tocmai aceast\ poezie adev\ -
rat\.

Aglaja Veteranyi, De ce fierbe copilul
`n m\m\lig\, traducere de Nora Iuga,
Editura Polirom, 2016

Via]a Aglajei Veteranyi pare rupt\ dintr-un film noir. Iar povestea ei nu se poate
reg\si decât `n carcasa unui basm grotesc. F\r\ norii de zah\r ars ai unei pove[ti,
copil\ria r\mâne o captivitate ce are prea pu]in a face cu inocen]a. Probabil c\
a[a se explic\ [i evad\rile ei `n lumea teatrului. Numai `ntre jocurile realit\]ii
flexibile ale scenei improvizate ea g\sea cu putin]\ s\-[i transfere angoasele.
Experimentul teatral putea s\ for]eze frontierele `nchise. Grani]ele unei
singur\t\]i asediate din toate direc]iile. 
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Codru] Constantinescu

Nu am avut noroc: accentul sco -
]ienilor este identic cu cel al irlan-
dezilor. Te `n]elegi cu ei numai
când [i dac\ vor ei s\ fie `n]ele[i.
Evident, conteaz\ [i gradul de
educa]ie pe care-l are fiecare sco -
]ian. Cei care lucreaz\ ̀ n domeniul
turismului `ncearc\ totu[i s\ vor-
beasc\ mai rar, dup\ cum a fost
cazul recep]ionerului de la hotelul
din Glasgow, care sem\na leit cu
un irlandez (ochi verzi, p\rul
ro[cat). Nici `n hotelul din Edin-
burgh nu am avut astfel de
probleme lingvistice, pentru c\ la
recep ]ie mi[unau fete de oriunde
altundeva, dar nu din Sco]ia. Am
reperat cel pu]in o italianc\ [i o
polonez\, unite de incapacitatea
de a `n]elege ce `nseamn\ a large
expresso, c\ci `n ambele dimine]i,
`n loc de large, ̀ mi turnau unul pi-
pernicit. Am fost flatat când un
pensionar sco]ian cu p\l\rie, con-
ducând un Porsche sport de
100.000 de lire, a oprit s\ m\ `ntre-
be despre o anumit\ direc]ie. Am
zâmbit [i i-am spus c\ nu sunt de
pe aici, dar `i mul]umesc pentru
`ncredere. E drept, eram singurii
oameni din zon\, c\utam plaja de
pe malul lui Firth of Forth, reu -
[ind s\ ajungem doar pân\ `n
port. ~n aceea[i zon\, la dou\zeci
de minute distan]\, coborând cu
un ascensor, un rocker sco]ian,
motociclist `nfrico[\tor, `ncepuse
s\ critice starea de func]ionare a
liftului, care nu ar fi fost reparat
de nu mai [tiu când. Mi-am zis `n
sinea mea: Ei, uite, numai aceast\
experien]\ nu o mai aveam, s\
r\mân blocat `ntr-un lift dintr-un
mall sco]ian. Care mai [i sem\na

izbitor cu cel din Ploie[ti Nord.
Unificarea prin mall-uri [i canti-
ne junk-food este total\.  

Cea mai pu]in amuzant\ `n -
tâmplare de care am avut parte a
avut loc `n momentul `n care am
`ncercat s\ ne `ntoarcem din
Edinburgh spre Glasgow. Cursele
de autocar sunt frecvente, chiar [i
duminica, din dou\zeci `n dou\ -
zeci de minute (iar `n timpul s\p -
t\mânii, la fiecare sfert de or\).
Distan]a nu este mare, cam 40 de
kilometri, [i ar putea fi parcurs\
rapid, dar sco]ienii `ncepuser\
lucr\ri de modernizare a au-
tostr\zii, circula]ia fiind deviat\
`n mai multe puncte. ~n plus, [ofe-
rii autocarelor nu dep\[eau 70 de
km/h. Am a[teptat zece minute `n
sta]ie [i am urcat `n primul auto-
car ce s-a ivit `n zare. I-am `ntins
[oferului o bancnot\ de 50 de lire
pentru a achita cele dou\ bilete (15
lire), dar acesta m-a refuzat politi-
cos, spunându-mi ceva ininteligi-
bil (cel pu]in pentru mine). Am
fost stupefiat: el avea locuri, noi
aveam bani, totul era simplu [i
clar. Misterul a fost dezlegat tot de
c\tre [ofer, cu destul\ bun\ voin -
]\: nu putea accepta hârtii de 50 de
lire. Mi-a propus s\ merg s\
schimb banii [i s\ iau urm\toarea
curs\. Am coborât stupefia]i. Ori-
cum, era ma[ina lui, noi eram
doar ni[te bie]i turi[ti `ntr-o ]ar\
str\in\. Dac\ un turist str\in ar
`ncerca s\ pl\teasc\ unui [ofer de
maxi-taxi român contravaloarea
traseului Ploie[ti-Câmpina (6 lei)
folosind o hârtie de 500 de lei sau
de 100 de lei (mai ales diminea]a)
ar risca `n mod real s\ fie `njurat
[i dat jos din ma[in\, f\r\ prea
mult\ polite]e. Bun, am schimbat
banii. Când sunt pu]ini nu e bine,
când sunt mul]i pot fi fal[i. De alt-
fel, de fiecare dat\ când pl\team
cu o astfel de bancnot\ (din nefericire,

scriitorii români nu au prea mul-
te) casierii o verificau cu o sub-
stan]\ special\, fenomenul falsi-
fic\rii fiind probabil r\spândit `n
Regatul Unit. Fraierii nu s-au gân-
dit la celebrele noastre bancnote
din plastic. A doua `ncercare, al
doilea autocar. {oferul a oprit [i
ne-a spus c\ ar mai avea patru lo-
curi libere. ~n sta]ie mai erau doi
c\l\tori care ne-au luat-o `nainte
ho]e[te [i care s-au coco]at primii.
Am pl\tit biletele cu o hârtie de 20
de lire, care nu reprezint\ un peri-
col major pentru finan]ele Regi-
nei. ~ns\ cele patru locuri libere 
s-au dovedit a fi doar trei. {oferul
m\ `ndemna s\ merg `n spate un-
de ar fi existat locul liber salvator.
Sub privirile a patruzeci de sco -
]ieni a[eza]i confortabil [i curio[i,
care observaser\ turistul str\in la
ananghie, am mai mers câ]iva
metri c\tre partea inferioar\. Lo-
cul f\g\duit se `nc\p\ ]âna s\ nu
apar\. Gr\bitul [ofer sco]ian, mi-a
spus apoi o doamn\ care a f\cut
eforturi s\ vorbeasc\ o englez\
irepro[abil\, considerase a fi liber
un loc care era ocupat de cineva
plecat la baie `n momentul `n care
autobuzul se oprise. (Autocarul
avea baie proprie, ceea ce mi-a
adus aminte de b\ile folosite de
[oferii români prin 2001-2002 pen-
tru a face trafic `ntre Bucure[ti [i
Geneva.) Asta e, mi-am zis, sunt
obi[nuit, stau `n picioare pân\ la
Glasgow. Dar [oferul a oprit la
urm\toarea sta]ie [i mi-a explicat
c\ nu poate lua pasageri care s\
stea `n picioare, a[a c\ vom fi ne-
voi]i s\ a[tept\m urm\ toarea
curs\. Cineva din publicul sco]ian
bomb\nea, repetândWhat a sha-
me!. L-am `njurat pe [ofer [i, dup\
ce m-am asigurat c\ nu mai
pl\tim `nc\ o dat\, ne-am dat jos.
Mâzg\lise ceva pe bon, iar cel 
de-al treilea autobuz ne-a acceptat

