
Apocalipse
autoprovocate

Marius Mihe]

Cândva, Biserica `i situa pe
eretici dincolo de p\gânism. ~n
vremurile moderne, eretic este
cel ce merge, dup\ capul s\u,
ori`ncotro crede de cuviin]\. Iar
Bisericile `ng\duie derapajele,
reactivând mitul fiului r\t\ ci -
tor mai strident decât [i-ar fi
`nchipuit vreodat\.
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„Nelini[tile
prezentului“ 
iau cu asalt 
Ia[ul pentru
[apte zile

~n perioada 6-12 octombrie, la
Ia[i va avea loc cea de-a IX-a
edi]ie a Festivalului Interna -
]io nal de Teatru pentru Pu -
blicul Tân\r (FITPTI), eveni-
ment organizat de Teatrul
pentru Copii [i Tineret „Lu -
ceaf\rul“. Evenimentul, care
anul trecut a fost acreditat de
Asocia]ia European\ a Festi-
valurilor cu sediul la Bru -
xelles ca Festival European,
va avea drept tem\ „Nelini[ -
ti le prezentului“. 

» pag. 2-3

Citi]i interviul realizat de Eli B\dic\ `n » paginile 8-9

Românii e de[tep]i

INTERVIU CU OVIDIU VERDE{ DESPRE ROMANUL MUZICI {I FAZE:

„Este singura carte scris\
de mine pe care simt
nevoia s\ o mai deschid“

Cronic\ de carte

Vaccinuri 
[i strategii

Radu Pavel Gheo

Te apuc\ râsu’-plânsu’ când auzi
cum se plâng autorit\]ile de
criza demografic\. Vai, românii
nu mai fac copii, ce ne facem, ce
se alege de viitorul ]\rii? Ai zice
c\ acolo, `n administra]ia statu-
lui, stau la pând\ mii de func]io -
nari care abia a[teapt\ s\ apar\
turme de nou-n\scu]i, ca s\ le ia
`n grij\, s\ le preg\teasc\ un vii -
tor luminos.

» pag. 5

Pentru mine, una dintre cele mai mari bucurii de la `nceputul verii a fost apari]ia celei de-a treia edi]ii a ro-
manului Muzici [i faze, debutul literar al lui Ovidiu Verde[, profesor universitar la Facultatea de Litere a Uni -
versit\]ii din Bucure[ti, autor al mai multor volume (Metafora – un concept deschis, 2004; Metafora [i meta -
fizica. Heidegger, Nietzsche, Blaga, Derrida, 2005; Teorie literar\ contemporan\. Teme, autori, abor d\ri,
2008) [i al unor studii [i articole `n volume colective [i `n reviste culturale. Reeditarea Muzici [i faze – ap\rut\
ini]ial la Editura Univers, `n 2000, când a [i primit Premiul Uniunii Scriitorilor pentru debut, apoi la Editura
Aula, `n 2003 –, de data aceasta la Editura Polirom, `n colec]ia „Fic tion Ltd.“, a fost ocazia perfect\ pentru 
a reciti unul dintre cele mai bune romane cu [i despre adolescen]i din literatura român\ contemporan\.



www.suplimentuldecultura.roSUPLIMENTUL DE CULTUR| » ANUL XII » NR. 537 » 1 – 7 octombrie 2016

2  »  actualitate

FITPTI, LA A IX-A EDI}IE, CU GÂNDUL LA ~MPLINIREA UNUI DECENIU DE EXISTEN}|

„Nelini[tile prezentului“ iau 
cu asalt Ia[ul pentru [apte zile
~n perioada 6-12 octombrie, la Ia[i va avea
loc cea de-a IX-a edi]ie a Festivalului
Interna]ional de Teatru pentru Publicul
Tân\r (FITPTI), eveniment organizat de
Teatrul pentru Copii [i Tineret „Luceaf\rul“.
Evenimentul, care anul trecut a fost

acreditat de Asocia]ia European\ a
Festivalurilor cu sediul la Bruxelles ca
Festival European, va avea drept tem\
„Nelini[tile prezentului“. Sub acest generic,
publicul care nu a uitat s\ r\mân\ tân\r [i
speciali[tii vor avea ocazia s\ vizioneze

spectacole, s\ se `ntâlneasc\ cu arti[ti, s\
participe la ateliere, s\ asiste la expozi]ii,
lans\ri de carte, s\ vizioneze filme
documentare, spectacole-lectur\. Biletele 
au fost puse `n vânzare pe site-ul bilet.ro,
precum [i la casieria Teatrului.

Miercuri, 5 octombrie

Showcase Teatrul „Luceaf\ -
rul“ Ia[i

l Ora 11, Sala Mare, Premier\:
Când vis\m, de Verena Koch [i
Kerstin Pell (coproduc]ie Teatrul
„Luceaf\rul“ Ia[i, Centrul Cultu-
ral German Ia[i, Forumul Cultu-
ral Austriac Bucure[ti) 

Distribu]ia: Ioana Natalia Cor-
ban (Felix), George Coco[ (Lupul),
Claudiu G\l\]eanu (Coco[ul), Ioa-
na Iordache (Pisica), Paul Sobo-
levschi (M\garul), C\t\lin Cucu
(Rumpelstiltskin, Uria[ul), Elena
Zmuncil\ (Scufi]a Ro[ie)

Regia: Verena Koch (Austria),
scenografia: Ute Lindenbeck (Ger-
mania), dramaturgia: Franz Hu-
ber (Austria), traducerea: Andrei
Bogdan Stoleru, video: Andrei
Cozlac

lVernisaj expozi]ie foto Imagi-
nile festivalului – Galeria „La
gard“, Parcul de Cultur\ Copou

lOra 19, Sala Mare: Pisica ver-
de, de Elise Wilk 

Spectacol nominalizat la Pre-
miile UNITER pentru Regie –
Bobi Pricop (2016)

Distribu]ia: Drago[ Maftei (Dani),
Ioana Corban (Bianca), Alex Iu-
ra[cu (Boogie), George Coco[ (Ro-
bert), Carmen Mihalache (Roxa-
na), Camelia Dilbea (Flori)

Regia: Bobi Pricop, scenogra-
fia: Irina Moscu

Lansare Carte cu pisica verde
(volum coordonat de Olti]a C`ntec)

Joi, 6 octombrie

l Ora 10 [i 11.30, Sala Mic\: Ro-
drigue Barbe, Canada, Republica

Cetrafrican\ – Lissoro, poveste
african\

Un spectacol de [i cu Rodrigue
Homero Saturnin Barbe (`n limba
francez\)

l Ora 17, libr\ria C\rture[ti:
spectacol-lectur\, Edgar cel cu pa-
iete, de Simon Boulerice (Canada) 

l Ora 18, aer liber: Teatrul Mu-
nicipal „Matei Vi[niec“ din Su-
ceava, C\r]ile, de Horia Gârbea

Distribu]ia: Cosmin Panaite
(Flo rin L\z\rescu), Bogdan Can-
tauz (Administratorul), Diana
Laz\r (Doamna Caranfil), Bogdan
Amur\ri]ei (Domnul Caranfil),
Clara Popadiuc (Doamna Iones-
cu), Cristina Florea (Doamna Po-
pescu), copilul Andrei Catrici
(An drei Popescu), Liviu Rusu

({oferul), c\]elu[a Botic (Animal
de curte). Un spectacol de Octa-
vian Jighirgiu

l Ora 18, Sala Mic\: Odra-
dek/Cie Pupella Nogues/Centre
de Création et de Développement
pour les Arts de la Marionnette,
Fran]a, Start!  (Partener: Institu-
tul Cultural Francez din Ia[i)

l Ora 19, Sala Mare: Teatrul
„Aureliu Manea“, Turda, Vertij

Distribu]ie: Vava {tef\nescu,
Andrea Gavriliu, Alexandra Du -
[a, Flavia Giurgiu, Raluca Radu,
voce: Marcel Iure[

Regia: Mihai M\niu]iu, sceno-
grafia: Adrian Damian, coregra-
fia: Vava {tef\nescu [i Andrea
Gavriliu, muzic\ original\ [i re-
mixuri: {erban Ursachi, video
proiec]ie: Cristian Pascariu, light-
design: Lucian Moga

l Ora 20.15, esplanada teatru-
lui: spectacol de videomapping [i
lasere (realizator videoartist An-
drei Cozlac); live streaming

Vineri, 7 octombrie

l Ora 10, Sala Mic\: El Retrete
de Dorian Gray, Spania, cabaret

Un spectacol de [i cu Ezra Mo-
reno, Marcos PTT Carballido

l Ora 12, Sala Mic\: spectacta-
col-lectur\, Ceas de sear\ `ntr-o
toamn\ târzie, de Friedrich Dür-
renmatt

l Ora 13, Sala Mic\: Dezbatere:
Traducerea pentru teatru, ̀ ntre li-
terar [i scenic

l Ora 18, aer liber: Teatrul Mu-
nicipal „Matei Vi[niec“ din Su-
ceava, C\r]ile, de Horia Gârbea

l Ora 17, C\rture[ti Palas:
spectacol-lectur\, Pe[tii dorm?, de
Jens Raschke 

l Ora 19, Sala Mare: Teatrul
Na]ional „Radu Stanca“ din Si-
biu, Bizoni. Fabul\ urban\ #2 de
Pau Miro

Distribu]ia: Vlad B`rzanu/Cris -
tian Timbu[ (Fratele cel mic), Ius-
tinian Turcu (Fratele mijlociu),
Ali Deac (Fratele cel mare), Cen-
dana Trifan/Maria Soilic\ (Sora),
Ioan Paraschiv (Tata), Raluca Iani
(Mama), Dana Maria L\z\rescu
(O prostituat\). Cu participarea
actorilor din Girafe. Fabula ur-
ban\ #1: Mariana Mihu, Marius
Turdeanu, Adrian Matioc, Ioan
Alexandru Savu

Regia, adaptarea, spa]iu sonor:
Radu Afrim, scenografia: Drago[
Buhagiar, coregrafia: Andrea Gavri-
liu, traducere: Lumini]a Voina-R\u]

Programul FITPTI 2016

Arta ca experien]\
a prezentului

Olti]a C`ntec, director artistic 
al Teatrului „Luceaf\rul“

Etichetat „Festival European“ de c\tre Asocia]ia
Festivalurilor Europene cu sediul la Bruxelles, o
`nsemnat\ certificare continental\ a calit\]ii sale,
FITPTI a ajuns `n 2016 la edi]ia cu num\rul IX,
`mplinindu-[i menirea, adunând comunitatea `ntr-o
s\rb\toare a artelor spectacolului, fiind un ele-
ment de coeziune, un nod `ntr-o important\ re]ea
interna]ional\. 

Anul acesta ne preocup\m de „nelini[tile pre-
zentului“, de anxiet\]ile [i panicile c\rora trebuie
s\ le facem fa]\ la nivel individual [i social: insecu-
ritate, discriminare, atentate, migran]i, r\zboi, Al-
zheimer, autism, violen]\, singur\tate, izolare etc.
Nu va fi o edi]ie sumbr\, departe de noi gândul de
a suplimenta tensiunile zilei. Programul se va 

concentra pe evenimente de artele spectacolului
care reflect\ mediat artistic spaimele contempora-
ne, nu pu]ine, din p\cate, care propun forme de
art\ ca experien]e ale prezentului. 

FITPTI e un festival de arte ale spectacolului di-
vers, complex, nu unul de ni[\, ci unul care `n]ele-
ge tinere]ea ca stare de spirit, ca atitudine, ca des-
chidere spre cultur\ [i inova]ie, având `n vedere
categorii de public foarte diverse, de la pre[colari
la tineri, adul]i [i seniori. Programul `nscrie nu
numai spectacole de teatru sau dans, ci [i spectaco-
le-lectur\, `ntâlniri cu arti[ti, discu]ii, dezbateri,
lans\ri de carte, expozi]ii, filme documentare, `n
a[a fel ̀ ncât toat\ lumea s\ aib\ de unde [i ce alege.
Peste 400 de arti[ti din 17 ]\ri (Austria, Belgia, Bul-
garia, Canada, Danemarca, Elve]ia, Fran]a, Ger-
mania, Italia, Letonia, Olanda, Polonia, Portuga-
lia, Republica Centrafrican\, România, Spania,
Ucraina) `[i prezint\ crea]iile la Ia[i, unii pentru
prima dat\ `n România, cu propuneri de top, multe
`n premier\ pentru ]ara noastr\, transformând ar-
tele spectacolului ̀ n catalizator de emo]ie. Produse
de echip\, teatrul [i FITPTI v\ invit\ s\ ne `nvin-
gem nelini[tile `mpreun\. 
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l Ora 20, spectacol `n aer liber:
Teatrul Bis, Sibiu 

Cu: Andrada Grosu, Aneea
Opri[, Claudiu F\l\ma[

Scenariu: Flaviu Suhastru, re-
gia: Bogdan S\r\]ean

Sâmb\t\, 8 octombrie

l Ora 10, Sala Mic\: El Retrete
de Dorian Gray, Spania, cabaret

l Ora 11.30, Sala Mare: Teatrul
Gong, Sibiu, Alice

Text de Yann Verburgh dup\
Lewis Carroll

Distribu]ia: Anton Balint, Paul
Bondane, Barbara Cri[an, Cristi-
na Dr\ghici, Charlie F\l\ma[, Mi-
haela Grigora[, Iustinian Turcu

Regia: Eugen Jebeleanu, sceno-
grafia: Velica Panduru, muzica:
Alex Halka, video: Coralie de Gon-
zaga, Silviu Naicu

l Ora 17, aer liber: AU|LEU,
Timi[oara, Huooooo!!!

Text [i ̀ nscenare: Ovidiu Mih\i ]\
Ac]ioneaz\: Marian P`rvules-

cu, Christine Cizma[

l Ora 18, aer liber: Teatrul din
valize, Polonia, Satyriada

Scenariul [i regia: Łukasz Ję-
drzejczak, Anna Jędrzejczak

Distribu]ia: Łukasz Jędrzej-
czak, Anna Jędrzejczak, Hubert
Żórawski

l Ora 19, Sala Mare: Teatrul
Na]ional „Radu Stanca“ din Si-
biu, 20 noiembrie, de Lars Noren

Un spectacol de Eugen Jebelea-
nu. Cu Ali Deac

Traducerea: Eugen Jebeleanu
[i Ali Deac, consultant scenogra-
fie: Velica Panduru, video design:
Andrei Cozlac, asistent regie: Ma-
ria C. Popovici

l Ora 20.30, Sala Mic\: Untea-
tru, Bucure[ti, Sunset Limited, de
Cormac McCarthy

Spectacol nominalizat la Pre-
miile UNITER, categoria Cel mai
bun spectacol.