`n final f\r\ probleme. Mai mult,
[oferul a `n]eles [i explica]iile me-
le. Cum sunt un adept al filosofiei
de c\l\torie exprimat\ de Paul
Theroux, nu am ]inut sup\rarea
prea mult. Gre[eala este ome-
neasc\, chiar [i `n ]ara sco]ilor...
„Luxul este du[manul puterii de
observa]ie, un r\sf\] costisitor ca-
re induce o asemenea senza]ie de
bine, c\ nu mai observi nimic. Lu-
xul te r\sfa]\, te infantilizeaz\ [i
te `mpiedic\ s\ cuno[ti lumea.
Acesta este scopul s\u, motivul
pentru care croazierele [i hotelu-
rile de lux sunt pline de tâmpi]i
care, atunci când `[i exprim\ vreo
p\rere, parc\ sunt pica]i de pe alt\
planet\“ (citat din Trenul fan-
tom\ c\tre R\s\rit, Editura Poli-
rom, 2015).

Abia ie[it pe str\zile din Glas-
gow, un sco]ian bine afumat,
chiar dac\ nu era mai mult de ora
3 dup\-amiaza, `ncepuse s\ urle la
noi de la o fereastr\, agitând o
sticl\. Am r\mas mirat, pentru c\
meciul dintre Celtic [i Rangers
din Cupa Sco]iei la fotbal era abia
a doua zi. Dar este posibil s\ fi
`nceput s\-[i fac\ curaj pentru
confruntarea programat\ la ora
12.00, `n miezul zilei, pentru ca su-
porterii celor dou\ mari rivale s\
nu aib\ timp, cel pu]in teoretic, s\
se matoleasc\ serios [i s\ se bat\.

Meciul s-a terminat la egalitate 
(2-2) Rangers, `n mod surprinz\ -
tor, având ̀ n vedere c\ de aproape
patru ani evolueaz\ prin ligi
sco]iene inferioare, trecând de
marea rival\ catolic\ la loviturile
de departajare. Din fericire, pe-
trec\ re ]ul sociabil nu a aruncat
sticla spre noi, s-a dus probabil 
s\-[i mai ia una din frigider. At-
mosfera din Glasgow (sau din ori-
ce ora[ britanic mai r\s\rit) ̀ ntr-o
sear\ de sâmb\t\ este festiv\, nu
`n]elegi ce [i pe cine s\rb\toresc
ace[ti oameni care mi[un\ cu
`nver[unare spre centru pentru a
ocupa orice loc[or din toate res-
taurantele, puburile sau spelunci-
le posibile. O uria[\ poft\ de a tr\i
[i de a consuma r\v\[e[te ora[ul:
so]ii `[i invit\ so]iile, prietenii
prietenele, colegii colegele, buni-
cii bunicile [i aman ]ii amantele.
Probabil c\ singurii care nu au
cum „s\ ias\“ sunt chiar cei care
muncesc s\-i serveasc\ pe cei care
ies `n ora[, `ntr-o bun\ m\su r\,
sunt sigur, str\ini dornici s\
`mpu[te o lir\. Aceia[i str\ini care
le fur\ locurile de munc\ – pe care
nu le vrea nimeni, c\ci, la naiba, o
via]\ are omul [i trebuie s\ [i-o
tr\iasc\ – [i ajutoarele sociale. De
altfel, la restaurantul McDonald’s
din centrul Edinburgh-ului am dat
peste o student\ str\in\, probabil
din Est, care nu a reu[it s\ `n]e -
leag\ importantul cuvânt beer de-
cât din a treia `ncercare. {i v\ rog
s\ m\ cre de]i, [tiu foarte bine s\-l
pronun]. Iar când l-a `n]eles, a râs
de mine. Cum adic\ bere la McDo-
nald’s, de parc\ i-a[ fi cerut un li-
tru de motorin\. Cum s\ bei o bere
`n timp ce hale[ti un Big Mac sau
un McChicken! Nu, o astfel de ima -
gine este de neconceput pe t\râ-
mul hranei s\n\toase [i bio-ecolo-
gice. A[a c\ m-am r\zbunat pe ea,
descriindu-mi setea neostoit\, aici.
Iar ca o concluzie personal\ (po-
ten ]ial sfat de c\l\torie – dar cine
are nevoie de sfaturi?): Edinbur -
gh-ul merit\ to]i banii, Glasgow-ul
mai pu]in. Sco]ia profund\ se as-
cunde printre ce]urile din nord.

Ispr\vi [i `ntâmpl\ri amuzante `n Sco]ia
Dup\ ce `n 2014 mi-am
`ndeplinit visul de a
vedea Irlanda, anul acesta
a venit rândul unui prim
contact cu Sco]ia. ~nainte
de plecare, m-am rugat `n
sinea mea ca sco]ienii s\
aib\ un accent mai
apropiat de cel britanic [i
cât mai `ndep\rtat de cel
al irlandezilor, care parc\
[i-au jurat s\ vorbeasc\
limba englez\ `n felul lor
propriu [i inconfundabil,
prea pu]in
comprehensibil pentru
cineva obi[nuit mai
degrab\ cu engleza
american\. 



– Fragment –

A nimerit peste jurnalul p\rintelui
Ulisses la doar câteva s\pt\ mâni
dup\ ce via]a `i fusese iremediabil
distrus\. A fost o descoperire pur
`ntâmpl\toare, f\cut\ ̀ n timp ce lu-
cra la Muzeul Na]ional de Art\ An-
tic\, unde `ndepline[te func]ia de
asistent muzeograf. Cardinalul-pa-
triarh al Lisabonei, José Sebastião
de Almeida Neto, f\cuse recent o
dona]ie de obiecte ecleziastice [i ne-
ecleziastice adunate de-a lungul se-
colelor de pe tot cuprinsul imperiu-
lui por tughez. Cu permisiunea car-
dinalului Neto, Tomás a fost trimis
de muzeu s\ `ntreprind\ cercet\ri
`n arhivele epi scopale din Rua 
Serpa Pinto, pentru a stabili prove-
nien]a exact\ a acelor minunate ar-
tefacte, istoria ̀ n urma c\reia un al-
tar, un potir, un crucifix sau o psal-
tire, o pictur\ sau o carte au ajuns
`n posesia diecezei de Lisabona. […]

A examinat prima pagin\, re-
marcând o `nsemnare care avea
_deasupra o dat\ [i un loc: 17 sep-
tembrie 1631, Luanda. A `ntors pa-
gina cu grij\. Au ap\rut [i alte date.
Ultimul an consemnat, de[i f\r\ zi
ori lun\, era 1635. Deci era vorba de
un jurnal. Ici-colo a observat ni[te
referin]e geografice, „mun]ii Bai-
lundu… mun]ii Pungo Ndongo…
vechiul drum spre Benguela“ – toa-
te, locuri care par a fi plasate ̀ n An-
gola portughez\. Pe 2 iunie 1633
apare numele altui loc: São Tomé,
micu]a colonie insular\ din Golful

Guineei, „acel solz de m\trea]\ de
pe capul Africii, la zile bune de
mers spre mia z\noapte de-a lungul
coastei jilave a acestui continent
pestilen ]ial“. Ochii `i cad pe o pro-
pozi]ie scris\ câteva s\pt\mâni mai
târziu : Esta é a minha casa. „Aici e
acas\.“ Dar nu era scris\ doar o
dat\. Cuvintele acopereau toat\ pa-
gina. O pagin\ `ntreag\ con]inând
aceea[i scurt\ propozi]ie, `nghe-
suit\ `n urm\toarea, identic\, cu
rândurile urcând [i cobo rând u[or:
„Aici e acas\. Aici e acas\. Aici e
aca s\“. Apoi se opreau, ̀ nlocuite de
o proz\ discursiv\ mai obi[nuit\,
pentru a ap\rea din nou dup\ câte-
va pagini, acoperind o jum\tate de
fil\: „Aici e acas\. Aici e acas\. Aici
e acas\“. Apoi `nc\ o dat\, mai
`ncolo, pe o pagin\ [i un sfert: „Aici
e acas\. Aici e acas\. Aici e acas\“. 

Ce `nsemna? De ce aceast\ re-
peti]ie maniacal\? A g\sit `n cele
din urm\ un posibil r\spuns pe o
pagin\ unde reiterarea era aceea[i
ca `n toate celelalte cazuri, acope-
rind de data asta aproape dou\ pa-
gini, cu o singur\ diferen]\ la final,
când ie[ea pu]in din tipar, un indi-
ciu c\ propozi]ia constituia de fapt
o elips\ pe care autorul ei o comple-
ta `n gând de fiecare dat\: „Aici e
acas\. Aici e acas\. Aici e acas\, un-
de Domnul m-a a[ezat pân\ când
m\ va lua la Sânul S\u“. Era limpe-
de c\ p\rintele Ulisses fusese chi-
nuit de un dor arz\tor dup\ acas\. 

Pe o pagin\, Tomás a g\sit un
desen bizar, desenul unei fe]e. 

Tr\ s\turile p\reau schi]ate `n gra -
b\, cu excep]ia ochilor plini de tris -
te]e, minu]ios desena]i. S-a cufun-
dat `n triste]ea lor. Amintirile de -
spre fiul s\u mort de curând i se
`nvârtejeau ̀ n minte. ~n ziua aceea,
când a plecat de la arhive, a dosit
jurnalul printre ni[te hârtii inofen-
sive din serviet\. Nu se am\gea `n
privin]a inten]iilor lui. Nu era vor-
ba de un `mprumut neo ficial – era
furt curat. Arhivele episcopale, ca-
re ignoraser\ jur nalul p\rintelui
Ulisses timp de dou\ sute cincizeci
de ani [i mai bine, n-or s\-i simt\
lipsa acum, iar el `[i dorea s\-l stu-
dieze cum trebuie, `n tihn\. […]

Ce scria p\rintele Ulisses pe
când se afla `n Angola nu era decât
o relatare sârguincioas\ [i de un in-
teres mai degrab\ modest. Era [i el
un biet slujitor al episcopului de
Luanda, care „[edea pe chei, la
umbr\, pe tronul s\u de marmu -
r\“, `n timp ce el trudea pân\ `l cu-
prindea amor]eala, alergând de co-
lo colo ca s\ boteze loturile de
sclavi. Dar `n São Tomé o for]\ in-
controlabil\ a pus st\pânire pe el. A
`nceput s\ lucreze la un obiect, pri-
nosul de care era vorba `n titlul jur-
nalului. F\urirea acestuia i-a sleit
mintea [i i-a stors [i ultima pic\tur\
de vlag\. Pomenea de `ncercarea de
a g\si „lemnul cel mai f\r\ de cu-
sur“ [i „uneltele potrivite“ [i `[i
amintea de ucenicia `n atelierul un-
chiului s\u de pe vremea când era
tân\r. Descria felul ̀ n care d\dea cu
ulei prinosul s\u, pentru ca acesta
s\ se p\streze mai bine `n timp, cu
„mâinile mele lucind, f\uritoare de
iubire evla vioas\“. Spre sfâr [itul
jurnalului, Tomás a dat peste aceste
cuvinte stranii, ce prea m\ reau na-
tura maiestuoas\ a crea ]iei sale: 

Str\luce[te, ]ip\, zbiar\, url\.
Cu adev\rat Fiul lui Dumnezeu ca-
re scoate un ]ip\t p\trunz\tor & `[i
d\ ultima suflare ̀ n timp ce catape-
teasma templului se crap\ de sus
pân\ jos. E gata…

Molia din sufletul lui Tomás a
frem\tat. {i-a adus aminte de ulti-
mele ore ale Dorei. Dup\ ce c\zuse
la pat, ]inea strâns cu amândou\
mâinile un crucifix [i, oricât se
zvârcolea, oricât ]ipa, nu voia s\-i
dea drumul cu nici un chip. Era o
efigie ieftin\ de bronz, destul de
mic\, care lucea stins, de genul ce-
lor care sunt atârnate pe perete. A
murit strângând-o la piept `n odaia
ei micu]\, simpl\, vegheat\ de ni-
meni altcineva `n afar\ de Tomás,

care [edea pe un scaun de lâng\
pat. Când a sosit clipa cea din
urm\, anun]at\ de oprirea brusc\ a
respira]iei ei hârâitoare (pe cât\
vreme fiul s\u se stinsese atât de
lini[tit, ca petalele unei flori care
cad lin la p\mânt), s-a sim]it ca o
bucat\ de ghea]\ purtat\ pe apele
unui râu.  

~n orele care au urmat, pe m\ -
sur\ ce lunga noapte se sfâr[ea [i
noua zi ̀ [i intra ̀ n drepturi, iar el ̀ l
tot a[tepta pe cioclul care nu mai
ap\rea odat\, a tot fugit din camera
Dorei, pentru a reveni iar\[i, alun-
gat de groaz\, adus `napoi de o por-
nire nest\ vilit\. „Cum o s\ tr\iesc
f\r\ tine?“, a implorat-o el la un mo-
ment dat. Ochii i-au c\zut pe cruci-
fix. Pân\ `n clipa aceea rela]ia lui
cu religia fusese una superficial\:
respecta rânduielile de form\, dar
`n sinea sa `l l\sau rece. Acum [i-a
dat seama c\ problema religiei tre-
buia ori luat\ drastic `n serios, ori
ignorat\ la fel de drastic. S-a uitat la
crucifix, oscilând ̀ ntre credin]\ ab-
solut\ [i necredin]\ absolut\. Pân\
s\ se decid\ odat\ pentru totdeau-
na `ntr-un fel sau altul, [i-a zis s\
p\streze crucifixul ca amintire.
Dar Dora – sau, mai precis, trupul
ne`nsufle]it al Dorei – nu voia s\-i
dea drumul. Mâinile [i bra]ele ei
]ineau strâns obiec tul acela, cu o
for]\ neab\tut\, chiar [i atunci
când, practic, i-a ridicat corpul de

pe cear[afuri tot `ncercând s\ i-l
smulg\. (Prin compara]ie, trupul
f\r\ via]\ al lui Gaspar fusese atât
de moale, de ziceai c\ e o p\pu[\
mare, umplut\ cu paie.) Furios, a
izbuc nit `n hohote de plâns [i a re-
nun]at. ~n clipa aceea o hot\râre –
sau mai degrab\ o amenin]are – i-a
`ncol]it `n minte. S-a uitat crunt la
crucifix [i a [uierat: „Tu! Tu! O s\
m\ ocup eu de tine, stai numai s\
vezi!“. 