Distribu]ia: {erban Pavlu (Whi-
te), Richard Bovnoczki (Black)

Regia: Andrei [i Andreea Gro-
su, scenografia: Vladimir Turturi-
ca, traducerea: Ioana Pelehat\i

Duminic\, 9 octombrie

l Ora 10, Sala Mic\: Teatrul
din valize, Polonia, Show cu ba-
loane

Regia: Lukasz Jędrzejczak
Cu: Anna Jędrzejczak, Lukasz

Jędrzejczak

l Ora 11.30, Sala Mare: Teatrul
}\nd\ric\ din Bucure[ti, Omul de
z\pad\ care voia s\ `ntâlneasc\
soarele, de Matei Vi[niec

Regia: Ioan Brancu, scenografia:

Marian Sandu, proiec]ie video:
Marin Fagu, muzica: Cari Tibor

Distribu]ia: Ioan Brancu, Lilia-
na Gavrilescu, Mariana Zaharia,
Robert Trifan, Leonard Dodan

l Ora 17, aer liber: AU|LEU,
Timi[oara, Huooooo!!!

l Ora 18, Palas Mall: Teatrul
din valize, Polonia, Show cu ba-
loane

l Ora 18, Sala Mic\: lansare de
carte, Dramaturgi francezi, de {te-
fan Oprea [i Anca Maria Rusu

l Ora 19, Sala Mare: Centrul
Cultural „Nicolae B\lcescu“ din
Bucure[ti, Aglaja, dup\ Aglaja
Veterany

Distribu]ia: Alina Petric\ (Agla-
ja), Anca Florescu (Mama), Adrian
Ciobanu (Tata), Olimpiu Blaj
(M\tu[a), Alexandru-Lucian Aron
(Willisacker, Frau Hitz, Moartea),
{tefan Lupu (Costel, Pepita)

Concept [i coregrafie: {tefan
Lupu, dramatizare: Alina Petric\,
sound design: Mihai Dobre, set
design: Adeline B\descu [i Elena
Dobând\, costume: Cristina Milea
[i Elena Gheorghe, graphic de -
sign: Bogdan Dom[a, video edi-
ting: Waradu Luin, D.O.P.: Ma-
rius Mihordescu, concept make-
up: Diana Ionescu

l Ora 20, Teatru Fix: REAC-
TOR [i Váróterem Projekt, Cluj,
Dispari]ia

Distribu]ia: Carina Bunea, Ale-
xandra Caras, C\t\lin Filip, Alina
Mi[oc, Endre Racz, Timea Udvari

Regia: Leta Popescu, dramatur-
gia: Alexa B\canu, sunet [i lu-
mini: Doru Mihai Talo[

Luni, 10 octombrie

l Ora 9.30, Sala Mic\: Teatrul
Prova [i Teatrul La Baraca, Italia,
Duet. Dialoguri muzicale `ntre
mi[care [i sunet

Un spectacol de [i cu Chiara
Carrara [i Andrea Rodegher (Il
Tea tro Prova)

Regia: Chiara Carrara [i An-
drea Rodegher (Il Teatro Prova)

l Ora 11.30, Sala Mic\: Teatrul
Gulliver, Gala]i, C\l\torie spre
centrul p\mântului, dup\ Jules
Verne

l Ora 12, sala Studio UAGE:
Eugenio Barba. }ara `n care copa-
cii zboar\ (proiec]ie de film docu-
mentar)

Regia: Jacopo Quadri, Davide
Barletti (2015)

l Ora 18, Palas Mall: Teatrul
Prova [i Teatrul La Baraca, Italia,
Duet. Dialoguri muzicale `ntre
mi[care [i sunet

l Ora 19, Sala Mare: Teatrul
Na]ional Timi[oara, Hamlet, de
W. Shakespeare, tradus [i remixat
de Peca {tefan. Cu soli[tii for -
ma]iei SUBCARPA}I

Distribu]ia: Matei Chioariu,
Ion Rizea, Claudia Ieremia, Ma-
rius Andrei Alexe, Doru Iosif, Vic-
tor Manovici, Cristina König, Fla-
vius Retea, C\t\lin Ursu, Bogdan
Spiridon, Adrian Jivan, Florin
Ruicu, Constantin Tovarni]chi,
Raul Bastean, Valentin Popescu,
Benone Viziteu, Romeo Ioan, Clau -
diu Dogaru, Ionu] Iova, Marius
Lupoian

Muzica: SUBCARPA}I, sceno-
grafia: Iuliana V l̀san, sound design:
Ioan U]u Pascu & Sebastian Ham-
burgher, video: KOTKIvisuals

Un spectacol de Ada Lupu 
Hasvater

l Ora 20, sala Teatru FIX: Aso-
cia]ia UMA ED ROMÂNIA, Re-
frac]ie

Ideea acestui proiect colectiv a
pornit de la volumul Mâini cu-
min]i. Copilul meu autist, semnat
de Ana Dragu. 

Autori: Nicoleta Lefter, Silvia
C\lin, Velica Panduru, Mihai
P\curar, George D. St\nciulescu

Credite artistice: Nicoleta Lef-
ter, Silvia C\lin, Velica Panduru,
Mihai P\curar, George D. St\n ciu -
lescu, Adi Bulboaca, performeri:
Nicoleta Lefter, Silvia Calin, An-
drei Ostrowski, echipa de docu-
mentare [i crea]ie: Nicoleta Lefter –
actri]\, Silvia Calin – coregraf, Ve-
lica Panduru – scenograf [i light
design, George D. St\nciulescu –
compozitor, Mihai P\curar – artist
video, Adi Bulboac\ – fotograf [i
artist video, Ruxandra Bunea –
psiholog, Andrei Ostrowski – elev.
Spectacol urmat de discu]ii cu psi-
hologi [i echipa de proiect

Mar]i, 11 octombrie

l Ora 9.30, ora 11, Sala Mic\:
Compania Trule, Portugalia, P\ -
pu [ile din via]a mea

Un spectacol de [i cu Manuel
Costa Dias

l Ora 11, Sala Mare: AnimArt
Cluj: Cr\iasa z\pezii, dup\ H.Ch.
Andersen

Distribu]ia: Enik  Takács, Leo-
nard Viziteu, Dana Bon]idean

Regia: Dana Bon]idean, sceno-
grafia: Sandu Marian

l Ora 12, Sala Studio UAGE:
Alvis Hermanis, Mai mult decât
via]\ (proiec]ie de film documen-
tar – premier\ `n România)

Scenariul: Gints Grūbe, imagi-
nea Andrejs Rudzāts; Muzica:
Jēkabs Nīmanis, sunet: Normunds
Kļaviņš, Jānis Zaneribs, produ -
c\tor Inese Boka-Grūbe. Mis trus
Media (2010)

l Ora 19, Sala Mare: Compania
Replika, Bucure[ti, Amintiri din
epoca de [coal\, de Mihaela Mi-
chailov

Distribu]ia: Katia Pascariu [i
Alexandru Potocean

Regia: Radu Apostol, scenogra-
fia: Maria Mandea, coregrafia:
Paul Dunca, muzica: Jak Neu -
mann, foto: Vlad A. Arghir

lOra 20, Casa de Cultur\ a Stu-
den]ilor Ia[i: Teatrul Na]ional Bu-
cure[ti, O `ntâmplare ciudat\ cu
un câine la miezul nop]ii, dup\ un
roman de Mark Haddon

Distribu]ia: Ciprian Nicula,
Emilian Oprea, Carmen Ungurea-
nu, Ana Ciontea, Rodica Ionescu

Regia: Bobi Pricop, scenografia:
Adrian Damian, costume: Liliana
Cenean, muzica: Alexei Turcan, vi-
deo: Dan Adrian Ionescu, Mizdan,
lighting design: Andrei Florea,
adaptarea: Simon Stephens, tradu-
cerea: Andrei Marinescu

Miercuri, 12 octombrie

l Ora 9.30, Sala Mic\: Poppen-
theater Jacobus Wieman, Olanda,
Povestea a trei cutiu]e

Un spectacol de [i cu Koos Wieman

l Ora 11, Sala Mare: Teatrul
Colibri, Craiova, Fata babei [i fata
mo[neagului

Distribu]ie: Oana Stancu, Alis
Iano[, Rodica Pris\caru, Ionica
Dobrescu, Mugur Pris\caru, Adria -
na Ioncu, Daniel Mirea

Regizor artistic: Todor Valov
(Bulgaria), adaptare: Valentin Do-
brescu, scenografie: Stefka Kyuv-
lieva (Bulgaria), coloana sonor\:
Alin Macovei-Moraru

l Ora 12, Sala Studio UAGE:
Thomas Ostermeier. Teatrul care
nu ne mai ajunge (proiec]ie film
documentar – premier\ `n Româ-
nia) 

Regia: Jérémie Cuvillier
Lansare de carte: Thomas Os-

termeier, Teatrul [i frica, 2016

l Ora 17, lansare de carte: Re-
gia româneasc\, de la act de inter-
pretare la practici colaborative
(coord. Olti]a C`ntec)

l Ora 18, Sala Mic\: Teatrul
Ariel Tg. Mure[, Respira]ii, de
Duncan Mcmillan

Un spectacol de: Radu-Alexan-
dru Nica

Distribu]ia: Raisa Ané (Ea),
Andi Gherghe (El)

Traducere: Mircea Sorin Rusu

l Ora 18, Palas Mall: Poppen-
theater Jacobus Wieman, Olanda,
Povestea a trei cutiu]e

Un spectacol de [i cu Koos Wieman

l Ora 19, Sala Mare: FREAK
SHOW, cu Florin Piersic Jr.

l Ora 20.30, esplanada teatru-
lui: spectacol de videomapping [i
lasere (realizator videoartist An-
drei Cozlac) 

~n lini[tea nelini[tii
Ioan Holban, directorul Teatrului „Luceaf\rul“ 

Nu se putea o tem\ mai actual\ pentru edi]ia Festivalului
Interna]ional de Teatru pentru Publicul Tân\r din acest an decât
aceea a nelini[tilor. Spectacolele din festival vorbesc, toate, despre
nelini[te, iar aceasta este totdeauna proiectiv\, `n angoasa prezen-
tului [i `n frica de viitor. Iat\, Bizoni. Fabul\ urban\ #2 e o explora-
re a suferin]ei unei umanit\]i care se surp\, Aglaja este o sum\ de
st\ri, sentimente, frici, speran]e [i angoase pe sufletul unui artist,
Start! ne vorbe[te despre nelini[tile c\l\toriei `n propria memorie
(partir c’est mourir un peu, nu-i a[a?), 20 Noiembrie este despre ra-
portul mereu inter[anjabil `ntre victim\ [i c\l\u, terorism, imi -
gran]i, nelini[ti globale, El Retrete ne `ntreab\ ce se poate `ntâmpla
când se sparge ecranul protector al magiei, Vertij fixeaz\ efectele
scurgerii elanului vital, epuizarea lui [i pierderea con[tiin]ei de si-
ne, Hamlet adun\ toate nelini[tile din celebra `ntrebare „a fi sau a
nu fi?“, Alice poveste[te nelini[tile copilului când p\r\se[te vârsta
de aur etc. Un singur personaj pare a se salva din nelini[tea sa:
Omul de z\pad\ care vrea s\ `ntâlneasc\ soarele, al lui Matei
Vi[niec. M\ hot\râ sem s\ fac o glum\, nu prea reu[it\ totu[i, spu-
nând despre mine ̀ nsumi c\ „sunt tân\r [i nelini[tit“, dup\ cum zi-
ce titlul unui serial de televiziune. M-am repliat repede dup\ ce voi
fi aflat c\ unul din actorii filmului, Howard Dell, e foarte tân\r [i
foarte nelini[tit pentru c\, dup\ ce a fost depistat cu dou\ boli rare
de ficat [i i s-au dat doar trei luni de via]\, a vândut tot, a plecat `n
jurul lumii „s\ caute un leac“, l-a g\sit (un ficat nou adic\) [i s-a
`ntors `n muzic\, film, sport, de unde tocmai plecase, `n nelini[te [i
angoas\, pentru totdeauna. A bon entendeur, salut!



Stimate domnule Auster, v\ scriu
de foarte departe, din Europa de
Est. V-o spun deschis, nu sunt eu
omul care s\ se ascund\ dup\ tex-
tualitate: nu am fost unul dintre
marii dumneavoastr\ admiratori. 

Era o vreme – e un deceniu tre-
cut de atunci – când era]i foarte la
mod\, dac\ `mi permite]i acest
adev\r, printre tinerii mei prieteni,
cu to]ii studen]i ̀ n [tiin]e umaniste.
Se pretindeau cul]i, se pretindeau
rafina]i, aveau – invariabil – doi
mari scriitori americani prefera]i:
pe dumneavoastr\ [i pe domnul
Philip Roth. Chiar v\ pasti[au cu
neru[inare, `n micile lor `ncerc\ri
eseistice. M\ dezgustau. Fiecare se
credea Auster [i nici unul nu era,
sunt sigur c\ a]i tot auzit aceast\
realitate, care la noi a ajuns [i vers

de poem postmodern. Da, domnule
Auster, v\ ocoleam exact din acest
considerent: era]i prea popular. Nu
puteam s\ `ndur `nc\ un scriitor de
succes la mine ̀ n bibliotec\ – [i v-a[
ruga s\ m\ `n]elege]i: eram un poet
abia publicat [i, totu[i, deja ratat.
Succesul altora m\ indispunea.
F\ceam [i un foarte ieftin joc de cu-
vinte: v\ g\seam prea auster ̀ n me-
tafor\ [i am s\ v\ rog s\ lua]i ̀ n con-
siderare c\, la noi, auster ̀ nseamn\
s\rac. Eram, vede]i bine, un tâmpit.
Nu [tiam nimic despre Trilogia
New Yorkului [i nici nu voiam s\
[tiu.

Acesta este contextul `n care 
mi-a parvenit o carte scris\ de dom-
nia voastr\. Nu era una dintre cele
mai faimoase, f\r\ s\ fie mai pu]in
`nsemnat\. Era cartea Leviathan.

Am citit-o f\r\ s\ m\ `ncânt. Dar
am citit-o `n regim de urgen]\, din
ra]iuni foarte sentimentale. Mi-a
fost d\ruit\, a[a c\ v-am elogiat `n
fals ca un nebun. Ani de zile am
tr\it cu aceast\ ru[ine [i m\ bucur
c\ am ocazia s\ m\ m\rturisesc. 

Vede]i dumneavoastr\, cartea
mi-a fost d\ruit\ de o tân\r\ (eu
aveam 22-23 de ani, iar ea era `nc\
mai tân\r\ decât mine). {ti]i, de -
sigur, ce ̀ n seam n\ o asemenea stare
a faptelor. 

Afla]i c\ am avut cu aceast\
domni[oar\ `ndelungi `ntrevederi
`n parcuri [i `n gr\dini publice, 
ne-am s\rutat pe terase [i ̀ n restau-
rante modeste, potrivite statutului
nostru de studen]i din R\s\rit. Nu
am f\cut niciodat\ dragoste, iar
aceasta este una dintre cele mai
complexe `ntâmpl\ri ale studen]ii-
lor mele. Totul a fost atât de frumos
[i de pur, ̀ ncât iubirea nu ar fi f\cut
decât s\ mutileze aceast\ pagin\ de
via]\. Resimt o melancolie foarte
tandr\ când `mi amintesc istoria
aceasta veche. 

M-a iubit? Poate c\ m-a iubit cu o
`n]elepciune la care doar femeile

pot uneori ajunge. De ce nu s-a
`mplinit dragostea noastr\? Dar ci-
ne spune c\ nu s-a `mplinit? De ce o
desp\r]ire `nainte nu poate fi cel
mai frumos sfâr[it pentru o poveste
de amor? 

Mi-am amintit toate acestea pen-
tru c\ de curând m-am re`ntâlnit cu
domnia voastr\ [i nu aveam cum s\
nu-mi amintesc. Am `nceput s\ ci-
tesc Sunset Park aparent f\r\ nici
un motiv. S\ spunem c\ am sim]it
totu[i o chemare. 

{i m-am sim]it foarte apropiat,
m-am sim]it frate cu Miles Heller,
un b\rbat `nc\ tân\r, pe care l-a]i
l\sat la o r\scruce fotografiind
obiecte abandonate. {i m-am emo -
]ionat de dragostea sa pentru base-
ball [i am `n]eles foarte bine ce
scrie]i când scrie]i despre regrete
pân\ la sfâr[itul zilelor.

{i nici nu [tiu cum s\ v\ spun,
domnule Auster, c\ nu mai [tiu
nimic despre iubita mea de acum
un deceniu. A murit? E bine?
Poart\ inel? S-a m\ritat? Are
copii? E fericit\? Mai cânt\ câteo-
dat\ karaoke? Nu [tiu [i nu voi
afla niciodat\ – [i ce dac\? 

Am citit Sunset Park ̀ nc\rcat cu

toat\ aceast\ melancolie, `mbog\]it
de acest adev\r revelat: iubirile ca-
re nu se `mplinesc nu au cum s\ nu
fie pentru totdeauna.

Domnule Auster, adev\rul este
c\ m-am convertit. Nu mai sunte]i
de mult la mod\ `n lumea mea, iar
asta de asemenea e bine – doar fana-
ticii rezist\ pe baricade [i v\ ]in de
icoan\. 

Da, m-am convertit abia acum la
austerism, gata!, sunt omul dum-
neavoastr\; [i mai afla]i c\ abia cu
ultimele cuvinte din Sunset Park
m-a]i convins, abia cu prezentul, cli-
pa de fa]\, aceast\ clip\ trec\toare,
`n prezentul care este aici [i apoi
dispare, prezentul care dispare pen-
tru totdeauna.

De aceea v\ scriu: pentru c\ `n
prezent, `n prezentul care tocmai a
disp\rut din nou pentru totdeauna,
m-am `ndr\gostit, din nou, ca un
tân\r, de o carte – m-am ̀ ndr\gostit
de Sunset Park. Când am `nchis-o,
mi-a ap\rut chipul acelei foarte
vechi iubiri, [i am zâmbit f\r\ fric\,
cum e bine s\ zâmbim trecutului
disp\rut pentru totdeauna. 

{i de aceea...
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Aud destul de des – ̀ n special de la cei
care n-au nimic de vânzare – p\reri
prezentate cu aer de expert despre
„ce se vinde“ sau „ce-ar merge“ `n
Occident. {i c\ arti[tii care au reu[it
s\ scoat\ ceva „pe pia]\“, „Afar\“,
musai s-au ghidat dup\ ni[te reguli
simple, [tiute de toat\ lumea.  

De exemplu, nu pu]ini cred c\
pove[tile despre comunism prind
acolo precum pâinea cald\. Cum-
va vesticii sunt ni[te naivi care 
n-au alt\ treab\ decât s\ cad\ `n
limb\ dup\ ce s-a `ntâmplat la noi
`n vremea lui Ceau[escu. Iar dac\
nu-s interesa]i de trecutul comu-
nist, atunci s-ar p\rea c\ au o
pl\cere deosebit\ s\ trag\ cu
ochiul la prezentul nostru mizera-
bil. Dac\ le-ar\t\m tomberoane de
gunoi, peturi pe câmp, blocuri cu-
tii-de-chibrituri, brute care-[i bat
nevestele, copii lega]i cu lan]ul de
pat – m\ rog, chestii de astea,
atunci vom avea succes. Asta când
vine vorba de România. Altfel,
dac\ vorbim `n general, occiden-
talii apreciaz\ `n special pove[tile
legate de minorit\]i, de trafi cul de
persoane, de violen]\ etc. 

O tân\r\ jurnalist\ de culoare,
din tat\ congolez [i mam\ s\ soai -
c\, orfan\, discriminat\ pe motive
religioase, lesbian\, u[or disabili-
tat\ fizic, nefum\toare agresat\,
h\r]uit\ sexual la serviciu, mem -
br\ a asocia]iilor „Salva]i bufni]a
argintie“ [i „S.O.S. Ozonul ̀ n peri-
col!“,  navetist\ dintr-un sat româ-
nesc `ntr-un ora[ de provincie, 
care a trecut prin ororile comu-
nismului [i se zbate s\ supravie -
]uiasc\ constrângerilor exercitate
de actualul capitalism s\lbatic –
cam a[a ar ar\ta, chipurile, por-
tretul-robot al unui personaj care
(odat\ traspus `ntr-o carte sau
`ntr-un film) ar rade o c\ru]\ de
premii [i i-ar aduce artistului ro-
mân recunoa[terea interna]io-
nal\. E-o re]et\ simpl\, ce mare
brânz\?, oricine ar putea-o aplica
dac\ ar avea timp, condi]ii [i –
„las\ c\ [tim noi“ – pilele de rigoa-
re. Asta dac\ ar fi s\ se ia cineva
dup\ cli[eele care – se zice – stâr-
nesc interesul criticilor [i compa-
siunea publicului din Occident. 

~n realitate, cred c\ nici un ar-
tist nu-[i poate gândi cartea sau
filmul pornind de la ele, la fel de
bine cum nici Occidentul nu

reac]ioneaz\ pavlovian la ele. Eu
cred c\ ecua]ia e mai simpl\: dac\
cineva are musai de spus o poves-
te onest\, autentic\, despre orice,
[i o face cu talent, atunci cu sigu-
ran]\ `[i va g\si câteva urechi, `n
România sau aiurea prin lume,
care s-o asculte. Restul, pentru a
capta mai multe urechi, e o treab\
de marketing.

2.
Sigur-sigur nu sunt, dar tind s\
cred c\ asta ni se trage de pe vre-
mea comunismului, de când – cel
pu]in noi, copiii – c\deam `n
limb\ pentru orice juc\rioar\ de
plastic care purta inscrip]ia „ma-
de in“ (citit cum se scrie). Aproape
c\ nici nu conta ce ]ar\ str\in\ ur-
meaz\ dup\ acest „made in“,
`nsemnul garanta f\r\ nici un du-
biu o calitate care `n nici un caz
nu putea fi ob]inut\ `n România.
{i pe cei mai mari – ]in minte – `i
ve deam destul de des manifes -
tându-[i admira]ia pentru orice
lucru neromânesc [i ne`ncrederea
absolut\, din start, pentru tot ceea

ce „se face“ la noi. Iar ast\zi ne -
`ncrederea `n ceea ce producem,
`n ceea ce reprezent\m ca na]ie,
mi se pare c\ e adev\ratul nostru
brand de ]ar\.

{i am ca exemplu la `ndemân\
„noul val“ din cinematografia ro-
mâneasc\. Nu-i doar o impresie
de-a mea – `n ultimii ani filmul e
printre cele mai vizibile lucruri
bune f\cute de români. Poate n-o
fi „valul“ atât de genial pe cât se
spune, cert e c\-i – [i insist – un lu-
cru bun, incontestabil pentru ori-
ce om cu capul pe umeri. Nu [i
pentru unii români. 

{i m\ refer aici, `n primul
rând, chiar la cinefili `mp\timi]i
pe care i-am auzit cu urechile me-
le c\ „nu m\ pot uita la mizerii-
le/mizerabilismele astea româ-
ne[ti“. Ce s\ mai spun de vocea
publicului larg?

Cum [tiam c\ to]i regizorii ro-
mâni care au avut succes peste
grani]\ „[i-au luat-o cald\“ de la
mare parte din publicul româ-
nesc, chiar am urm\rit reac]iile
cu aten]ie, imediat dup\ ce vin

premiile din str\in\tate. Pe lâng\
felicit\ri firave, apar imediat ob-
serva]iile românilor adev\ra]i.
Am pescuit mai multe comentarii
de pe net, dar e suficient s\ reiau
doar unul, care sintetizeaz\ un
mod tipic de g=ndire: „B\i, \[tia
câ[tig\ criticându-ne pe noi! Se
mir\ Europa [i lumea toat\ de ce
se ̀ ntâmpl\ aici [i pentru asta pri-
mesc premii, nu c\ ar fi ei a[a
mari... L\sa]i-o naibii de treab\,
arti[tii lui pe[te! Nu ne mai «pic-
ta]i» ca pe ultimii oameni din lu-
me! Nu v\ mai bate]i joc de noi, c\
or s\ cread\ to]i c\ asta-i ]ara
dezm\]ului, a ho]iei [i a crimina-
lit\]ii! S\ v\ stea premiile ̀ n gât c\
ne-a]i terfelit, ne-a]i f\cut albie de
porci ca s\ r\mân\ \ia de-afar\ cu
gura c\scat\ [i s\ v\ premieze.
Mânca]i din hoitul ]\rii, nehali -
]ilor!“.

M\ `ntreb [i eu: o avea vreo
vin\ „pictorul“ pentru „peisajul“
pe care `l are zilnic `n fa]a ochilor,
tr\ind `n România? Unde-s faptele
alea frumoase ale românilor pe ca-
re s\ le „picteze“ regizorii no[tri [i
s\ „dea pe spate“ restul lumii?
Nu-i cumva o mare performan]\
s\ ob]ii m\car un lucru bun (dac\
nu frumos, genial, dup\ gusturile
unora) din toat\ urâciunea „made
in Romania“?  

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

Culeg\torul de harfe
Andrei Cr\ciun

Ce vindem Afar\

Cartea Sunset Park (traducere din limba englez\ de Daniela
Rogobete) a fost publicat\ la Editura Polirom `n 2012. 

Scrisoare c\tre domnul Auster



Mesajul e la fel de actual ca `n
urm\ cu câ]iva ani, iar unii lideri
politici vor doar s\ mai ias\ o
tur\, pentru a se pune la ad\post
de t\v\lugul Justi]iei. Singurul
lor obiectiv e s\ prind\ un loc pe
liste, cât mai `n fa]\, pentru c\ un
post de senator sau deputat le poa-
te asigura imunitate. Adic\ liber-
tate m\car câ]iva ani.

Mai to]i liderii de partide au
probleme mari cu Justi]ia. Dac\
ar putea, ace[ti oameni ar desfi-
in]a DNA [i mâine, dar nu pot s\
fac\ una ca asta, pentru c\ deran-
jul ar fi prea mare. ~ns\ ei chiar
sper\ c\ va veni [i vremea când
toate vor fi ca `nainte, adic\ 

nimeni nu-i va `ntreba de [p\gi,
de contractele cu statul sau de
func]iile pe care le `mpart pe sub
mas\. 

Ruptura `ntre partidele actuale
[i aleg\tori e profund\. Nu prea
mai ai ce reforma, nu mai ai cu ci-
ne face reforma. Cancerul e gene-
ralizat. Ar `nsemna ca to]i liderii
politici de la partidele consacrate
s\ fac\ pasul `napoi, iar `n locul
lor s\ vin\ o nou\ garnitur\ poli-
tic\. Greu s\ renun]i la func]ii [i
s\ te retragi, dac\ nu la casa de va-
can]\, m\car `n linia a doua, când
[tii c\ m\rimea borcanului de
miere e propor]ional\ cu greuta-
tea postului pe care `l ocupi. 

Uita]i-v\ cum arat\ scena poli-
tic\. Vai [i amar, iar lucrurile `n
loc s\ se mi[te mai r\u se `ncurc\.
Ne tot `ntreb\m de ce partidele nu
se deschid c\tre electorat, iar `n
acela[i timp partidele se mir\ c\
aleg\torii `ntorc spatele politicii. 

La cum arat\ acum partidele,
nu v\ a[tepta]i la o campanie elec-
toral\ s\n\toas\, `n urma c\reia
s\ po]i discerne. Vor fi doar fumi-
gene, un cor strident `n care intr\
[i televiziunile arondate. 

Culmea, povestea cu punerea
sub acuzare a lui Vasile Blaga ar
putea limpezi lucrurile `n tab\ra
liberal\. Nu ne putem pronun]a
asupra acuza]iilor privind banii
negri din campaniile electorale,
de[i intuiam mai to]i c\ partidele
lucreaz\ cu astfel de metode. ~ns\
atitudinea lui Blaga, care a demi-
sionat `n secunda doi din fruntea
PNL, taman `ntr-un moment im-
portant pentru partid, e de remarcat,

de[i pân\ la urm\ asta ar trebui s\
reprezinte normalitatea. 

Blaga era un bun organizator
la PNL, dar nu [i un lider politic
vizionar. Buldogul performa doar
când partidul din care f\cea parte
avea locomotiv\. La fel s-a `ntâm-
plat `n fostul PDL `n era Traian
B\sescu, la fel de bine a mers [i cu
neam]ul de la Sibiu ajuns `ntre
timp pre[edinte. ~ntrebarea e dac\
PNL va [ti s\ profite de acest mo-
ment dificil. Din primele pozi]io -
n\ri ̀ n interiorul partidului se pa-
re c\ nu. Pe de o parte, vechii libe-
rali vor s\ aib\ `ntreaga putere `n
partid, `n timp ce fo[tii democrat-
liberali au dat sfoar\ `n ]ar\ pen-
tru a se aduna separat, astfel `ncât
s\ stabileasc\ copre[edintele por-
tocaliu al PNL. Nimeni n-a vorbit
de o strategie mai ampl\, cum ni-
meni n-a cerut aducerea unei fi-
guri proaspete la vârful PNL, 

secondat\ eventual de doi politi-
cieni f\r\ pete, câte unul din fieca-
re tab\r\.

Cazul Blaga pic\ prost celorlal-
te partide parlamentare. PSD `l
are pe Dragnea condamnat cu sus-
pendare ̀ n Dosarul Referendumu-
lui, PMP e condus de Traian B\ -
sescu, tot mai `ncol]it `n ultima
vreme de acela[i DNA, `n timp ce
C\lin Popescu-T\riceanu are [i el
probleme cu procurorii antico-
rup]ie. Punerea sub acuzare a lui
Blaga dezumfl\ `ns\ scenariul c\
oamenii PNL sunt ocoli]i de DNA,
`n timp ce liderii PSD, ALDE [i
PMP ar fi prigoni]i de diminea]\
pân\ sear\. 

S-a dezumflat [i povestea cu au-
todenun]ul lui Sebastian Ghi]\ `n
cazul plagiatului Laurei Codru]a
Kovesi. Chiar dac\ [efa DNA ar
pleca, dac\ se va confirma plagia-
tul, e greu de crezut c\ nu se g\ -
se[te un alt procuror care s\ con-
tinue b\t\lia anticorup]ie cu
aceea[i intensitate. Statul pare c\
s-a `nt\rit suficient [i nu va ac-
cepta schimbarea macazului doar
prin plecarea unui om de la vâr-
ful unei institu]ii.

Au mai existat momente ten-
sionate când, dup\ condamn\ri-
bomb\, unii au `ncercat, prin di-
verse metode, s\ reteze elanul
Justi]iei.

Posibil ca drumul s\ fie lung [i
s\ avem o clas\ politic\ nou\ abia
`n urma alegerilor din 2020. E abia
`nceputul.
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Vagonul cu vorbe
Florin Ghe]\u

~n realitate, dincolo de palavre – fi-
indc\ palavrele din proiecte [i
strategii nu cost\ nimic –, statul
român are exact cre[terea demo-
grafic\ pe care o merit\. Fiindc\,
`n afar\ de p\rin]i, nim\nui nu-i
pas\ de copiii care se nasc `n Ro-
mânia. Nim\nui nu-i pas\ de
condi]iile `n care se nasc, de ma-
ternit\]ile mizere `n care se inves-
tesc zeci de milioane de euro [i
apoi nu se [tie unde au disp\rut
banii, de spitalele pediatrice d\ -
r\p\nate [i prost dotate (tot cu in-
vesti]ii de milioane de euro, care
n-au folosit la nimic). La noi, `n
spitale, doar infec]iile nosocomia-
le se ofer\ gratuit.

Acum s-a iscat un ditamai
scan dalul din pricina unei epide-
mii de rujeol\ nemai`ntâlnite de
decenii. S-au c\utat vinova]i ori -
unde: printre militan]ii antivac-
cin, printre migran]ii care nu-[i
duc copiii la vaccinat, printre
p\rin]ii iresponsabili [i del\s\ -
tori. Doar a[a, `n surdin\, s-a mai
pomenit [i de lipsa vaccinului, de
neputin]a Ministerului S\n\t\]ii
de a asigura dozele necesare pen-
tru imunizare.

~ns\ tocmai aici e marea pro-
blem\, nu la maniacii antivaccin
(nu c\ n-ar avea [i ei o parte din
vin\) [i nici la migran]ii români,
f\r\ de care ]ara asta de hâr]oage

[i talk-show ar putrezi `n s\r\cie.
Am aflat recent c\ la vârsta de
dou\ luni bebelu[ii trebuie imuni-
za]i cu un a[a-numit vaccin hexa-
valent – adic\ `mpotriva tetanosu-
lui, difteriei, hepatitei B [i a `nc\
trei boli infec]ioase. Vaccinul res-
pectiv trebuie repetat la patru
luni, la [ase luni [i la un an. El es-
te oferit gratuit medicilor de fami-
lie pentru imunizarea copiilor, iar
statul român se ocup\ de achi -
zi]ionarea lui. Prin urmare, a[a
cum e de a[teptat de la un sistem
birocratic atât de generos cu vor-
bele [i hârtiile, dar altfel sistema-
tic incompetent, vaccinul hexava-
lent lipse[te de aproape un an. 

Sigur, p\rin]ii – cum am zis, sin-
gurii c\rora le pas\ cu adev\rat
de copiii „]\rii“ – `[i pot cump\ra
singuri vaccinul hexavalent „gra-
tuit“, doar c\ e foarte greu de g\sit
[i trebuie transportat `n condi]ii
speciale, la temperaturi de 2-8 gra-
de Celsius. Nu-i nici ieftin: `n jur
de 280 de lei doza. 

Adic\ peste o mie de lei pentru
ciclul complet de imunizare. Nu-i
mult pentru un vaccin asigurat
gratuit de acest stat generos cu
copiii.

La fel stau lucrurile [i cu vacci-
nul antirujeolic (de fapt ROR –
`mpotriva rujeolei, oreionului [i
rubeolei). Pe hârtie este oferit gra-
tuit de stat, dar de obicei lipse[te.
Dac\ doresc [i `l g\sesc, p\rin]ii `l
pot cump\ra singuri: cost\ un pic
peste 300 de lei. La un calcul sim-
plu, doar vaccinurile astea pot
epuiza venitul mediu pe o lun\ al
unui p\rinte.

S-ar putea spune c\ sunt cazuri
izolate, accidente, `ntâmpl\ri.
Strategiile sunt ceva „macro“, iau
`n calcul ̀ ntreaga popula]ie de vii-
tori bebelu[i ai României. Când
lucrezi la un asemenea nivel, ce
mai conteaz\ trei-patru copila[i
mor]i de rujeol\? P\i, mor atâ]ia
copii ̀ n accidente! Sau din pricina
infec]iilor din spitale. Mor copii
peste tot, s\ n-o lu\m chiar `n tra-
gic. Important\ e strategia. 

{i m\ mai gândesc c\, poate,
atunci când strategiile acelea vor
fi `ncheiate pe hârtie, iar hârtiile
vor fi `ndosariate [i arhivate,
`nal]ii no[tri func]ionari o s\ `[i
vâre organul reproduc\tor `n ele,
fertilizându-le viguros, birocratic.
E singurul mod `n care vor reu[i
s\ sporeasc\ vreodat\ natalitatea
României. Din p\cate, cu copii de
hârtie, care vor ajunge [i ei `nal]i
func]ionari.