~n cele din urm\, cioclul a venit
[i a luat trupul Dorei cu tot cu cru-
cifixul ei blestemat. 
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Yann Martel – Mun]ii
~nal]i ai Portugaliei 
„Suplimentul de cultur\“ public\ `n avanpremier\ 
un fragment din romanul Mun]ii ~nal]i ai Portugaliei,
de Yann Martel, traducere din limba englez\ de 
Dan Croitoru, care va ap\rea `n curând `n colec]ia
„Biblioteca Polirom. Seria Actual“, la Editura Polirom.

CARTEA

~n Lisabona anului 1904, un tân\r pe nume Tomás descoper\ un jur-
nal vechi. Acesta las\ s\ se `ntrevad\ existen]a unui artefact extra-
ordinar care – dac\ va fi g\sit – va redefini istoria. La volanul unuia
dintre primele automobile ap\rute `n Europa, tân\rul porne[te `n
c\utarea acestei comori stranii. Treizeci [i cinci de ani mai târziu,
un medic anatomopatolog din Lisabona, pasionat de romanele
Agathei Christie, disec\ un cadavru [i se g\se[te ̀ n fa]a unui mister
de nep\truns, consecin]a c\ut\rilor lui Tomás. Dup\ al]i aproape
cincizeci de ani, `n 1981, un senator canadian se retrage `ntr-un sat
din Mun]ii ~nal]i ai Portugaliei, `ndoliat dup\ moartea so]iei. Are
`ns\ o companie dintre cele mai neobi[nuite: un cimpanzeu. {i aici,
`n acest sat, c\utarea lung\ de un secol se va ̀ ncheia ̀ ntr-un mod cu
totul nea[teptat.  

AUTORUL

Scriitorul canadian YANN
MARTEL s-a n\scut `n Spa -
nia, `n 1963. Dup\ ce a studiat
filo sofia la Trent University, 
s-a dedicat literaturii. Este au-
torul volumelor de proz\ scur -
t\ Se ven Stories (1993), The
Facts behind the Helsinki Roc-
camations (1993) [i al roma -
nelor Self (1996), Life of Pi
(2001; Via]a lui Pi, distins cu
prestigiosul Man Booker Prize
for Fiction) [i Beatrice and
Virgil (2010). Via]a lui Pi a de-
venit bestseller interna]ional,
cartea fiind publicat\ `n peste
cincizeci de ]\ri. 



~n fiecare an, marile companii de
IT organizeaz\ câte un mega-con-
gres, urm\rit cu sufletul la gur\
de toate publica]iile interesate de
IT din lume. Ini]ial, acestea aveau
loc pentru a lansa noi produse,
pentru a vorbi despre noi butoane
sau func]ionalit\]i [i pentru a-[i

prezenta planurile de business `n
fa]a miilor de angaja]i. Lucrurile
s-au schimbat `ns\. Dup\ confe -
rin]a anual\ 2016 de la Facebook,
BuzzFeed scria urm\toa rele: „Mark
Zuckerberg nu candideaz\ la Pre -
[edin]ia Statelor Unite ale Ame -
ricii, dar este de `n]eles dac\ ave]i
totu[i impresia asta“.

Articolul punea degetul pe o
ten din]\ din ce `n ce mai evident\
`n cadrul `ntâlnilor anuale din
domeniul tehnologiei. Directorii
companiilor-gigant deja nu mai
pun ̀ n prim-planul discursului vi-
itoarele produse, cât binele uma -
nit\]ii. La propriu. Zuckerberg, de
exemplu, a men]ionat ̀ n discursul
s\u misiunea Facebook de a
aduce prosperitate na]iunilor sub-
dezvoltate [i a subliniat faptul c\
lumea nu `i poate ignora pe refu-
gia]ii din Siria. ~ntr-un gest destul
de atipic, directorul Facebook a
f\cut câteva remarci cu clare ten -
din]e politice, `mpotriva candi da -
tului republican Donald Trump:
„Aud voci conduse `nfrico[ate
care cer s\ construim ziduri [i care
vor s\ ne distan]eze de oameni pe
care ei `i eticheteaz\ ca fiind «alt-
fel». E nevoie de curaj s\ alegi
speran]a `n ciuda fricii“.

Impactul profund pe care `l au
ace[ti oameni asupra societ\]ii e 
vi zibil. Apple s-a luat la trânt\ cu
FBI-ul asupra dreptului la intimi-
tate al americanilor, devenind
stindardul acesteia mai mult 
decât a putut orice asocia]ie sau

organiza]ie non-guvernamental\
din Ame rica. Elon Musk, direc-
torul Tesla, este cel care [i-a pro-
pus s\ schimbe felul `n care
c\l\toresc oa menii, iar proiectele
sale, de la trenul care merge cu
1.200km/h pân\ la nava care face
naveta P\ mânt-spa]iu, nu mai
sunt vise, ci deja `n faza de teste.

Pe 18 mai a avut loc adunarea
anual\ Google. ~nainte de aduna -
rea general\ a programatorilor,
Google a f\cut public\ statistica
participan]ilor pe gen/na]ionali-
tate/etnie, transmi]ând lumii un
mesaj clar de diversitate, de inte-
grare [i de toleran]\.

Da, se poate suspecta c\ toate

acestea au [i motive comerciale.
Dar `ntr-o lume `n care profitul se
poate face [i f\r\ compasiune,
sunt de admirat cei care `[i doresc
ca ceea ce fac s\ aib\ un impact
pozitiv asupra lumii. Cu atât mai
mult cu cât atitudinea lor se re-
flect\ inclusiv la scar\ redus\, `n
rândul companiilor mai mici [i
chiar pân\ la nivel individual.

~n Ia[i, de exemplu, companiile
[i angaja]ii din domeniul IT
reprezint\ una dintre cele mai ac-
tive comunit\]i implicate `n via]a
social\. Programatorii alearg\ or-
ganizat la crosuri caritabile, se `n -
tâlnesc `n weekend s\ lucreze la
aplica]ii de mobil pentru ̀ ncurajarea

voluntariatului sau pentru oa-
menii care a[teapt\ autobuzul, fac
dona]ii, se apuc\ de croit haine ca
s\ strâng\ bani pentru educa]ia
de [tiin]\ ̀ n [coli. Li se repro[eaz\
foarte des c\ `[i permit s\ fie a[a.
E adev\rat, dar `n marea de oa-
meni care deja s-au resemnat, oa-
menii ace[tia s-au coagulat `ntr-o
oaz\ de aer proasp\t, de acel tip de
altruism dup\ care tânjim când `l
vedem `n Occident. Influen]a]i de
Zuckerberg sau nu, au decis c\
vie]ile lor au sens doar dac\ sunt,
pe lâng\ IT-i[ti, [i `nc\ ceva. Este
nevoie de curaj s\ alegi speran]a
`n ciuda fricii.