Te apuc\ râsu’-plânsu’ când auzi cum se plâng autorit\]ile de criza demografic\. Vai,
românii nu mai fac copii, ce ne facem, ce se alege de viitorul ]\rii? Ai zice c\ acolo, `n
administra]ia statului, stau la pând\ mii de func]ionari care abia a[teapt\ s\ apar\
turme de nou-n\scu]i, ca s\ le ia `n grij\, s\ le preg\teasc\ un viitor luminos. Iar `n
alte birouri alte mii de func]ionari clocesc politici de cre[tere a natalit\]ii [i
programe de s\n\tate public\ pentru copiii care s-au n\scut deja.

Românii e de[tep]i
Radu Pavel Gheo

Vaccinuri [i strategii

Dac\ pierdem alegerile, scap\ cine poate, le zicea Ponta la un moment dat colegilor s\i de partid, `ntr-un
mesaj de `mb\r b\tare. Grele timpuri, chiar nesuferite. Complicat s\ ajungi `ntr-o func]ie mare [i s\ stai tot
timpul cu ghilotina deasupra capului. Cum s\ accep]i faptul c\ ni[te procurori te cheam\ s\ dai cu sub sem -
natul când tu te `nvâr]i `n cercuri `nalte, ai bani cu nemiluita f\r\ s\-i meri]i [i toat\ lumea e la picioarele
tale? Adic\ tu, om puternic, s\ te `mpiedici de un ciot? Dar cine o mai fi inventat [i DNA-ul \sta?

~nceputul sfâr[itului pentru
actuala garnitur\ politic\
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~n amintirea violoncelistului
Radu Aldulescu

Chiar dac\ nu este cu totul uitat `n
]ara sa natal\, cum o atest\ câteva
discuri publicate `n ultimul dece-
niu de Casa Radio, nimeni nu pare
s\ fie interesat cu adev\rat `n Ro-
mânia `n a-i p\stra memoria, a lui
[i a celorlal]i doi „muschetari“,
fra]ii {tefan [i Valentin Gheor-
ghiu. ~mpreun\ au cântat ani de 
zile ̀ ntr-un trio – Trio Bucure[ti– ab-
solut remarcabil [i ale c\rui `nre-
gistr\ri ar trebui republicate pe
discul compact, fie [i numai pentru
a ilustra un model [i ce `nseamn\
cu adev\rat muzica de camer\ pen-
tru soli[tii veleitari [i mediocri ro-
mâni ai zilei de ast\zi. ~n parantez\
fie spus, `n mod bizar, cum se pe-
trec adesea lucrurile cu vechii mu-
zicieni de valoare ai României, am
putut asculta trioul din care a f\cut
parte Radu Aldulescu, pe postul de
muzic\ clasic\ al RAI-ului radiodi-
fuziunea italian\.

Dar nu este neap\rat de mira-
re, fiindc\ – a[a cum o aminte[te
`n evocarea sa Josep Lloret i Cul-
lell – odat\ decis\ calea exilului,
Radu Aldulescu a ales s\ se stabi-
leasc\ ini]ial la Roma, unde a fost
prim-violoncelist al Orchestrei
Simfonice Na]ionale a RAI `ntre
1971 [i 1975 [i a desf\[urat o in-
tens\ activitate ̀ n calitate de solist
[i interpret de muzic\ de camer\.
M\ ̀ ndoiesc c\ ̀ n România [tie ci-
neva c\, `n 1972, Aldo Moro, pre -
[edintele Italiei, i-a acordat titlul
de Cavaler Oficial al Ordinului
Me ritului Republicii Italiene, c\ a
primit distinc]ii precum Saggita-
rio d’Oro [i Gonfalone d’Oro [i c\
a fost numit membru al Acade-
miei Filarmonice de la Bologna. 

Tot `n Italia, unde `n 1978 i s-a
acordat cet\]enia, a fost fondatorul
unei forma]ii celebre de camer\
Trio d’Archi, ̀ n care i-a avut parte-
neri pe Salvatore Accardo [i Luigi
Alberto Bianchi.

Josep Lloret i Cullell aminte[te
[i ̀ mprejur\rile ̀ n care Radu Aldu-
lescu a ales – nu f\r\ ezit\ri – calea
exilului. La 41 de ani, ̀ n 1963, prim-
violoncelist [i solist al Filarmoni-
cii bucure[tene, Radu Aldulescu
avea s\-l cunoasc\ pe un celebru
confrate catalan, Gaspar Cassado,
invitat al Festivalului „George
Enescu“. Cassado l-a invitat s\-i fie
asistent la cursurile sale de la Köln
[i Santiago de Compostela, unde
violoncelistul român avea s\ lege
rela]ii de prietenie cu compozito-
rul Frederic Mompou [i cu so]ia
acestuia, Carmen Bravo. Invita]ia
avea s\ se prelungeasc\ timp de
trei ani, iar `n 1966 interven]ia lui
Gaspar Cassado pe lâng\ autori -
t\]ile de la Bucure[ti s-a materiali-
zat `ntr-un permis anual de c\l\to-
rie, cu condi]ia ca un membru al 
familiei lui Aldulescu s\ r\mân\ 
„ostatic“ `n ]ar\.

~n 1967 primea de la Asocia]ia
The Harriet Cohen International
Music Award, ce l̀ avea ca pre -
[edinte pe Benjamin Britten [i ca
pre[edinte de onoare pe Pablo Ca-
sals, premiul pentru cel mai bun
violoncelist al anului, acordat du -
p\ un concert la Royal Albert Hall
la Londra, cu Orchestra BBC sub
bagheta lui Georges Prêtre. Auto-
rit\]ile române nu aveau s\-i per-
mit\ `ns\ s\ se deplaseze la cere-
monia de premiere.

Doi ani mai târziu, Gaspar Cas-
sado intervenea din nou personal
pe lâng\ guvernul lui Ceau[escu,
`mpreun\ cu un grup de muzicieni
italieni, pentru a i se permite s\
predea la Universitatea Caller din
Sardinia. ~n cursul celor doi ani ce
au urmat, avea s\ se decid\ s\ se
stabileasc\ la Roma, `mpreun\ cu
so]ia sa Galina, iar `n 1971, dup\ ce
primea un permis de re`ntregire a
familiei, cu fiica sa Rodica, lua

hot\rârea, ce avea s\-l marcheze
atât personal, cât [i `n cariera sa,
de a nu mai reveni `n România.

Despre `ntoarcerea sa la Bucu-
re[ti la sfâr[itul anului 1994 [i pri-
mirea rece, care l-a marcat la rân-
dul ei, am amintit `ntr-un articol
anterior. ~ntre 1971 [i anii 1990, Ra-
du Aldulescu devenise un nume
celebru pe scenele interna]ionale
[i un pedagog deosebit de apreciat
pentru cursurile sale, ]inute la Ba-
sel, Maastricht, Academia de Mu-
zic\ de la Roma, Academia Yehudi
Menuhin de la Gstaad, Conserva-
torul European de Muzic\ de la Pa-
ris [i Centrul de Studii Muzicale de
la Barcelona (unde l-a avut asistent
pe unul din elevii s\i cei mai dota]i,
Lluís Claret). ~n aceea[i perioad\ a
cântat cu mul]i dirijori de renume,
`ntre care Leonard Bernstein, Zu-
bin Mehta, Charles Dutoit, Kurt
Sanderling [i `ndeosebi Kurt Ma-
sur, de care l-a legat o prietenie spe-
cial\. A f\cut muzic\ de camer\ `n
compania unor arti[ti [i forma]ii
prestigioase, precum Yehudi Me-
nuhin, Rugierro Ricci, Sandor
Vegh, Salvatore Accardo, Bruno
Giuranna etc.

Din p\cate, nimeni nu s-a ocupat
serios – exceptând un set de discuri
editat la casa elve]ian\ Dinemec Cla s -
sics din Geneva – s\-i pun\ ̀ n valoa-
re concertele [i recitalurile din Oc-
cident, p\strate `n arhivele radio.
Dintre `nregistr\rile româ ne[ti, ce-
le cu Carlo Zecchi `n calitate de pia-
nist sunt singurele care [i-au f\cut
drum – pe ascuns [i pu]in cunoscu-
te – pe pia]a occidental\, dup\ ce
Electrecord a vândut casei japoneze
Tobu drepturile asupra unor `nre-
gistr\ri ce par sustrase din arhivele
Radio de la Bucure[ti (unul din mo-
tive, probabil, ca discurile s\ nu fie
distribuite [i `n România).

La zece ani de la moartea lui Ra-
du Aldulescu, un gând bun priete-
nilor s\i catalani care nu l-au uitat
[i `i cinstesc memoria!

S-au `mplinit anul acesta zece ani de la moartea la
Nisa, `n exil, a lui Radu Aldulescu, cel mai valo ros [i
reprezentativ vio loncelist al [colii  mu zicale româ -
ne[ti a veacului XX, a c\rui carier\ s-a `mplinit pe
p\mânturi str\ine. Pe meleaguri str\ine a [i fost
evocat\ recent figura sa de c\tre un bun prieten,
Josep Lloret i Cullell, care `i dedic\ `n ultima edi]ie a
Anuarului Festivalului Muzical Torroela de Montgrí
din Catalonia spaniol\, un amplu articol `nso]it de o
discografie: Radu Aldulescu, un gran músic romanès,
italià i torroellenc.

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

Victor Eskenasy

Rockin’ by myself
Dumitru Ungureanu

Acum câteva s\pt\mâni, John Ma y -
all [i forma]ia sa urmau s\ cânte la
unul dintre nenum\ratele festiva-
luri din SUA, unde a fi prezent e o
chestiune de bani `nainte s\ fie una
de prestigiu. Chitaristul Rocky At-
has, care f\cea parte din grup de
peste [apte ani, profitase de zilele li-
bere de dinaintea spectacolului ca
s\-[i vad\ familia, ̀ n Dallas. N-a pu-
tut s\ revin\ la timp pentru concert,
din cauza furtunilor texane ce-au
`mpiedicat decolarea avioanelor.
Obligat s\ cânte `n formul\ de trio,
f\r\ chitarist pentru prima dat\ `n
lunga lui carier\, John Mayall a
descoperit, nu f\r\ uimire, noi posi-
bilit\]i de exprimare artistic\. ~n -
tâmplarea i-a dat impulsul s\-l conce-
dieze pe Athas, nu f\r\ a-l gratula cu
vorbele „one of the nicest and most
talented guys I’ve known and the
best in his field“! Nu [tiu dac\ Rocky
[i-a revenit din [oc; [tiu doar c\ i-a
pl\cut ce i-am scris drept comentariu
la relatarea f\cut\ de el pe Facebook,
anume c\, dup\ Clapton, Peter
Green, Mick Taylor, Coco Montoya,
Walter Trout [i al]i chitari[ti care 
l-au ̀ nso]it pe Mayall pe drumul unei
jum\t\]i de veac, este acum rândul
lui s\-[i (re)ia propriul zbor.

„Bunicul“ bluesului britanic n-a
z\mislit direct vreunul dintre
ace[ti admirabili mânuitori de chi-
tar\, nici nu i-a `nv\]at cum sau ce
s\ cânte. Dar via]a de concerte [i
[edin]ele de studio al\turi de efi-
cientul [i multitalentatul muzician
le-au creat, poate, o alt\ perspectiv\
asupra vie]ii, artei ([i afacerii) lor.
Walter Trout este, cred, cel mai
reu[it exemplu de `mplinire dup\
desp\r]irea de „b\trân“. Clapton nu
se pune la socoteal\, fiindc\ el avea
deja, când a fost recrutat [i inclus ̀ n
trup\, un statut impun\tor, con-
semnat pe zidurile Londrei [i pe
coperta celui de-al doilea LP din

discografia lui Mayall. Iar, dup\
cum scrie Clapton ̀ n Autobiografie,
el [i ceilal]i tineri l-au `mpins pe
Mayall s\-[i schimbe destule obi-
ceiuri din via]a personal\, [i nu 
erau chiar schimb\ri `n bine, dup\
standardele englezului clasic.

Intervalul cuprins ̀ ntre anii 1966
[i 1970 r\mâne, probabil, cel mai
productiv, inovator [i nebun cinci-
nal din istoria rockului. {i John
Mayall a contribuit la tezaurul
epocii, editând câteva albume de
referin]\, chiar dac\ nu toate apre-
ciate la nivelul meritat. Piesele din
acea perioad\, auzite acum, con-
tureaz\ o frumuse]e mi[c\toare,
precum norii unei dimine]i de pri -
m\var\ candrie, reg\si]i toamna
`ntr-o fotografie ce-]i d\ sentimentul
amar al timpului trecut. A[a traduc
emo]ia resim]it\ ascultând cele
dou\ discuri intitulate: John May-
all’s Bluesbreakers, Live in 1967
(vol. 1 – 2015; vol. 2 – 2016). Sunt
transpuneri pe CD ale benzilor
`nregistrate mono pe un magneto-
fon portabil de un olandez iubitor al
muzicii blues, pe nume Tom Huis-
sen, `n câteva cluburi londoneze
(Marquee, Ram Jam, Klook’s Kleck,
Bromley, Manor House), unde
Mayall & Bluesbreakers au cântat
`n prim\vara anului 1967. ~n perioa-
da pomenit\, Bluesbreakers erau
Peter Green, chitar\, John McVie,
bas, [i Mick Fleetwood, tobe; cei
care, p\r\sindu-l pe Mayall, aveau
s\ ajung\ faimo[i sub titulatura
Fleetwood Mac. Numai trei luni pe-
trecute `mpreun\ cu (pe atunci
doar) „tat\l“ bluesului britanic (ti-
tlu atribuit de presa `n goan\ dup\
audien]\) au iscat „supranatura -
lul“ LP A Hard Road, situat valoric
de unii puri[ti deasupra celui cu
Clapton, [i multe concerte azi legen-
dare, vânate de fani devota]i. 

Ascultarea CD-urilor mi-a trezit
o senza]ie indescriptibil\, datorat\
sunetului `nregistrat printr-un sin-
gur microfon, pe o band\ rulat\
probabil la viteza de 4 ips. Nu cred
c\ pute]i `n]elege starea de nostal-
gie, frustrare [i `mplinire, dac\ 
n-a]i manevrat asemenea „scul\“.
Doar pasiona]ii gramofoanelor [i-ai
pick-upurilor ar must\ci nemul -
]umi]i c\ inginerii de la Forty Bel-
low Records au stricat frumuse]ea
muzicii capturate `n stil pirateresc. 

C\l\tor pe 
drumuri grele

Leonard Bernstein [i Radu Aldulescu
la Roma `n 1971-1972



Ap\rut dintr-o necesitate estetic\,
urmare a unui foarte `ndelungat [ir
temporal de raportare a teatrului la
text ca focar al crea]iei, regizorul a
contribuit prin prezen]a sa la trans-
formarea radical\ a artelor specta-
colului, c\rora le-a dat statut [i
con]inut. „Rivalitatea“ regizor-dra-
maturg e o istorie activ\ care a gene-
rat moduri de gândire scenice variate,
printr-un joc progresiv al „atribu]ii-
lor“ creative. Epuizarea modelului
milenar `n care teatrul `ncepea cu
scriitorul [i opera lui literar-drama-
turgic\ a ̀ mpins c\tre experimenta-
rea altor modele [i a `ncurajat 
inventarea unor formule ce ne pre-
zint\ noi orizonturi ale vie]ii [i ne
uimesc sensibilitatea. ~n secolul 
trecut, schimb\rile de paradigm\
ar tistic\ [i-au g\sit resursele `n
„confruntarea“ dintre regizori [i
dramaturgi, primii câ[tigând fla-
grant ̀ n importan]\, ceilal]i trecând
`n plan secund, neputincio[i `n fa]a
opera ]iunilor de rescriere scenic\ la
care erau supu[i prin conceptul mi-
zanscenic. Dinamica repozi]ion\rii
`n raport cu piesa [i cu autorul ei l-a
condus pe regizor la condi]ia de
coautor, de creator care remode-
leaz\ lucrarea dramatic\, recitind-o
semantic, descoperindu-i noi po-
ten]ialit\]i. Trecând neinten]ionat,
dar f\r\ echivoc, `n vârful ierarhiei
actului de crea]ie, directorul de
scen\ [i-a asumat condi]ia de suve-
ran, uneori absolut, al spa]iului tea-
tral. Decupaje, amestecuri de ge-
nuri, registre [i lucr\ri, ad\ugiri,
mixaje de autori [i piese, str\muta-
rea ac]iunii `n al]i timpi [i spa]ii is-
torice, redimension\ri, transfor -
m\ri caracteriale ale personajelor,
ale rela]iilor lor scenice, prelucr\ri,
asocieri, intertextualit\]i etc. au ofe-
rit o extraordinar\ diversitate de
propuneri creative. ~n spatele lor s-a
aflat regizorul, devenit figura cen-
tral\ a inven]iei artistice, responsa-
bil de noutatea [i reu[ita construc-
tului scenic. ~n aceast\ paradigm\
axat\ pe actul de (re)interpretare,
care a dominat, cu pu]ine excep]ii,
teatrul celei de-a doua jum\t\]i a se-
colului trecut, textul devenea o 
resurs\ la dispozi]ia estetic\ a regi-
zorului, cu a c\rui imagina]ie se

m\sura, ie[ind remodelat dintr-un
proces de t\lm\cire. Regizorul-in-
terpret `[i supune textul, l̀ reinven-
teaz\ prin scriitura scenic\ pe care
o reprezint\ viziunea sa de specta-
col, descoperindu-i laten]ele de sens,
atribuindu-i altele, neb\nuite, prin
solu]ii inventive. Ceea ce se taie din
text se rea[az\ `n imaginea scenic\,
se rezolv\ `n vizualitate, sonoritate,
corporalitate, prin manevre artisti-
ce preluate frecvent din arte `nrudi-
te – dans, cinematografie, oper\, ar-
te vizuale – [i asimilate prin crea]ii
de genuri hibride. Extinderea liber -
t\]ii creative spre zone alt\dat\ de
neimaginat a oferit istoriei recente
a artelor spectacolului o apreciabil\
pluralitate, `n centru aflându-se re-
gizorul ca agent principal.   

Dincolo de diferen]ele dintre cul-
turi teatrale na]ionale, `nc\ prezen-
te `n ciuda globaliz\rii [i a efectului
ei, cultura-lume, de ceva vreme nu
mai conteaz\ `n primul rând doar
reinterpretarea dramaturgic\ [i re-
levarea de noi sensuri prin folosirea
unor chei de lectur\ scenic\ inedite.
Sub presiunea nout\]ii [i a schim -
b\rii, `n dialectica scenic\ s-a p\[it
`ntr-un nou timp istoric. Ierarhizarea
pe vertical\ a echipei de spectacol 
s-a uzat ca unic\ structur\ produc-
tiv\, transform`ndu-se [i devenind
mai degrab\ o egalizare pe orizon-
tal\ `n privin]a atribu]iilor creatoa-
re. Regizorul nu mai e autoritatea
tutelar\ de a c\rui creativitate de-
pinde fundamental valoarea unui
spectacol. ~n noua configura]ie, el
coordoneaz\ procesul de preg\tire,
stimuleaz\ echipa, integrând to]i
contribuitorii, asigurându-se de asi-
milarea solu]iilor `ntr-o perspectiv\
unificatoare. Pân\ mai ieri, regizo-
rul era coautor ̀ mpreun\ cu drama-
turgul; azi, fiecare membru al 
grupului de crea]ie are acces la auc-
torialitate, `n parteneriate creative
cu ceilal]i. Adesea, textul nici nu
exis t\, se construie[te `n cursul
repe ti]iilor ce devin atelierul unde
regizor, scenograf, light/sound de -
signer, coregraf, actori contribuie la
elaborarea produsului oferit la pre-
mier\ publicului. Uneori [i acesta,
publicul, are partea sa de contribu -
]ie, formula de spectacol presupu-
nându-l ca participativ. Crea]ia 
adu n\ creatori egali, de nivel valo-
ric similar, cu sarcini diferite. Regia
care rescrie a devenit regia care
emuleaz\ [i integreaz\. […]

Practicile colaborative specifice
ultimelor decenii au configurat un

peisaj generos `n tonuri [i nuan]e,
stilistici caleidoscopice dependente
de iscusin]a echipei de spectacol co-
ordonate de regizor [i de misiunile
estetice personalizate ca r\spunsuri
„la cererea publicului“ care, firesc,
dore[te mereu altceva. […] Noile
moduri de crea]ie prefer\ interac -
]iunea, `ntr-un coautorat generos. 

Privind ̀ n trecutul teatrului, tra-
seele regizorale au interferat belige-
rant cu cele dramaturgice, reducând
aportul dramaturgului ̀ n economia
artistic\ a spectacolului. Acum, l-au
f\cut unul din membrii echipei ori
ì preiau cu totul `n s\rcin\rile crea-

tive. ~n prezent, autorul de teatru
scrie [i regizeaz\ `n egal\ m\sur\.
Unificând un binom istoric (drama-
turg-regizor), acesta scrie el `nsu[i
scenariul, adesea `n strâns\ colabo-
rare cu actorii, ̀ n cursul produc]iei,
`n raporturi de putere creativ\ de-
mocratice. Nu face treaba scriitoru-
lui de piese: nu d\ un text ̀ nainte de
prima repeti]ie sau, dac\ exist\ un
draft, acesta e remodelat pân\ la
premier\; dar `[i extinde aria de in-
fluen]\, ocupându-se [i de partea de
vorbe pentru a servi viziunii de
spectacol. Cu pu ]ine excep]ii, regizo-
rul-dramaturg nu monteaz\ decât
propriile texte, „scriitur\ de platou“
(Joël Pommerat) ce nu func]ioneaz\
ca literatur\ dramatic\ a[ezat\
`ntre coperte a[teptând s\ fie desco-
perit\, citit\ [i abia apoi, poate,
pus\-n scen\. E apropiat\ de scen\,
se na[te din nevoile ei [i, deocam-
dat\, e pu]in probabil s\ mai fie uti-
lizat\ pentru alte mont\ri. Sunt sce-
narii de „unic\ folosin]\“, docu-
mentând istoria recent\, teme con-
vulsive ignorate de opinia public\,
pe care totu[i le reunesc `n volume.
Modurile estetice ale reprezent\rii
nu mai mizeaz\ pe reinventarea
contemporan\ a pove[tilor canoni-
ce, ci pe pove[tile zilei, pe indivizi [i
pe istoria mic\. Textul scris astfel,
pe „buza“ scenei, câ[tig\ intensitate
[i for]\ din noua genez\, dar se mo-
lipse[te [i de fragilitatea caracteris-
tic\ spectacolului teatral care du-
reaz\ cât sunt aprinse reflectoarele. 

(Fragment din introducerea la
volumul colectiv bilingv Regia ro-
mâneasc\, de la act de interpretare
la practici colaborative/ The Roma-
nian Theatre Directing, from Aut-
horship to Collaborative Practices,
coordonator Olti]a C`ntec. Lansare
la FITPT Ia[i [i FNT Bucure[ti 2016) 

www.suplimentuldecultura.roSUPLIMENTUL DE CULTUR| » ANUL XII » NR. 537 » 1 – 7 octombrie 2016

teatru  «  7  

Datul `n spectacol
Olti]a C`ntec

Dac\ secolul XX a fost
indiscutabil al regiei, atunci
veacul `n care tr\im cui `i va
apar]ine, oare, `n privin]a
leg\turilor de putere
creatoare la nivelul scenei?
R\spunsul e dificil de
anticipat, iar deocamdat\
plauzibilitatea sugereaz\
variante multiple. 

Regia care emuleaz\ 
[i integreaz\

Pinacoteca din Petrila
Ion Barbu
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INTERVIU CU OVIDIU VERDE{, DESPRE ROMANUL MUZICI {I FAZE:

„Este singura carte scris\
de mine pe care simt
nevoia s\ o mai deschid“
Pentru mine, una dintre cele mai mari bucurii
de la `nceputul verii a fost apari]ia celei de-a
treia edi]ii a romanului Muzici [i faze, de -
butul literar al lui Ovidiu Verde[, profesor
universitar la Facultatea de Litere a Uni -
versit\]ii din Bucure[ti, autor al mai multor
volume (Metafora – un concept deschis,
2004; Metafora [i metafizica. Heidegger,
Nietzsche, Blaga, Derrida, 2005; Teorie li -
terar\ contemporan\. Teme, autori, abor d\ri,
2008) [i al unor studii [i articole `n volume
colective [i `n reviste culturale. Reeditarea

Muzici [i faze – ap\rut\ ini]ial la Editura
Univers, `n 2000, când a [i primit Premiul
Uniunii Scriitorilor pentru debut, apoi la
Editura Aula, `n 2003 –, de data aceasta la
Editura Polirom, `n colec]ia „Fic tion Ltd.“, 
a fost ocazia perfect\ pentru a reciti unul
dintre cele mai bune romane cu [i despre
adolescen]i din literatura român\
contemporan\. Un volum apropiat foarte des
([i pe bun\ dreptate) de binecunoscuta De
veghe `n lanul de secar\ a lui Salinger. Un
roman care `nc\ nu a c\p\tat locul pe care

trebuie s\ `l aib\ `n proza autohton\, `n ciuda
cronicilor entuziaste ap\rute de-a lungul
timpului. Cred cu t\rie c\ Muzici [i faze are
nevoie de o receptare la o scar\ mai larg\, c\
trebuie s\-[i g\seasc\ publicul-cititor pe care
`l merit\ cu vârf [i `ndesat. E un adev\rat hit
`n Panduri, a[a cum `l numeam acum pu]in
timp. Pân\ s\ (re)ajunge]i la volum – ceea ce
v\ doresc s\ vi se `ntâmple cât mai curând –,
dialogul cu autorul acestuia, Ovidiu Verde[,
din paginile „Suplimentului de cultur\“ poate
fi un preludiu potrivit. 

Interviu realizat de 
Eli B\dic\

E inevitabil, trebuie s\ des -
chid dialogul cu aceast\
`ntrebare: cum v\ raporta]i
la Muzici [i faze dup\ 16 ani
de la prima publicare?

Este singura carte scris\ de mi-
ne pe care simt nevoia s\ o mai
deschid. O fac rareori, iar atunci
raportul meu depinde de pasajul
pe care `l recitesc. Sunt, desigur,
[i pagini la care a[ renun]a, dar de
regul\ mi se `ntâmpl\ s\ zâmbesc
sau chiar s\ râd. Când m\ gândesc
la carte f\r\ s-o deschid, am me-
reu sentimentul c\ `mi scap\ ce-
va. Nu cred c\ un scriitor poate
ajunge la o „imagine“ clar\ [i defi-
nitiv\ a propriilor produc]ii. 

Ce v-a]i fi dorit s\ se `ntâm-
ple cu romanul dumneavoas-
tr\ de debut [i nu s-a `ntâm-
plat?

S\ fi avut parte de o expunere
mai bun\ [i de o receptare mai fi-
reasc\. Primele dou\ edi]ii s-au
tip\rit `n tiraje mici [i s-au g\sit
cu greu `n libr\rii. ~n schimb, pu-
blicarea unui fragment `ntr-un
manual alternativ de clasa a IX-a
mi-a adus o faim\ nedorit\. Preci-
zez c\ am acceptat aceast\ publi-
care `n condi]iile `n care progra-
ma pentru clasa a IX-a nu avea ca
obiectiv familiarizarea elevilor cu

„marii scriitori“ (etap\ prev\zut\
`ncepând cu clasa a X-a), ci stimu-
larea pl\cerii de a citi. ~n con cep -
]ia autorilor manualului, frag men -
tul nu era menit s\ „canonizeze“ un

scriitor debutant, ci s\ ilustreze o
tem\ (jocul). Cu toate acestea, sub
influen]a ocult\ a „concuren]ei“
de pe pia]a manualelor, pre sa a
mizat pe un scenariu `n care 

scriitorii tineri urmau s\ ia, peste
noapte, locul cuvenit celor consa-
cra]i. Ca [i când acuza]ia de im-
postur\ n-ar fi fost suficient\, eu
m-am confruntat [i cu cea de 

pornografie. Cuiva nu i-a sc\pat
faptul c\ `n fragmentul din roma-
nul meu era men]ionat\, cu totul
`n treac\t, revista Playboy. 
S-a tras concluzia c\ autorul `i
`ndeamn\ pe elevi s\ citeasc\ ase-
menea reviste. Cum nici asta nu
era de ajuns, romanul a fost sca-
nat cu maxim\ vigilen]\ `n c\uta-
re de scene „tari“. Nu s-a g\sit nici
una, protagonistul de 15 ani al ro-
manului, Tinu], fiind inocent la
acest capitol. S-au g\sit, `n schimb,
câteva mostre de expresii „vulga-
re ori licen]ioase“. Scoase cu gri -
j\ din context, acestea au fost dis-
tribuite presei „de la centru“,
pentru a nu se mai pierde timp cu
lectura. Câ]iva reporteri de tele-
viziune le-au pus sub ochii unor
venerabile doamne profesoare de
român\, `n timp ce erau intonate
cu multe „puncte-puncte“ de ni[ -
te voci cavernoase. Doamna Lia
Olgu]a Vasilescu a marcat apo-
geul acestui carnaval mediatic
nu mindu-m\, ̀ ntr-un articol, „por -
nograful de serviciu“. De[i n-am
`n]eles nici pân\ azi `n al cui ser-
viciu sunt, nu-i pot contesta res-
pectivei doam  ne competen]a `n
materie de pornografie [i de ser-
vicii. Dup\ cum era de a[teptat,
`ntreaga poveste a avut pentru
cartea mea efectul unei nesperate
publicit\]i gratuite. Câ]iva proza-
tori mai tineri mi-au m\rturisit
c\ ei s-ar fi considerat noroco[i `n
situa]ia mea. Nu le doresc un ase-
menea noroc. Nu-mi place s\ 
pozez `n victim\, dar am avut 
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destule ocazii `n ace[ti ani s\-mi
dau seama cât de greu se [terge
un asemenea stigmat. 

E posibil s\ fi citit cu al]i
ochi acum, `ns\ romanul mi
s-a p\rut [i mai `nchegat
decât `mi aminteam. S\ fie
senza]ia aceasta datorat\ mo -
dific\rilor pe care le-a]i f\ -
cut? Concret, ce `nseamn\ c\
aceast\ edi]ie este „rev\zu t\“? 

Paradoxal, `nseamn\ c\ este
mai apropiat\ de prima edi]ie, cea
din 2000, decât de a doua, din 2003,
`n care multe episoade apar mai
dezvoltate narativ. Din clipa ̀ n ca-
re am renun]at la ideea de a face
modific\ri, am considerat c\ 
textul trebuie s\ fie cât mai ase -
m\ n\tor cu cel care a ob]inut pre-
miul de debut al Uniunii Scriitori-
lor. Exist\ `ns\ multe revizuiri
microscopice, de la evitarea unor
repeti]ii de cuvinte la topica [i
punctua]ia frazelor. 

Am auzit prima dat\ de
Muzici [i faze chiar `n clasa a
IX-a (n.m. protagonistul-na -
rator „intr\“ `n roman la fi-
nalul clasei a IX-a), `n 2004,
de la profesorul meu de lim-
ba [i literatura român\, care
ne-o recomanda `nfl\c\rat.
Cum crede]i c\ ar citi-o ado-
lescen]ii de acum? 

Dup\ primele dou\ edi]ii, am
fost invitat la mai multe `ntâlniri
cu elevii claselor a IX-a de la câte-
va licee bucure[tene. M-am dus
pu]in timorat, convins c\ roma-
nul meu va fi privit ironic-`ng\ -
duitor, ca o istorioar\ „de pe vremea
comunismului“ cu magnetofoane
sovietice, discuri de vinil, sucuri
Ci-co [i alte vestigii istorice.
Reac]ia a fost `ns\ nea[teptat de
cald\. Pe lâng\ multe `ntreb\ri le-
gate de ce este adev\rat [i ce nu
din episoadele povestite, am cules
câteva aprecieri cu atât mai eloc-
vente cu cât au fost indirecte. O
fat\, de pild\, a spus c\ a citit car-
tea `n „dou\ nop]i [i jum\tate“ [i
c\ i-a p\rut foarte r\u atunci când
s-a terminat. ~n anii care au ur-
mat, am mai g\sit asemenea sem-
nale [i pe re]elele de socializare. O
alt\ fat\ `[i `ntreba prietenii dac\
nu [tiu „vreo  carte nou\ scris\ `n
stilul Muzici [i faze“. Pe aceast\
baz\, m\ simt `ndrept\]it s\ cred
c\ [i unii dintre adolescen]ii de
azi vor citi romanul cu pl\cere.

Recitind sau citind o parte
dintre cronicile de ieri [i de
ast\zi la acest roman, am
`ntâlnit o constant\: recen-
zen ]ii deplângeau faptul c\ e
singurul roman semnat de
dumneavoastr\ sau c\ acesta

a r\mas, pe nedrept, `n un-
derground. ~nainte s\ debu-
ta]i editorial cu proz\, a]i
publicat grupaje de poe zie,
iar dup\ Muzici [i faze a]i
scris numai volume [tiin -
]ifice. De ce nu v-a]i `n tors `n
toat\ aceast\ peri oad\ la a
scrie literatur\, mai ales c\
a]i avut parte numai de
reac]ii entuziaste din partea
criticii? Ori, dac\ a]i conti -
nuat s\ scrie]i, de ce nu a]i
mai publicat? 