Trimiterea `n judecat\ a fostului
candidat al PNL la Prim\ria Capi-
talei, Ludovic Orban, de c\tre
DNA, are semnifica]ii mult mai
adânci pentru mediul politic de-
cât ar p\rea la prima vedere. {i
dincolo de cel politic, [i asupra
mass media. Povestea, pe scurt:
Orban i-a cerut unui afacerist s\-l
ajute cu o saco[\ burdu[it\ cu
50.000 de euro, pe care s\ `i `m -
part\ „la negru“ unor televiziuni
„de [tiri“ `n schimbul unor servi-
cii de imagine `n viitoarea campa-
nie electoral\ pentru Prim\ria
General\ a Bucure[tiului. Faptul
c\ `n România emit la ora actual\

nu mai pu]in de cinci canale pre-
tinse de informa]ii e ridicol `n si-
ne. Cum ar putea o pia]\ de publi-
citate precum cea de la noi s\
sus]in\ atâta produc]ie „de [tiri“?
Din episodul descoperit de DNA
vedem `n sfâr[it, dincolo de zvo-
nistic\, cum reu[esc posturi cu o
audien]\ foarte restrâns\, dar cu
echipe numeroase ([i cheltuieli pe
m\sur\) s\ mai emit\.

Noile strategii de politic\ edito-
rial\ se rezum\, ̀ n unele cazuri, la
servicii contra saco[elor cu bani
plasate strategic c\tre diriguitorii
institu]iilor media. Politicienii
[tiu de mult\ vreme re]eta. Exist\

[i un mercurial neoficial al sume-
lor pe care oricine trebuie s\ le
pl\teasc\ pentru a-[i mângâia or-
goliul de a ap\rea la o televiziune
na]ional\ discutând chestiuni de
via]\ [i de moarte pentru ]\ri [oa -
r\. Suma X pentru a ap\rea
al\turi de al]i cinci invita]i, suma
Y pentru a ap\rea doar el [i cel
mult `nc\ doi cet\]eni `n studio [i
suma Z pentru onoarea de a fi in-
tervievat „unu la unu“ `n prime-
time. Prim\ra[i de ora[e, vis\tori
de provincie la o carier\ politic\
la Bucure[ti [i al]ii ca ei au tot
ap\rut r\zle] pe micile ecrane,
de[i, `n mod evident, un telespec-
tator mai avizat nu le-ar fi g\sit
rostul `n aprigele talk-show-uri de
sear\. S-au conceput, desigur, [i
pachete promo]ionale mai light,
dac\ nu te ]ine punga (pardon, sa-
co[a!) s\ `]i dai cu p\rerea pe

sear\, s\ po]i avea acces la un pro-
gram de prânz-dup\-amiaz\, ceva
mai ieftin [i cu mai pu]in impact.
Dar oricum, m\car te po]i l\uda
dup\ aceea pe Facebook [i „urca“
filmule]ul prin care demonstrezi
c\ e[ti, ca politician, cineva, din
moment ce televiziunile din Capi-
tal\ `]i cer p\rerea ta avizat\ pe
un subiect sau altul.

Pân\ la acest moment, DNA-ul
nu a dezv\luit despre ce patroni
de televiziune era vorba `n rechi-
zitoriul lui Orban, dar nici greu de
inuit nu este. Au sc\pat domniile
lor de data aceasta de o punere sub
acuzare, ̀ ns\ pentru politicieni pre -
ce dentul este unul mult mai peri-
culos. {i le d\ frisoane. Practic,
DNA vrea s\ rescrie `ntreg ADN-
ul campaniilor electorale, cu atât
mai mult cu cât `n urm\ cu un an
a trecut prin Parlament noua 

Lege electoral\ care le d\ voie can-
dida]ilor s\ se promoveze oricum
[i oricât `naintea campaniei, dar
odat\ aceasta `nceput\, nu mai
pot nici m\car purta un tricou in-
scrip]ionat cu numele lor sau cu
si gla de partid. Mai mult decât
atât, statul deconteaz\ din acest
an costul campaniilor electorale –
e vorba, desigur, despre costurile
la vedere. Or, `n condi]iile `n care
pân\ acum s-au cheltuit „la ne-
gru“ sume neverosimil de mari `n
fiecare campanie electoral\ – fie
c\ a fost vorba despre bannere,
mash-uri, publicitate ori pomeni
electorale de tot felul (de la pixuri,
brichete [i pân\ la concerte de
muzic\ asezonate cu mici [i bere) –,
trecerea la noua paradigm\ este,
se vede, foarte dureroas\. Ba se
las\ [i cu dosar penal – ca la Or-
ban [i Olgu]a Vasilescu a Craiovei.
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IT. {i `nc\ ceva De veghe `n lanul de cultur\

M\d\lina Cocea

Banii, campania electoral\ [i televiziunile „de [tiri“

Se `mbrac\ `n acela[i
tricou `n fiecare zi, ca s\
nu `[i aglomereze mintea
cu decizii minore. La
evenimentele mari, `i vezi
singuri pe scen\, cu teni[i
`n picioare, atât de mici
pe lâng\ ecranul enorm
din spate. Fac dona]ii.
~nfiin]eaz\ organiza]ii de
caritate. Au ceva de spus
despre drepturile
femeilor, despre
includerea minorit\]ilor,
despre foamea din ]\rile
subdezvoltate, despre
rolul omului `ntr-un viitor
al tehnologiei. Ei sunt
oamenii din fruntea
marilor organiza]ii de
tehnologie – Facebook,
Google, Apple, Microsoft,
Tesla. Ei sunt, mai nou,
adev\ra]ii lideri ai lumii
libere.

Idei pe contrasens
George Onofrei



„Era prim\var\ [i, odat\ cu
schimbarea vremii, au ap\rut
melodii care capturau acest senti-
ment de deschidere, ca [i cum un
vânt proasp\t marca `n sfâr[it ie -
[irea din iarn\. Ritmurile de «bai -
ram» din New Orleans ale piesei

„Rainy Day Women #12 & #35“ a
lui Bob Dylan, armoniile extatice
ale piesei „Sloop John B“ a lui
Beach Boys sau funk-ul dezl\n]uit
al lui Road Runner de Junior
Walker & the All Stars erau

m\rturiile unei noi `ncrederi, ale
unei noi libert\]i, ale faptului c\
po]i s\ `ncerci totul [i totul s\ `]i
ias\“, descrie atmosfera perioadei
criticul britanic Jon Savage `ntr-o
carte recent\ intitulat\ 1966: The
Year the Decade Exploded.