Eu scriu destul de chinuit, cu
multe variante, [i mi-e greu s\ m\
`mpart `ntre literatur\, teoria lite-
raturii (domeniul meu) [i acti-
vit\]ile didactice. Ad\uga]i la asta
faptul c\ o a doua carte ar trebui
s\ fie altceva decât Muzici [i faze,
[i, dac\ se poate, una mai bun\. 
S-ar putea ca criticul Dan C.
Mih\i  lescu s\ fi avut dreptate atunci
când mi-a prezis, amical,  c\ „voi,
cei care scrie]i despre adoles-
cen]\, scrie]i o singur\ carte“. Din
variantele pe care le-am acumulat
pentru aceast\ a treia edi]ie s-au
conturat, totu[i, câteva mici buc\ ]i
care ar putea duce, `n viitor, la un
volum de povestiri.

Cât de mult conteaz\ bi-
ografia `n literatura dum-
neavoastr\? Sunt câteva pa -
ra lele care se pot face, dac\
insist\m. 

Foarte mult, de[i, dac\ vorbim
despre fidelitatea fa]\ de fapte,
destul de pu]in. Nici una dintre
„fazele“ povestite `n roman nu s-a
petrecut `n realitate a[a cum am
povestit-o. Nici nu ar fi fost posi-
bil, pentru c\ amintirile din anii
‘80 sunt pu]ine, vagi [i imposibil
de datat. O parte din `ntâmpl\ri
sunt deformate, altele pur [i sim-
plu inventate, pe m\sur\ ce scriam.
Ca s\ dau un singur exemplu, pri-
ma mea prieten\ nu a fost fata nu-
mit\ `n roman „Hari“. E vorba de
o coleg\ din [coala general\ fa]\
de care, cu toate c\ „le aveam cu
vr\jeala“, nu am reu[it niciodat\
s\-mi `nving timiditatea. Poate c\
tocmai de aceea am avut-o mereu
`n minte, `n timp ce scriam. Ciu-
dat e c\, inventând majoritatea re-
plicilor [i situa]iilor, nu am avut
niciodat\ sentimentul c\ fabulez,
ci, dimpotriv\, c\ retr\iesc lu-
cruri petrecute aievea. A[a-numi-
ta „realitate“ a contat foarte mult,
ca suport. Pe lâng\ modelele din
via]\ ale personajelor, locurile au
fost foarte importante. Era sufi-
cient s\ m\ g`ndesc la curtea blo-
curilor din Panduri, vechea mea
adres\, la zona Academiei Milita-
re, la str\zile din Cotroceni, pen-
tru ca scrisul s\ mearg\ de la sine.

Stilul dumneavoastr\ este in-
confundabil, oralitatea fiind
cel mai mare atu al c\r]ii.
Cum g\si]i proza contempo-
ran\ român\ a ultimilor ani
din acest punct de vedere, al
stilului?

Atât cât pot s\ generalizez pe
baza lecturilor mele – remarca-
bil\! M\ gândesc la scriitori ca So-
rin Stoica, Ionu] Chiva, Adrian
Schiop, Filip [i Matei Florian, Ma-
rius Chivu [i al]ii, al c\ror pre -
cursor este Marin Preda prin fap-
tul c\ „vocea“ lor se aude distinct
la lectur\. ~n ceea ce m\ prive[te,
oralitatea nu este decât pe jum\ta-
te o descoperire. Era maniera de a
vorbi a lui „Mimi“ (Vivi), priete-
nul mai mare cu câ]iva ani al lui
Tinu]. El m-a ini]iat `n majorita-
tea „fazelor“ despre ceilal]i b\ie]i
din curte. ~n semn de recuno[ -
tin]\, `i cedez, pe alocuri, preroga-
tivele de narator.

Ce feedback primit pân\
acum v-a emo]ionat cel mai
tare? Dar dezam\git?

Pot s\ `ncep cu dezam\girea? E
vorba de presta]ia de moderator a
domnului Gâdea, dintr-o emisiu-
ne la care am participat iluzionân-
du-m\ c\ voi putea s\-mi ap\r ro-
manul de acuza]ia de pornografie.
De câte ori `ncercam s\ argumen-
tez, acest domn m\ `ntrerupea
`ntrebându-m\ dac\ nu mi-e ru[i -
ne c\ am scris o asemenea carte. O
f\cea pe un ton atât de moale [i de
pu]in convins `ncât, dup\ surpri-
za ini]ial\, mi-am dat seama c\ el
n-avea nici o vin\. ~ntrebarea cu
pricina `i era suflat\ prin c\[ti. La
cealalt\ extrem\, m-a impresionat
o recenzie pe care, f\r\ s\ m\ cu-
noasc\ personal, regretatul Sorin
Stoica a scris-o de mân\ [i a stre-
curat-o `ntre paginile unui exem-
plar din Muzici [i faze dintr-o
libr\rie, adresând-o eventualului
viitor cump\r\tor. A fost g\sit\
dup\ dispari]ia lui [i publicat\ `n
Dilemateca. Cred c\ frumuse]ea
gestului nu mai are nevoie de nici
un comentariu. 

Care a fost primul disc cum -
p\rat, primul muzician pe
care l-a]i ascultat?

Din p\cate, nu-mi amintesc de-
cât prima caset\. Mi-a ̀ nregistrat-o
un b\iat mai mare de la mine de
pe scar\, de la patru, dar nu Bodi,
cum scriu ̀ n roman. Un lungan cu
ni[te evaza]i uria[i, care m\ fasci-
nau. Aveam 11 sau 12 ani [i mi-a
fost ru[ine s\-l abordez, a[a c\
maic\-mea a negociat cu el, pla-
sându-i un pachet de Kent. Mi-a
`nregistrat o selec]ie de melodii
din repertoriul Deep Purple, Led
Zeppelin, Jethro Tull, Pink Floyd,

Queen, Black Sabbath, Super-
tramp etc. De[i am ascultat-o pe
un biet casetofon mono, a fost du-
rere! Câteva zile n-am mai ie[it
afar\, la joac\. 

S\ ne imagin\m c\ Tinu] [i
prietenii s\i ar avea vârstele
din roman ast\zi, `n 2016. Ce
muzici crede]i c\ [i-ar des -
c\rca sau ar asculta pe
YouTube?

~ncerc s\-mi imaginez, dar sce-
nariul scâr]âie pu]in. ~n primul
rând, Tinu] ar fi strâmbat din nas
la ideea „desc\rc\rii“, pentru c\
[edin]ele meticuloase de `nregis-
trare pe benzi sau pe casete f\ -
ceau parte din ritualul „g\[tii“. ~n
al doilea rând, oferta nelimitat\
de azi i-ar fi r\pit „obiectul mun-
cii“ – discurile ob]inute cu greu
pentru a fi „puse la b\taie“. E clar
c\ raritatea acestora constituia
un capital simbolic. ~n ce prive[te
muzicile, ar fi ales echivalentele
actuale ale hard-rockului [i roc-
kului progresiv, deci, probabil,
rockul alternativ, de[i mie genul
acesta mi se pare prea „ecolo-
gist“. De câte ori ascult a[a ceva,
din curiozitate, `mi vine `n minte
un adev\r fundamental pe care
Keith Richards i l-a spus lui Tom

Waits: c\ un disc de rock adev\rat
e musai s\ fie „dirty“. 

Cum st\m cu critica literar\
contemporan\, din punctul
dumneavoastr\ de vedere?

V\ referi]i, probabil, la critica
de `ntâmpinare, pentru c\ volu-
mele de exegez\ aproape au
disp\rut. Nu citesc regulat revis-
tele literare, a[a c\ nu pot oferi o
opinie avizat\. Nu sunt de acord,
totu[i, cu lamenta]iile celor care ̀ i
consider\ pe to]i criticii din ulti-
mul val, `n bloc, „incul]i“, parti-
zani sau mercenari. F\r\ s\ dau
nume, câ]iva mi se par remarca-
bili. Am f\cut [i eu, intermitent,
cronic\ literar\, a[a c\ [tiu ce
greu se ajunge la o judecat\ de va-
loare care s\ nu constea din câte-
va formule circumstan]iale.

Mai citi]i din pur\ pl\cere a
lecturii? Dac\ da, ce anume?

Iar\[i „din p\cate“ – destul de
rar. Lectura de pl\cere devine din
ce `n ce mai rar\ dup\ vârsta ado-
lescen]ei, [i asta nu numai din
considerente de timp. Nu am un
gen preferat. Din ce am citit `n ul-
tima vreme, mi-au pl\cut foarte
mult povestirile lui Marius Chivu
din volumul Sfâr[it de sezon. 
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Marius Mihe]

Noul roman al lui Ioan T. Morar,
S\rb\toarea corturilor, trimite [i
cu aceast\ ocazie la ideea c\ isto-
ria este f\cut\ de minoritatea ere-
tic\. ~n Negru [i ro[u, publicat `n
urm\ cu trei ani, Georgian Nico-
lau ascundea cameleonic adev\ra-
ta identitate, mistificând dibaci
r\d\cinile compromi]\toare. ~n
cel mai recent roman, ambi]ia
unui grup de tineri este s\ co-
trob\ie febril prin `nv\]\turile
baptiste, penticostale, adventiste
[i mozaice, insistând s\-[i tr\ -
iasc\ vie]ile dup\ r\spunsuri con-
venabile lor. Minoritarii rebeli
ajung s\ confrunte ardoarea con-
fortului din mijlocul majorit\]ii,
nimic altceva decât un paravan al
apocalipticului.

Numai c\ aventura spiritual\
are `ntotdeauna, dincolo de pasiu-
ne [i voin]\, o doz\ de melancolie.
Ea se r\spânde[te ame]itor [i vul-
nerabilizeaz\ pe cel presat de
`ncord\ri spirituale. Tinerii bap-
ti[ti din Aradul anilor optzeci
cred c\ libertatea iluzorie `ng\ -
duit\ de apartenen]a la grupul
fanfari[tilor – muzican]i cu trece-
re `n comunism gra]ie modelor
post-staliniste – le privilegiaz\ tot -
odat\ libertatea religioas\ [i ideo-
logic\. Magnetismul muzicii pro-
voac\ gesturi care, chiar [i `n 
medii concentra]ionare, par cu to-
tul libere. Altminteri, ea discipli-
neaz\ individualit\]ile. De aici [i
cea dintâi revela]ie seismic\ a ti-
nerilor: c\ orice adunare religio-
as\ devine mai devreme sau mai
târziu inutil\ dac\ promite eliberarea 

numai prin colectivitate. Iluzia e
`ntre]inut\ [i de faptul c\ fratele
Cornelius N\d\ban, naratorul, ra-
porteaz\ la Securitate activit\]ile
lor. F\r\ s\ [tie, ei se g\sesc de
fapt `ntr-un experiment asistat.
Leg\turile embrionare cu securi[ -
tii se v\d limpede abia dup\ `n -
toar cerea din Israel `n România
postcomunist\. {ocul identitar
este neputincios `n fa]a simula-
crului libert\]ii orchestrat de Se-
curitate. Nu `ntâmpl\tor, Jac `i va
cere lui Cornelius s\ scrie istoria
grupului lor „ca [i cum ne-ai tur-
na la Dumnezeu“. 

Pretutindeni `n roman respir\
mici apocalipse. ~nsu[i Cornelius
nareaz\ cu sentimentul c\ s-ar
spovedi unei singure persoane,
una care nu va citi niciodat\ rân-
durile sale. De altfel, spre deosebi-
re de ceilal]i membri ai grupului,
el are o rela]ie intim\ cu scrisul –
`ndeletnicire de asemenea apoca-
liptic\. Ioan T. Morar alege un na-
rator polivalent, un profesionist
sensibil al marginalului, care
amestec\ `n ipostaza de informa-
tor ambi]ia trec\toare a unui his -
trion. ~n postcomunism, când noii
securi[ti reactiveaz\ leg\turile,
Cornelius [tie c\ face parte dintr-un
mecanism nesfâr[it. De aceea,
m\rturisirea lui trebuie s\ acope-
re [i posibilul [antaj al securi[ti-
lor. Pe de alt\ parte, el `n]elege c\
libertatea c\ut\rilor grupului de
alt\dat\ avea o subversivitate
neb\nuit\. C\ inocen]a celor im-
plica]i dovedea [i cât\ incon[tien -
]\ acumulau tinerii cavaleri ai re-
semn\rilor religioase. Ioan T. Morar
scrie despre imagina]ia nefructificat\

a naivit\]ii, `nf\]i[ând `n rebeliu-
nea marginalului personalit\]ile
contradictorii, identitatea [tear -
s\, cu tot ce se acumuleaz\ `n um-
bra unui `nv\]\tor sau profet
`nchipuit. 

Deopotriv\ revolta]i romantici
[i viitori pacien]i cehovieni, pro-
tagoni[tii lui Ioan T. Morar se
sprijin\ pe tensiunea instalat\ `n
„punctul de sensibilitate religioa -
s\ acut\“. Epicentrul arderii lor
spirituale se consum\ `n inter-
pret\ri [i mai pu]in ̀ n acumulare. 

~ntre autor [i narator rela]iile
r\mân strânse pân\ la cap\t. Do-
tat cu un sim] superior al obser-
va]iei, Cornelius surprinde cine-
matografic lumile traversate. ~n
mijlocul grupului, ca informator
al Securit\]ii, el devine, f\r\ [ti-
rea celorlal]i, autorul vie]ilor unor
actori f\r\ voie. Farsa pare de -
s\vâr[it\. Individul crede c\ e
st\pân pe destinul s\u, când, de
fapt, totul este prescris. ~n }ara
Sfânt\, `ns\, totul se transfigurea -
z\ din aceast\ pricin\. Israelul `i
ini]iaz\ `n primul rând ca euri so-
ciale, z\d\rnicind un avânt pân\
atunci f\r\ opreli[te. ~n fine, ulti-
ma etap\ a destinului de Grup se
petrece `ntr-o Românie `n care in-
dividul nu are cum s\ ignore sta-
tutul social, adic\ exact ce sfida-
ser\ `nainte vreme. Umanizarea
lor social\, cu alte cuvinte, `ntoar-
cerea lor la statutul de cet\]eni
este dramatic\. Jac ̀ i pare lui Cor-
nelius un om [i nu un profet. Un
cet\]ean din mul]ime. Atrofia se
instaleaz\ dens `n nara]iune [i nu
se desprinde pân\ la final.

Ioan T. Morar jongleaz\ tocmai
cu incapacitatea individului de 
a-[i crea o priz\ la istorie. Roma-
nul poate fi citit pe un anumit ni-
vel prin ace[ti ochelari, ai tineri-
lor r\zvr\ti]i ce caut\ un sens
ignorând tocmai o lume lipsit\ de
sensuri. Absurd\. Mai ales ̀ ntr-un
timp când „lumea devine tot mai
mult un refugiu al tuturor [i o pa-
trie a nim\nui“. Iar arheologia
spiritual\ din infernul neglijat are
ceva din aventurile eroilor de
basm. Nesocotind sensurile isto-
riei `n mi[care, ei privesc doar
prin ocheanul credin]ei. Numai
c\, prin contestare permanent\,
rezultatul nu poate fi avantajos,
c\ci ceea ce ei nu [tiu este c\,
vrând-nevrând, sunt produsele 

societ\]ii; a[a cum func]iona ea pe
avarie, cu spiritul frânt [i redun-
dant\. C\utarea l\rgirii spirituale
printr-un infern f\r\ a avea con -
[tiin]a infernului este o poveste ̀ n
sine. Un basm al credin]ei de-
clan[ate `n condi]ii improprii.

Mai mult decât orice, Ioan T.
Morar insist\ pe psihologia aven-
turierului spiritual r\pus de inte-
grarea `n comoditatea revela]iei.
Rând pe rând, revolta, critica sis -
temului dinastic, a canoanelor [i
legilor colective, toate au de-a face
cu obsesia singularit\]ii, confun-
dat\ cu institu]ia [i cultul, mereu
eronate. Când exclu[ii `[i g\sesc
matca, spiritul lor justi]iar [i ne-
concesiv se `mblânze[te. E, fi -
re[te, o dubl\ resemnare pozitiv\:
a maturit\]ii celui ce-[i g\se[te ros -
tul ̀ n lume [i a credin]ei f\r\ inte-
roga]ii. Jac [i Cornelius ̀ nfiin ]ea z\
biserica „S\rb\toarea Corturi-
lor“ din sentimentul alien\rii lor
spiritual-ecumenice. Ceea ce ̀ n Ro -
mânia anilor optzeci fusese dep\ -
[it `n inegalitate, acum se poate

perverti cu ei la conducere.
Ei refac la scara imaginarului

neoprotestant ceea ce `nseamn\
`n ortodoxie nebunia pentru Hris -
tos. Numai c\, spre deosebire de
bizantini, ei nu cred ̀ n ̀ ntoarcere,
contestând astfel pân\ [i starea
fundamental\ a omului. Utopia
lor este s\ strâng\ toate religiile
existente `ntr-una singur\. Rezul-
tatul va fi un ecumenism din care
nu r\zbate nicidecum o terapeu-
tic\ spiritual\, ci una exclusiv
apocaliptic\. 