Albumele lui Dylan [i Beach
Boys sunt o parte esen]ial\ a ca -
nonului rock, scrie „Slate“, [i apar
regulat `n topurile celor mai bune
zece albume de gen din toate tim-
purile, al\turi de „colegi“ precum:
The Beatles (Sgt. Pepper’s Lonely
Hearts Club Band sau Revolver),
Elvis Presley, The Clash, The
Rolling Stones, Marvin Gaye etc.

Coinciden]a lans\rii celor dou\
albume a fost deseori subliniat\,
cel mai recent `ns\ `ntr-un docu-
mentar BBC intitulat 16 5 66. Dar
la fel ca moartea concomitent\ a
lui Shakespeare [i Cervantès, ea
este fals\, scrie „The Slate“. Este
adev\rat, cei doi scriitori au `n -
cetat din via]\ la aceea[i dat\, pe
23 aprilie 1616, numai c\ `n calen-
dare diferite. La fel, de[i data de
lansare a lui Pet Sounds este si -
gur\, nimic nu este mai incert
decât momentul exact când a fost
lansat albumul lui Dylan.

La finalul unei anchete am\ -
nun ]ite, cei de la „Slate“ sunt con-
vin[i c\ data de 16 mai 1966, notat\
pe „certificatul de na[tere“ al albu-
mului Blonde on Blonde al lui Dy-
lan, este cel mai probabil fals\. O
legend\ ulterioar\, care vorbe[te

`ns\ despre simbolul comun pe
care `l reprezint\: cel al unei „re -
volu]ii culturale `n muzica pop“,
un moment de deschidere a unor
noi orizonturi.

Ambele apari]ii, scrie „Slate“,
reprezint\ trecerea albumului
pop/rock `n era adult\ `n care dis-
cul nu mai reprezint\ „o reciclare,
o reluare [i o compilare a discu -
rilor single precedente“. La vremea
respectiv\, revista „Billboard“ no-
ta, ca o noutate, c\ „dublul album
interpretat de Bob Dylan nu
con]ine decât piese originale, din-
tre care majoritatea nu au mai
fost `nregistrate `nainte“. Al [ap -
telea album de studio al lui Dylan,
Blonde on Blonde, avea s\ fie un
succes chiar de la lansare, intrând
imediat `n Top 10 `n SUA [i UK [i
fiind salutat cu critici entuziaste.
De asemenea, acesta a continuat
s\ apar\ pân\ ast\zi `n clasa-
mentele best of. 

Pet Sounds, care era cel de-al
11-lea album al celor de la Beach
Boys (dar compus [i orchestrat `n
cea mai mare parte de c\tre Brian
Wilson), a fost primit ceva mai
rece `n SUA, `ns\ cu mare succes
`n Marea Britanie, devenind apoi,
`n scurt\ vreme, unul dintre „cele
mai importante albume din isto-
ria muzicii“.

~n acela[i timp, noteaz\ „Slate“,
anul 1966 a marcat cumva un
apogeu, dar [i un `nceput al c\de-
rii pentru Dylan [i Wilson. La

sfâr[itul lui iulie, Dylan a avut un
„accident misterios“ care l-a pus
pe tu[\ vreme de câteva luni. Mai
târziu, e rândul lui Wilson s\ cad\
victim\ abuzului de LSD [i „pro-
priei sale paranoia“. ~n mod ciu-
dat, Wilson [i Dylan aveau s\
ajung\ dou\ decenii mai târziu `n
acela[i studio, cântând `mpreun\
piesa „The Spirit of Rock and
Roll“, pe care mul]i o consider\ o
nereu[it\ [i o „abomina]ie“.

Dar una dintre piesele de pe Pet
Sounds, „God Only Knows“, avea
s\ `l impresioneze atât de mult pe
Paul McCartney, `ncât acesta s-a
apucat imediat s\ lucreze la un al-
bum care s\ dep\[easc\ perfor-
man]a celor de la Beach Boys, Sgt.
Pepper’s Lonely Hearts Club
Band. McCartney, care spune c\
„God Only Knows“ este melodia
lui preferat\, a explicat deseori ce
influen]\ a avut muzica lui Brian
Wilson asupra sa, `n vreme ce
Lennon era un fan al lui Dylan
(care apare pe coperta lui Sgt. 
Pepper).

~n lunile care au urmat, Dylan
avea s\-i dea propria lui replic\
lui Sgt. Pepper, albumul John
Wesley Harding, unul dintre cele
mai bune discuri ale lui Dylan [i
unul dintre marile albume ap\ ru -
te atunci, albume a c\ror „na[tere
concomitent\“ avea s\ `i fac\ pe
mul]i s\ declare anul 1967 drept
cel mai important an din istoria
muzicii rock.
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16 mai 1966: ziua
revolu]iei culturale pop

Suplimentul lui Jup  

Pe 16 mai, `n 1966,
pre[edintele Mao lansa,
printr-o circular\, „Marea
Revolu]ie Cultural\ a
proletariatului“, care
avea s\ lase urme adânci
asupra Chinei. ~n aceea[i
zi, mult mai spre Vest, `n
sânul „Occidentului
putred“, ap\reau
simultan pe pia]\ dou\
dintre cele mai mari
capodopere din istoria
muzicii pop: discul
Blonde on Blonde, al lui
Bob Dylan, [i Pet Sounds,
al celor de la Beach Boys.
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Trainspotting
se `ntoarce
Dup\ 20 de ani, celebrul film realizat de Danny Boyle `n 1996 va
avea o continuare, anun]at\ de studiourile Sony cu un clip, postat
luni, ce folose[te imagini filmate acum dou\ decenii.

Film\rile la Trainspotting 2 au `nceput deja, regia apar]inându-i
din nou lui Danny Boyle, care a reu[it s\ reuneasc\ [i distribu]ia
ini]ial\: Ewan McGregor, Jonny Lee Miller, Ewen Bremner [i
Robert Carlyle.

Dac\ primul film era o adaptare a romanului omonim al sco]ia -
nului Irvine Welsh, al doilea este inspirat din continuarea scris\
din Welsh, Porno (2002), care reia istoria celor patru amici, la un
deceniu distan]\, având de aceast\ dat\ ca fundal industria por -
nografic\.

Proiectul lui Trainspotting 2 este de mul]i ani `n [antier. ~n 2013,
Danny Boyle spunea c\ orice continuare va fi inspirat\ doar din ro-
manul Porno, care, `n opinia lui, „nu e o carte mare precum roma -
nul original care este cu adev\rat o capodoper\“.

Trainspotting 2 va avea premiera pe 27 ianuarie 2017.

AC/DC: sezonul
problemelor

Johnson a anun]at `n martie c\,
dup\ 35 de ani de loiale servicii ̀ n
sânul AC/DC, a ajuns `n situa]ia
`n care medicii i-au interzis s\
mai continue s\ apar\ pe scen\.
Trupa australian\, având de fi-
nalizat un turneu foarte impor-
tant, a g\sit repede o solu]ie, du -
p\ ce Axl Rose a anun]at c\ este
„disponibil“.

Nu to]i fanii au v\zut `ns\ cu
ochi buni aceast\ schimbare [i 
s-au mobilizat pe re]elele sociale
pentru a protesta. Circul\ deja pe
internet o peti]ie intitulat\ „Ce -
re]i celor de la AC/DC s\ nu con-
tinue f\r\ Brian Johnson“, sem-
nat\ de câteva sute de persoane.

Organizatorii concertelor au
acceptat `ns\ s\ ramburseze bile -
tele acestor fani nemul]u mi]i, la
toate concertele din acest turneu
european.

Pe de alt\ parte, al]i fani au
fost mul]umi]i de felul `n care
Rose, imobilizat `ntr-un scaun pe
scen\ (n.r.: [i-a rupt piciorul), a
reu[it s\ suplineasc\ lipsa lui
Brian Johnson la primele con-
certe din turneu.

Dar cu toate aceste reac]ii pozi -
tive, trupa AC/DC trece prin tr-un
moment greu `n cariera sa. Anul
trecut, forma]ia a fost silit\ s\ se
despart\ de unul dintre membrii
ei fondatori, chitaristul Malcolm
Young, care a fost diagnosticat cu
demen]\. Pe urm\, bateristul
Paul Rudd s-a v\zut consemnat la
domiciliu `n a[teptarea unui pro-
ces `n Noua Zeeland\, unde este
acuzat de consum de droguri [i
de amenin]\ri cu moartea. Au 

urmat, dup\ câteva luni, pro ble -
mele de s\n\tate ale lui Brian
Johnson.

Deocamdat\, cei de la AC/DC
nu au anun]at cât timp va activa
Axl Rose al\turi de ei, mai ales c\
acesta va merge `n toamn\ `n
Statele Unite, pentru mult-a[tep-
tata reuniune a forma]iei Guns
N’ Roses.

Brian Johnson a anun]at `ns\
c\ nu inten]ioneaz\ s\ ias\ la
pensie. „Doctorii mi-au spus c\,
dac\ vreau s\ o fac, am voie s\ ̀ n -
registrez `n studio. Deocamdat\,
m\ concentrez pe tratamentul me -
dical [i sper c\ starea mea de
s\n\tate se va ameliora suficient
cât s\ pot urca din nou pe sce -
n\!“, a declarat Johnson.

Nimic mai controversat
`n ultima perioad\ decât
decizia celebrei forma]ii
AC/DC de a continua tur -
neul avându-l ca vocalist
pe Axl Rose de la Guns
N’ Roses, care l-a `nlocuit
pe Brian Johnson, acesta
suferind de probleme 
de s\n\tate.

~n timp ce `ntreaga planet\ se
`ntreba care este soarta lui Jon
Snow la sfâr[itul sezonului pre -
cedent al popularului serial
Game of Thrones, actorul Kit
Harington [tia foarte bine ceea ce

`i rezervaser\ realizatorii seriei.
Soarta personajului a fost cu -

noscut\, vreme de câteva luni,
numai de [ase persoane, a[a cum
a explicat Harington `n talk-
show-ul lui Jimmy Fallon. 

Dar actorul a recunoscut c\ nu
a p\strat secretul prea mult. El a
dezv\luit totul p\rin]ilor [i iu-
bitei sale, precum [i unui poli ]ist
care l-a oprit pentru dep\[irea
vitezei legale.

„Mi-a zis: «Putem rezolva pro -
blema `n dou\ feluri. Fie m\
urmezi la comisariat, fie `mi spui
dac\ tr\ie[ti `n sezonul urm\ -
tor!»“, poveste[te Harington. „La
`nceput am râs, dar mi-am dat
seama c\ vorbe[te foarte serios. 
I-am spus c\ voi fi viu `n sezonul
urm\tor, iar el mi-a r\spuns:
«Po]i pleca, Lord Comandant! {i
mergi `ncet!».“

Pagini realizate de Drago[ Cojocaru

Cum scapi de amenzi când 
joci `n Urzeala tronurilor



Nu `nseamn\ c\ urmeaz\ s\ mori
dup\ [aizeci de secunde. E o g\sel-
ni]\ de marketing a companiilor
de zbor, `n situa]ia `n care cineva
se r\zgânde[te [i renun]\ la bilet.
}i-l flutur\ ]ie pe la bot, la un pre]
atât de bun, `ncât `]i vine s\
c\l\tore[ti pân\ acolo chiar dac\
nu aveai asta `n plan. Dar dac\ tot
e ieftin, hai la Londra, zic. Oi

vedea eu ce-oi face pe acolo. C\ ceai
cu regina nu cred c\ pup, dar bani
de o bere m\ `mprumut [i tot am.   

Frumos, dom’le! Civiliza]ie
veche [i s\n\toas\. {i eu eram
preg\tit s\ gust cu poft\ din aceas -
t\ experien]\ ap\rut\ de plea[c\.
Când s\ ies din aeroportul Luton,
v\d ni[te omu[teni care agitau
pancarte, format A4. Or fi f\când
[i ei grev\, zic. Dar erau prea zâm-
bitori ca s\ crezi c\ ar vrea s\ bat\
pe cineva [i nici nu p\reau fila]i
de for]e de ordine gata s\ le sparg\
botul. ~n realitate, pancartele
con]ineau nume ale persoanelor
a[teptate s\ debarce. A naibii

treab\, pe una scria Gabriel D.
Ce fain\ coinciden]\, zic. {i m\

trezesc c\ `i spun omului „Hie -
lou“. Ce o fi `n]eles el din polite]ea
mea, am realizat abia mai târziu.
Hielou, mister Gabriel, zice, uel-
cam. Hi, hi, dar ce, o plea[c\ `n
plus stric\? Fal\u mi. Bine, dac\
zici tu, de ce s\ te contrazic?
Hangri, mister Gabriel? Ies, ai du.

M\ duce domnul John la un
restaurant, m\ `ndoap\ bine, apoi
zice c\ ai teic iu tu z\ hotel. {i uite
ce mult aduc un salut [i un zâmbet.
St\team acum ca belferul, la patru
stele, pe banii englezului, care a ple-
cat `n treaba lui, cu promisiunea c\
ai pic iu ap \t eit. Las\, nene, c\
pân\ la opt m\ plimb pe jos, dac\ tu
nu ai bunul-sim] s\ m\ duci cu
ma[ina prin `mprejurimi. 

Frate, deci \[tia chiar stau ne-
mi[ca]i, am crezut c\-s statui. Nu
[tiu dac\ au ̀ nv\]at s\ trag\ cu ar-
ma sau s\ dea cu karata, dar la
stat ]epeni sunt mae[tri. I-am scos
limba, m-am pref\cut c\ arunc cu
ceva `n el, nimic. De[i cred c\ a
sc\pat un fac of, printre din]i.

La ora opt fix, John era la re-
cep]ie. M-a dus ̀ ntr-o sal\ cu multe
picturi. Hai, c\ nu sunt prost, m-am
prins ce era. Un fel de congres sau
reuniune sau ceva a unor pictori.
Se punea câte unul la microfon,
spunea c\ este bucuros [i primea

o diplom\. End nau, mister Gabriel,
pliz cam hir. 

Iac\t\-m\ pictor. Ai hepi, ai
tenchiu. Dar sim]eam nevoia s\
aduc un pic de spirit artistic
românesc `n mijlocul acestor oa-
meni. 