Un roman solid, plin de idei
pro vocatoare, amplu documentat,
cu personaje purgatoriale, S\rb\ -
toarea corturilor r\mâne poves -
tea unei apocalipse autoprovoca-
te de un grup de exalta]i tem\tori
de r\t\cirea `n colectivitate. Toto-
dat\, o supraveghere a fericirii
printr-un ingenios paradox: a
c\u ta identitatea cu orice pre]
atunci când absen]a ei chiar te fa-
ce fericit. 

Ioan T. Morar, S\rb\toarea corturilor,
Editura Polirom, Ia[i, 2016

Apocalipse autoprovocate
Cândva, Biserica `i situa pe eretici dincolo de p\gânism. ~n vremurile moderne,
eretic este cel ce merge, dup\ capul s\u, ori`ncotro crede de cuviin]\. Iar
Bisericile `ng\duie derapajele, reactivând mitul fiului r\t\citor mai strident 
decât [i-ar fi `nchipuit vreodat\.
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Nominaliz\rile „Premiului
liceenilor pentru cea mai `ndr\git\
carte a anului 2015“, FILIT 2016

Scriitorii români se vor ̀ nt=lni, ̀ n
cadrul FILIT, cu cititorii de la Co-
legiul Na]ional „Costache Ne-
gruzzi“, Colegiul Na]ional „Emil
Racovi]\“, Colegiul Na]ional „Mi-
hai Eminescu“, Liceul Teoretic
„Vasile Alecsandri“ [i Liceul Teo-
retic „Dimitrie Cantemir“.

Premiul liceenilor pentru cea
mai `ndr\git\ carte a anului 2015
continu\ [i ̀ n acest an. Juriul este
alc\tuit din 15 elevi pasiona]i de
lectur\ de la [apte unit\]i [colare
ie[ene, care vor vota romanul
c=[tig\tor. 

Titlurile finaliste pentru Pre-
miul liceenilor pentru cea mai `n -
dr\git\ carte ap\rut\ `n 2015:

• Radu Aldulescu, Istoria Regelui

Gogo[ar, Cartea Româneasc\;
• Iulian Ciocan, Iar diminea]a

vor veni ru[ii, Cartea Româ-
neasc\;

• Octavian Soviany, Moartea
lui Siegfried, Cartea Româneasc\;

• Cristian Teodorescu, {oseaua
Virtu]ii. Cartea C=inelui, Cartea
Româneasc\;

• Radu }uculescu, Mierla 
neagr\, Cartea Româneasc\.

Ceremonia de decernare a pre-
miului va avea loc joi, 27 octom-
brie, `n cadrul Serii FILIT, eveni-
ment ce va marca deschiderea 
oficial\ a edi]iei din anul 2016.

Premiul liceenilor pentru cea
mai `ndr\git\ carte se acord\ `n
fiecare an la Festivalul Interna]io-
nal de Literatur\ [i Traducere Ia[i
(FILIT), `mpreun\ cu Inspectora-
tul {colar Jude]ean Ia[i. 

~n anul 2013, cartea câ[tig\toa-
re a fost Omar cel orb, de Daniela
Zeca (Polirom, 2012), `n 2014 Ne-
gustorul de `nceputuri de roman,
de Matei Vi[niec (Cartea Româ-
neasc\, 2013), iar ̀ n 2015 Marea pe-
trecere, de Petre Barbu (Cartea
Româneasc\, 2014).

Programul detaliat al FILIT va
fi publicat ̀ n luna octombrie pe si-
te-ul www.filit-iasi.ro.

Evenimente Cartea
Româneasc\ la Festivalul
Interna]ional de Carte
Transilvania, Cluj-Napoca

~n perioada 4-9 octombrie va avea loc
cea de-a IV-a edi]ie a Festivalului Inter-
na]ional de Carte Transilvania, 2016, ce se
va desf\[ura `n Pia]a Unirii din Cluj-Na-
poca. Editura Cartea Româneasc\ va fi
prezent\ la aceast\ edi]ie a Festivalului
Interna]ional de Carte Transilvania cu re-
duceri de pre] [i cu oferte speciale, accesi-
bile publicului larg.

Evenimentele Editurii Cartea Româ-
neasc\:

• Mar]i, 4 octombrie, ora 16.00
Traian Dobrinescu, Nu te opri, nu te

`ntoarce
Invita]i, al\turi de autor: Nicolae Ma-

nolescu, Eugen Negrici
O carte scris\ f\r\ inhibi]ii, `ntr-un

ritm alert. Nu te opri, nu te `ntoarce este
un bildungsroman picaresc despre via]a
fabuloas\ a unui b\rbat puternic ̀ n c\uta-
rea unui ]el.

• Sâmb\t\, 8 octombrie, ora 15.00
Adrian Alui Gheorghe, Luna Zadar
Invita]i, al\turi de autor: Marta Petreu,

Ovidiu Pecican

Luna Zadar este `n aparen]\ o carte
despre nimeni [i despre nimic, `n cel mai
curat sens camusian, str\inul [i cititorul
se `nt=lnesc empatic pe fiecare pagin\, iar
fiecare `l interogheaz\ pe cel\lalt. 

Adrian Alui Gheorghe for]eaz\ limitele
expresiei [i ale sensului ̀ n acest roman in-
solit, `n care tema de baz\ este c\utarea
identit\]ii `ntr-o lume depersonalizat\.

• S=mb\t\, 8 octombrie, ora 15.30
Constantin Iftime, Copiii s\lbatici
Invitat, al\turi de autor: Ovidiu Pecican
Romanul Copiii s\lbatici, ilustrat de

Krisztina Bokos, evolueaz\ `n jurul unei
pove[ti adev\rate, dar trebuie citit ca o
feerie epic\ din subterana comunist\, un-
de personaje crude, inocente, `nsetate de
via]\ se asociaz\, dintr-un instinct atavic
de supravie]uire, `n grupuri, `n secte, `n
re]ele de urm\ritori [i circul\ aiuritor
prin tunelurile unei lumi ̀ n care domnesc
Partidul, Mili]ia, Securitatea.

Toate evenimentele vor avea loc `n
spa]iul de lans\ri special amenajat din
Pia]a Unirii, Cluj-Napoca.

Miercuri, 5 octombrie, de la ora 18.00, la
Libr\ria Habitus (Pia]a Mic\, nr. 4) din Si-
biu, va avea loc lansarea romanului Ma-
mé, de Nicolae Avram, ap\rut recent la
Editura Polirom, `n colec]ia „Ego. Proz\“,
disponibil [i `n edi]ie digital\.

Invita]i, al\turi de autor: Teodora Co-
man, Rita Chirian, Radu Vancu [i Drago[
Varga.

Joi, 6 octombrie, de la ora 18.00, la
Libr\ria Humanitas Bra[ov (Pia]a Sfatu-
lui, nr. 16), Nicolae Avram va vorbi despre
Mamé `n cadrul CenaKLUb Tiuk! (nr. 68).
Invitat special: C\t\lin Stanciu. Modera-
tor: Mihail Vakulovski.

Casele de copii au fost una dintre cele
mai mari orori ale regimului comunist din
România. ~ntunericul, lipsurile, umilin -
]ele, abuzurile, abandonarea oric\ror spe-
ran]e sunt `ncerc\ri marcante pentru
adul]i, `ns\ `n cazul copiilor `ntrec orice
imagina]ie. Nicolae Avram reu[e[te s\
dep\[easc\ simpla descriere a acestor

atrocit\]i [i, violent, personal, `l face pe 
cititor s\ simt\ `n profunzime ce au sim]it
cei c\rora li s-a furat atât de brutal ino -
cen]a `n orfelinate. ~nc\rcat\ de un lirism
negru, Mamé spune povestea [ocant\ a
unui suflet chinuit ([i a câtor altora).

„Mamé este de fapt un poem enorm [i
halucinant, mai exact abnorm – `n sensul
c\ `ncalc\ absolut toate normele imagina-
bile. Nu doar pe cele ale pudibonderiei lin-
gvistice, ci mai ales pe cele ]inute drept eti-
ce atât ̀ n colectivitatea parcului uman, cât
[i `n intimitate. E greu de g\sit vreun tabu
pe care imagina]ia `nsp\imânt\toare a lui
Nicolae Avram s\ nu-l transgreseze `n
aceast\ relatare a experien]elor infernale
ale orfelinilor aproape mitici, despre care
se spunea c\ sunt antrena]i pentru a de-
veni solda]ii personali cei mai devota]i [i
cei mai fanatici ai lui Nicolae Ceau[escu.“
(Radu Vancu)

„Unul dintre cele mai puternice [i mai
de efect texte pe care le-am parcurs `n ulti-
ma vreme. Mamé este un text disperat,
scris cu sufletul la gur\. O carte extraordi-
nar\, cu multe deschideri, cu multe oferte
de interpretare. Este [i o carte despre co-
munism, cu posibile ie[iri c\tre parabolic.
Pedagogul ca imagine a micului dictator –
iat\ un personaj care se ]ine minte. E un
poem ̀ n proz\ despre oroare. Dar [i despre
salvare. Una dintre c\r]ile speciale, atipi-
ce, curajoase (e nevoie de un mare curaj es-
tetic pentru a risca o asemenea formul\).“
(Bogdan Cre]u)

Festivalul Interna]ional
de Literatur\ [i Traducere
Ia[i (FILIT) se bucur\ [i
anul acesta de
participarea tinerilor
cititori. Scriitori români
cunoscu]i vor lua parte 
la `nt=lniri [i dialoguri
deschise cu elevi din 
cinci licee ie[ene.

Nicolae
Avram despre
cartea Mamé, 
la Sibiu 
[i Bra[ov 
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Simon Liberati – Eva

– Fragment – 

Dup\ `ntrevederea de la Trianon,
Eva s-a l\sat a[teptat\ câteva s\p -
t\mâni. ~ndeajuns cât s\-mi ̀ mping
pân\ la grea]\ [i dezn\dejde dere -
gl\rile mele de atunci. S\tul de
boschetarul [i de hotelul fantom\
de pe Rue de Beaune, trecusem
Sena. O prieten\ binevoi toare a
sub`nchiriat pentru mine un bârlog
aflat aproape de Porte Saint-Denis.
~ntre dou\ vizite ale amantei sau
ale dealerului, `ncercam – cu o
stâng\cie care m\ f\cea s\ râd de
unul singur – s\ coordonez o an-
chet\ pentru edi]ia fran]uzeasc\ a
revistei „Vanity Fair“. Am fost
`ntotdeauna un jur nalist de investi-
ga]ii slab, dar `n zilele acelea eram
mai nepriceput ca niciodat\ [i com-
binam o `n dr\z neal\ de disperat cu
aproximarea [i cu lenea. Ticluiam
planuri de b\taie alambicate ca s\
prind `n capcan\ doi mo[tenitori
care m-au demascat de `ndat\ [i 
mi-auprovocat nepl\ceri. Telefonul
suna `ntruna. Locuiam la un meza -
nin la care se ajungea pe o scar\
me[terit\ din scândurele vechi de
l\di]\, numai bun\ s\-]i rupi gâtul,
pe care cei cincizeci de ani ai mei,

greutatea [i cizmele mele greoaie,
nem]e[ti, o f\ceau [i mai pericu-
loas\. Eram s\rac, ultima mea car -
te nu se vindea, aveam impresia
ame]itoare c\ m\ duc la fund. De
fapt m\ preg\team, treceam prin ̀ n -
cerc\rile necesare, s\r\cie, haos,
`na inte de a o reg\si pe cea care m\
a[tepta. 

Una din u[ile c\tre lumea de din-
colo s-a deschis ̀ n iarna lui 2013 un-
deva `n Paris, `n cartierul situat
`ntre sta]iile de metro Etienne-Mar-
cel [i Strasbourg-Saint-Denis, bule-
vardul, b\trâna strad\ „paralel\ cu
Calea Lactee“ pe care se `ntorceau
regii Fran]ei de la mirungere, cu
str\du]ele sale laterale pe care câte-
va prostituate africane, pe jum\tate
boschetare, mai supravie]uiesc [i
acum. Revolu]iile specifice memo-
riei `[i au parcursul lor, legat de
misterioase coresponden]e carto -
grafice. Cum planurile providen]ei
se adapteaz\ la planurile ora[ului
real, l̀ fac pe acesta s\ existe mai
bine, s\ se `nal]e `n alt fel. Chiar
`nainte s\ se produc\ evenimentul
capital, `ntâlnire sau accident, tre-
buie aranjat decorul. ~n cele dou\
sau trei luni care au precedat so -
sirea Evei am tr\it o senza]ie de exil
geografic care m\ scufunda din nou
`ntr-un trecut uitat de pe vremea
când s\l\[luiam pe malul stâng.
Hotelul de pe Rue de Beaune, aco -
peri[urile de zinc ale scuarului de
al\turi, vecin\tatea palatului Tui-
leries [i a cartierului Saint-Germain-
des-Pres `mi aminteau de copil\rie
[i mi-au oferit de-a lungul anilor o
alinare moral\ pe care nici un ex-
ces n-o putea tulbura cu totul. De
câteva luni le repro[am acestor
`mprejurimi blânde]ea ce te subju-
ga, un alt strat protector care, `n

pofida condi]iilor de via]\ precare,
m\ `mpiedica s\ privesc cu ade -
v\rat, s\ simt mai puternic. Car tie -
rul Saint-Denis, `n care m\ pr\ -
v\lisem iar, m\ trimitea `n trecut,
`n perioada tulbure când aveam
dou\zeci de ani [i când au `nceput
s\ m\ chinuie toate problemele cu
care mai am de furc\ [i azi. 

De la o linie de demarca]ie pe
care o trasez la circa cinci sute de
metri de Sena, `ntr-o zon\ situat\
`ntre Palais-Royal [i podul Alexan-
dre III, malul drept devine un me -
diu ostil, un ora[ str\in, probabil
pentru c\ iese din perimetrul lini[ -
titor al plimb\rilor din copil\ria
mea. Am exclus arondismentul [ai -
sprezece, ce ]ine de foburgul Saint-
Germain [i de pa[nicele gr\dini din
Versailles printr-una din acele legi
ale geografiei umane care deran-
jeaz\ geografia fizic\. ~n afara aces-
tor frontiere m\ simt nelini[tit, exi-
lat, r\t\cit `ntr-un ora[ str\in. Din
primele zile de dup\ mutare, când
mergeam pe Boulevard de Sébasto -
pol, unde am l\l\it-o atâta `n 1979,
`ntre Square des Arts-et-Metiers [i
Porte Saint-Denis, eram r\scolit de
o exaltare f\r\ seam\n. Cum am ob-
servat adesea – [i nu cred c\ sunt
singurul –, cele mai zgomotoase
surprize d\ruite de via]\ sunt pre-
cedate de un gust r\u, de o tensiune
prealabil\. Adev\rata iubire se na[ -
te din suferin]\. Trebuie s\ te cure]i
de orice fals\ bucurie, de orice
pl\cere monden\, de orice ambi]ie,
de toate facilit\]ile materiale pen-
tru a ajunge la libertatea celui dis-
perat, singura stare `n care adev\ -
rul delirului amoros `[i mai poate
g\si calea spre str\fundurile fiin]ei. 

Când am v\zut-o a treia oar\,
Eva se deta[a pe fundalul unei vi -
trine luminate care sem\na cu o vi -
trin\ de tipograf. ~n spatele pletelor
ei blonde se distingea o hârtie cu an-
tet de Buckingham Palace. Marie,
mereu ea, ag\]ase de pere]ii unei
pr\v\lii din Place Saint-Germain-
des-Pres o vitrin\ plin\ cu plicuri.
Aceste scrisori cu timbru fals, cu

efigia ei, fuseser\ adresate unor
personaje fantasmagorice, ca regi-
na Angliei sau nu mai [tiu ce poet
celebru `nmormântat `n cimitirul
Pere-Lachaise, dar [i unor actri]e
de la Hollywood. Unele scrisori se
`ntorseser\ la expeditor cu men -
]iu  nea „Nu locuie[te la adresa 
indicat\“, dar al]i destinatari, pre-
cum secretariatul Coroanei An-
gliei, `i r\spunseser\. 