{i mi-am adus aminte de o
tehnic\ pictural\ ̀ nv\]\t\ ̀ n clasa
a doua. Leidiz end gentlemen: 

O linie, o linie, un punct, un
punct,

O linie, o linie [i-un rotund,
O linie, o linie [i-un balon
Asta-i mutra lu’ mister John.
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Filmul e totu[i foarte personal. La
fel ca adolescenta Freja, [i Vinter-
berg a fost `n copil\rie martorul
divor]ului p\rin]ilor care, dup\ ce
s-au desp\r]it, au locuit `n aceea[i
cas\. De asemenea, la fel ca Erik
(Ulrich Thomsen), [i Vinterberg 
s-a rec\s\torit dup\ 20 de ani de
c\snicie cu o femeie mai tân\r\ –
`n film, noua femeie e interpre-
tat\, poate nu `ntâmpl\tor, de ac-
tuala so]ie a lui Vinterberg (Hele-
ne Reingard Neumann) [i, last but
not least, cineastul pare tot mai
preocupat de faptul c\ `mb\trâ-
ne[te [i c\ procesul e ireversibil.
(De aici aerul de etern adolescent
pe care `l cultiv\ probabil [i prin
botox, te gânde[ti dac\ `l vezi de
aproape.) 

Comunitatea e un film bergma-
nian, dar nu pentru c\ a fost fil-
mat `ntr-o vil\ din Suedia. De[i
`ncepe ca istoria unei trupe rock,
trasând ̀ nceputul experimentului
prin care Erik [i Anna (Trine Dyr-
holm), un arhitect [i o prezentatoa -
re de [tiri din Copenhaga anilor ’70,

decid s\ p\streze vila proasp\t
mo[tenit\, dar greu de `ntre]inut,
invitând mai mul]i prieteni s\ lo-
cuiasc\ cu ei, filmul se opre[te
pân\ la urm\ la personajul Anna.
Ei `i apar]ine ideea comunit\]ii,
dup\ ce admite c\ se plictise[te `n
compania so]ului. Dar destinul se
r\zbun\ când acesta se `ndr\gos-
te[te de o student\ de-a lui [i deci-
de c\ vrea s\ fie cu ea. 

Când a lansat Vân\toarea/ The
Hunt, `n  2012 la Cannes, Vinter-
berg vorbea despre o „lips\ de libi-
do pe str\zile Danemarcei“, lucru
care se vede din felul mult prea ci-
vilizat `n care educatorul inter-
pretat de Mads Mikkelsen se
ap\ra de acuza]ia c\ a agresat se-
xual o feti]\. {i Anna reac]ioneaz\
mult prea bine când so]ul o `n -
[tiin ]eaz\, exact dup\ sex, c\ a `n -
[elat-o. Dac\ la noi (]ar\ plin\ de
libido, cum altfel) so]ul nu sc\pa
f\r\ o veioz\-n cap [i o ploaie de
`njur\turi (vezi, pentru compara -
]ie, scena similar\ din Mar]i, du -
p\ Cr\ciun, de Radu Muntean), fe-
meia danez\ `[i s\rut\ so]ul, `i
spune automat c\-l iube[te [i pune
capu-n pern\. Ce urmeaz\ e, ca `n
cazul eroului din Vân\toarea, o
coborâre treptat\ `n infern, ur-
mat\ de un salt spre o zon\ ̀ n care
psihologic eroii se comport\

m\car normal. Interesant e c\ pre-
sa interna]ional\ n-a sesizat polite -
]ea boln\vicioas\ a eroilor, l\u dând
totu[i ambele filme. Aceast\ poli-
te]e, derutant\ pentru noi, nu vine
dintr-o lips\ a scenariului ori din
stâng\cia regiei, ci e aluzia lui
Vin terberg la ceea ce el nume[te
„un strat de polite]e cre[tineasc\
[i mediocr\ `n Scandinavia“, care
`i face pe b\rba]i s\ fie „semicas-
tra]i“. Cu Anna situa]ia e mai com-
plex\, pentru c\ vine la pachet cu
problematica vârstei. Noua iubi -
t\, care seam\n\ foarte bine cu ea
doar c\ e mult mai tân\r\, ajunge
pân\ la urm\ s\ se instaleze `n
aceea[i comunitate, singura dife-
ren]\ dintre ea [i Anna fiind fap-
tul c\ ea era acces la Erik.

Inegal, filmul e interesant pen-
tru felul `n care se apropie de psi-
hologia feminin\, dar p\c\tuie[te
prin artificialitatea scenelor de
grup care sunt o palid\ rememo-
rare a celor din Festen, filmul care
l-a lansat pe Vinterberg [i care e
unul dintre cele mai apreciate fil-
me Dogma. E ceva neautentic `n
felul `n care personajele vorbesc
unele peste altele ̀ ncercând s\ imite
via]a real\. Actorii sunt buni, re-
gia sufer\. Mai sunt [i accentele
de melodram\ – copilul bolnav de
inim\, de pild\, care anun]\ c\ o
s\ moar\ la 9 ani, f\cându-ne ast-
fel s\ fim tot timpul `n gard\. Evi-
dent, moare la fix, chiar dac\ nu la
9 ani! E greu s\ empatizezi cu per-
sonajele ̀ n scenele de grup, fa]\ de

scenele `n care eroii rela]ioneaz\
1:1 [i unde sunt mult mai fire[ti.

Despre aceast\ inocen]\ a co-
munit\]ilor nordice din anii ’70 a
vorbit [i Lars Ranthe, unul dintre
interpre]ii din Comunitatea, care
a fost invitat de Festivalul Filmu-
lui European, participând la pro-
iec]ia din deschiderea festivalu-
lui. De fapt, Vân\toarea (care a
fost [i el proiectat `n festival) e
continuarea fireasc\ a Comu-
nit\]ii. Doar c\ `ntre timp o epoc\
s-a terminat, iar dragostea, liber-
tatea [i afec]iunea se conjug\ azi
altfel.

Comunitatea/ Kollektivet, de Thomas
Vinterberg. Cu: Trine Dyrholm, 
Ulrich Thomsen, Lars Ranthe

Film

Iulia Blaga

Comunitatea
Dup\ ce a tr\it de la 7 la 19 ani `ntr-o colectivitate,
cineastul danez Thomas Vinterberg a decis c\ e
timpul s\ fac\ un film despre asta, dar rezultatul nu
se bazeaz\ pe o poveste tr\it\ acolo [i nici nu e o
cronic\ pur\ [i dur\ a epocii, cât o dram\ nostalgic\
despre trecerea timpului [i despre o stare de
inocen]\ pierdut\. 
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Voi n-a]i `ntrebat 
F|R| ZAH|R v\ r\spunde

Bobi 

Last minute


	526_sdc_01
	526_sdc_02
	526_sdc_03
	526_sdc_04
	526_sdc_05
	526_sdc_06
	526_sdc_07
	526_sdc_08
	526_sdc_09
	526_sdc_10
	526_sdc_11
	526_sdc_12
	526_sdc_13
	526_sdc_14
	526_sdc_15
	526_sdc_16