Acele scrisori, precum [i alte
artefacte ale unei imagina]ii une-
ori extravagante, f\ceau obiectul
unei expozi]ii. Fiin]a care st\tea
ast\zi `n fa]a mea mi se oferea

privirii cu o bravur\ amestecat\ cu
abandon, provocare [i autoritate.
Ne-am s\rutat pe obraji. De aceast\
dat\ unghiile `nnegrite, prost t\ -
iate, [i o pat\ de cerneal\ pe degetul
mare `i d\deau Evei `nf\]i[area un-
ei liceene. Cum zânele nu au o vâr -
st\ precis\, compara]ia nu era ridi-
col\. 

Am remarcat pe carnea alb\ [i
roz a `ncheieturii ei stângi un mic
tatuaj [ters, `n form\ de cheia sol.
Alungirea buclelor cheii, sub]iri -
mea desenului, uzura culorii te l\ -
sau s\ crezi c\ semnul data de di-
nainte s\ i se termine cre[terea. 

„Suplimentul de cultur\“
public\ `n avanpremier\
un fragment din romanul
Eva, de Simon Liberati,
traducere din limba fran -
cez\ de M\d\lin Ro[ioru,
care va ap\rea `n curând
`n colec]ia „Bi blio teca
Polirom. Actual“ la
Editura Polirom.

AUTORUL

SIMON LIBERATI (n. 1960), scriitor, scenarist [i
jurnalist francez, face parte din genera]ia de inte-
lectuali rebeli din Fran]a anilor 1970. A urmat stu-
dii de filologie clasic\ la Sorbona, apoi a lucrat la
reviste precum FHM, Cosmopolitan, Grazia [i 20
ans `nainte de a se dedica literaturii. Sus]in\tor al
libert\]ii ne`ngr\dite a individului [i promotor al
unui decadentism dandy nu doar intelectual, ci [i
`n via]a personal\, scriitorul prefa]eaz\ reeditarea
c\r]ii lui Jules Barbey d’Aurevilly, Du dandysme

et de George Brummell, ap\rut\ `n 2008. ~n acela[i
an va fi arestat `mpreun\ cu prietenul s\u, scriito-
rul Frédéric Beigbeder, pentru consum de droguri
`n public. Liberati debuteaz\ `n 2004 la Flamma-
rion cu romanul Anthologie des apparitions, ur-
mat `n 2007 de Nada exist. ~n anul 2009 `i apare vo-
lumul L’Hyper Justine, recompensat cu Premiul
Flore, iar `n 2011 public\ Jayne Mansfield 1967,
pen tru care prime[te Premiul Femina. Simon Li-
berati este c\s\torit cu actri]a [i cineasta Eva Io-
nesco, subiectul romanului s\u omonim, ap\rut ̀ n
Fran]a `n toamna anului 2015.

CARTEA

~n iarna anului 1980, `n Paris, un b\rbat se urc\ nici el nu [tie cum
`ntr-un Citroën [i vede pe scaunul din fa]\ o feti[can\ de cincispre-
zece ani, `mbr\cat\ elegant, care se agit\ [i url\ la cei din ma[in\.
Fascinanta feti[can\ este Eva Ionesco, un copil s\lbatic, client\ a
barurilor [i localurilor de lux din Paris, dar [i a [colilor de corec]ie
franceze. Dup\ ce a dobândit o faim\ dubioas\ ̀ n urma fotografiilor
erotice, la limita pornografiei [i pedofiliei, pe care i le f\cuse mama
ei pe când Eva avea doar unsprezece-doisprezece ani, feti]a de odi-
nioar\ – devenit\ actri]\ [i produc\toare de film – `l va re`ntâlni pe
narator trei decenii mai târziu. Povestea de dragoste ce-i apropie pe
cei doi este, ̀ n acela[i timp, ocazia [i pretextul recuper\rii unui tre-
cut fr\mântat, cel al Evei, copila exploatat\, revoltat\ [i, `ntr-un 
târziu, maturizat\, o reluare a firului unei istorii scandaloase, cu
numeroase episoade controversate, unde moartea, drogurile [i de-
gradarea sunt peste tot. ~n acela[i timp, romanul lui Liberati are `n
fundal un peisaj dezabuzat, pigmentat de concerte punk, petreceri
epuizante [i o nebunie dezl\n]uit\, `ntr-o lume ce nu mai caut\ nici
un viitor.



Amicii mei au ajuns deja la
cap\tul r\bd\rii ̀ n privin]a pasiu-
nii pe care o manifest pentru ale-
gerile preziden]iale americane
din acest an. E greu s\ te bucuri de
ceva f\r\ s\ `mp\rt\[e[ti cu al]ii,
lucru pe care l-au putut constata
pe propria piele. Asemenea oric\ -
rui pasionat, mi-am luat treaba
foarte `n serios, dar, cu cât am
aprofundat mai mult subiectul [i
personajele, cu atât mi-a fost mai
greu s\ `mi stabilesc un favorit. 

Se cuvine s\ ne oprim pu]in
asupra felului `n care presa româ-
neasc\ prezint\ competi]ia electo-
ral\ de peste ocean. Unele inad-
verten]e le putem pune, desigur,
pe seama fusului orar. Unele din-
tre cele mai „suculente“ episoade
se petrec atunci când la noi e
noapte – [i [tim deja c\ nu doar 
s-au cam desfiin]at sec]iile de ex-
terne `n redac]ii, dar nici tura de
noapte nu mai este ca alt\dat\.

Din acest motiv, pân\ când se
apuc\ b\ie]ii [i fetele de la site-urile
de news s\ traduc\ ceva de pe net,
[tirea are deja cam 24 de ore. Nu e
problem\, ne-o livreaz\ `n Româ-
nia pe post de „breaking news“
chiar [i a[a, `n ideea c\ suntem
oricum ni[te consumatori prea ig-
noran]i [i preocupa]i de ultima
postare a lui Ponta ca s\ ne prin-
dem de „faz\“.

O alt\ problem\ major\ `n re-
lat\rile de pres\ de la noi ]ine de
dihotomia alb/negru. Hilarry
bun\, Trump diavol. Evident c\
exist\ `ngrijor\ri foarte mari la
adresa inten]iilor privind temele
majore de politic\ extern\ ale Do-
naldului, [i asta `n multe ]\ri mai
civilizate decât a noastr\, `ns\ `n
unele aspecte candidatul liberta-
rian Gary Johnson tinde s\ `l
dep\[easc\ pe Trump (poate v\
aminti]i episodul „ce e Aleppo?“).
Echipa de campanie a candidatului

republican a f\cut eforturi mari,
câte ceva i-a mai intrat lui Donald
`n cap, dar exist\ o limit\ vizibil\
a cantit\]ii de informa]ie pe care
acesta o poate asimila. ~n privin]a
doamnei Clinton, e firesc ca ea s\
se simt\ precum pe[tele `n ap\
atunci când abordeaz\ temele de
politic\ extern\ (fie [i doar dato-
rit\ faptului c\ [i-a bifat `n CV
func]ia de Secretar de Stat). 

Despre ce nu mai vorbe[te pre-
sa de la noi, care se simte, proba-
bil, cu musca pe c\ciul\? ~ntre
agenda public\ a cet\]eanului din
SUA [i temele tocate 24 de ore din
24 de re]elele de [tiri exist\ o
pr\pastie cu malurile deja betona-
te. ~n mare parte, lupta propagan-
distic\ s-a mutat de pe ecranele te-
levizoarelor `n social media [i pe
site-urile care, s\ spunem, nu res-
pect\ chiar standardele BBC. Su-
biectul bolii incurabile de care ar
suferi Hilarry Clinton [i care ar
pune-o `n imposibilitatea de a-[i
`ndeplini func]ia de Commander
in Chief a for]elor armate odat\
(re)ajuns\ locatar\ a Casei Albe a
fost un scenariu bine ticluit `n on-
line [i care a fost rostogolit cu atât
de mult sârg pân\ când purt\torii
de mesaj ai lui Donald Trump s-au

sim]it „`ndrept\]i]i“ s\ `l aduc\ `n
„mainstream media“. Nu mic\ mi-a
fost mirarea s\ citesc zilele trecu-
te pe un site respectabil de la noi
un articol despre cum, de fapt, de-
mocra]ii `l v\d cu adev\rat pre[e -
dinte pe nominalizatul la vice-
pre[edin]ie, Tim Kaine, doamna
Clinton fiind pus\ candidat doar
de fa]ad\, urmând s\ se retrag\
dup\ ce câ[tig\ alegerile, din mo-
tive de s\n\tate. Frumoas\ teorie
a conspira]iei, livrat\ `n presa
„quality“ de la noi ca fiind fact, `n
loc de caterinc\.

~ntr-un articol recent din „Was-
hington Post“, un jurnalist ̀ ncear -
c\ s\ explice lumii largi [i [ocate
de ascensiunea lui Trump c\, `n
ciuda impactului la scar\ global\
a ac]iunilor viitorului pre[edinte
SUA, oricare ar fi el, americanul
votant `[i stabile[te preferatul tot
`n func]ie de nevoile sale, de felul
`n care rezoneaz\ cu planurile
fiec\ruia ̀ n privin]a cre\rii de noi
locuri de munc\ sau a strategiei
privind taxarea. Tradi]ia de fami-
lie (orientat\ spre Partidul Demo-
crat sau cel Republican) conteaz\
enorm `n conturarea unei opinii,
la fel cum liderii de opinie din fie-
care comunitatea dicteaz\, la rân-

du-le, trendul. Ambele partide se
bazeaz\ pe structuri foarte solide
`n teritoriu [i „controleaz\“ unele
state americane mai bine decât
tab\ra advers\. Cam la fel ca `n
România, unde candida]ii de pe
listele PSD din Ia[i sau din Teleor-
man se simt mai confortabil decât
cei al PNL ([i invers, cei al PNL `n
Ardeal). Nu `n ultimul rând, crite-
riul demografic este [i el impor-
tant, fiecare partid (democrat [i
republican) având bazinul s\u
„clasic“ de votan]i. Spre exemplu,
de câteva decenii bune, popula]ia
afro-american\ voteaz\ covâr [i -
tor cu Partidul Democrat (sonda-
jele de opinie relev\ c\ Hillary
Clinton va primi circa 95-97% din-
tre voturile popula]iei de culoare).
Toate cele de mai sus func]io-
neaz\, ca [i la noi, cu o singur\
condi]ie: lumea chiar s\ vin\ la
vot `n num\r mare [i s\ nu stea
acas\. Gradul de participare la
scrutin dicteaz\ procentul final [i
poate produce surprize, a[a cum 
s-a mai `ntâmplat `n istoria alege-
rilor americane.

La momentul scrierii acestui
articol, pân\ când America va vo-
ta au mai r\mas 38 de zile, 15 ore,
23 de minute [i 5 secunde. 
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Nu chiar sub aceea[i stea

Doi-zece, prob\!
George Onofrei

Cum se v\d `n presa de la noi alegerile americane

Am `n principal o p\rere bun\
despre ei, mi se par oameni de[ -
tep]i [i cu preocup\ri `nalte legate
de cosmos, dar chiar [i a[a nu pot
s\ `i privesc chiar cu maxim\ `n -
g\ duin]\, pentru c\ de dou\ s\p -
t\mâni iat\ ce nenorocire am aflat

eu: e posibil ca zodiile s\ fie 13 de
toate, s\ fie ̀ n alte intervale, iar eu
s\ nu fiu Balan]\.

~n luna septembrie, revista
„Cosmopolitan“ a scris despre
NASA pe singurul subiect care ar
putea lega vreodat\ cele dou\ nu-
me: NASA ANUN}| CEA DE-A
TREISPREZECEA ZODIE. Artico-
lul nota faptul c\ o pagin\ oficial\
a NASA vorbea despre cea de-a
treisprezecea constela]ie, ignora -
t\ pân\ acum de astrologi. Dac\ ar
fi luat\ `n considerare `n zodiac,
constela]ia Ophiuchus s-ar inter-
pune `ntre Scorpion [i S\ge t\tor,
dând peste cap tot horoscopul. Mai
mult de atât, pagina men ]iona fap-
tul c\, din vremurile str\vechi [i
pân\ acum, configura]ia cerului 
s-ar fi schimbat semnificativ, ast-
fel `ncât nici o zodie nu mai este
unde [tim noi. Nu este prima dat\
când apare „noutatea“ celei de-a
treisprezecea zodii, fiind circulat\
[i apoi uitat\ `nc\ din anul 2002.

Constela]ia Ophichus repre-
zint\ un b\rbat care se lupt\ cu un
[arpe [i este considerat\ o repre-
zentare a lui Imhotep, un doctor
egiptean din secolul 27 ̀ .Hr. „Nati-
vii“ din Ophichus ar fi spirituali,
magnetici, impulsivi [i inteli gen]i,
iar din când `n când ar manifesta
gelozie [i sete de putere. Spre de-
osebire de celelalte zodii, Ophi-
chus nu ar avea un opus, a[a c\ `i
lipsesc [i dezechilibrele polare.
Au rela]ii bune cu autoritatea, `n
ciuda faptului c\ nu prea r\spund
la ordine, caut\ adev\rul, vor s\
acumuleze cunoa[tere [i `n]elep-
ciune, iar num\rul lor norocos ar
fi 12. Pentru c\ stelele au sim] al
ironiei. Cei n\scu]i sub semnul
lui Ophichus prefer\ s\ `mbrace
culori vii, potrivite firii lor expan-
sive [i caracterului imprevizibil.

Un Ophichus se `n]elege foarte
bine cu Balan]ele, Berbecii, Racii
[i Capricornii, dar nu se va `n]ele-
ge niciodat\ cu cei din Fecioar\,
V\rs\tor, Pe[ti, Leu [i Taur.

Sun\ cam drastic, dar, pentru
cei care erau `n Ophichus [i au
tr\it tot timpul `n zodia lor gre[it\
ca `ntr-un corp nepotrivit, poate fi
o explica]ie.

Când a ap\rut vestea `n sep-
tembrie, majoritatea astrologilor
au suspinat un „Iar asta?“. Con-
stela]ia Ophichus nu este ceva
nou. Ei spun c\, atunci când babi-
lionienii au inventat zodiacul,
erau perfec]i con[tien]i de aceast\
constela]ie [i au decis s\ nu `i
acor  de un echivalent `n astrolo-
gie: soarele trece prea pu]in timp
prin Ophichus pentru a fi conside-
rat relevant; apoi, semnele zodia-

cale nu au coincis niciodat\ per-
fect cu traseele constela]iilor, nici
m\car pe vremea babilonienilor.

Mai mult, astrologii au ]inut s\
ne asigure de faptul c\ semnele zo-
diacului sunt mai degrab\ simbo-
luri [i metafore, folosite pentru a
desp\r]i anul `n 12 sezoane egale.
Simboluri. Nu constela]ii. Cele
dou\ sunt concepte total diferite.
Mai mult, au ̀ ndemnat pe toat\ lu-
mea s\ „nu cread\ tot ce aud“. Cei
de la NASA sunt oameni de [ti-
in]\, nu astrologi. Nu [tiu dac\
Ophichus este de vin\ pentru
aceast\ ne`n]elegere, dar, dac\ da,
are un minunat sim] al ironiei.

Sunt `n preajma zilei mele de na[tere [i m\rturisesc c\ sunt un pic panicat\. 
Pe lâng\ faptul c\ mi se rotunjesc ni[te cifre, pe lâng\ faptul c\ sunt atât de
ocupat\, `ncât nici m\car nu [tiu la ce cadouri s\ visez, mi-a [i fost dat totul
peste cap de speciali[tii NASA. 

De veghe `n lanul de cultur\

M\d\lina Cocea

Zodiacul corect
astronomic

Capricorn: 20 ian. – 16 feb.
V\rs\tor: 16 feb. – 11 mar.
Pe[ti: 11 mar. – 18 apr.
Berbec: 18 apr. – 13 mai
Taur: 13 mai – 21 iun.
Gemeni: 21 iun – 20 iul.
Rac: 20 iul. – 10 aug.
Leu: 10 aug. – 16 sept.
Fecioar\: 16 sept. – 30 oct.
Balan]\: 30 oct. – 23 nov.
Scorpion: 23 nov. – 29 nov.
Ophiuchus: 29 nov. – 17 dec.
S\get\tor: 17 dec. – 20 ian.



Un grup de cercet\tori americani [i aus-
trieci a studiat, `ncepând din 2014, 500.000 de
albume din 15 genuri [i 374 de subgenuri mu-
zicale, `ncercând s\ stabileasc\ o rela]ie
`ntre complexitatea fiec\rui gen, evolu]ia

lui `n timp [i num\rul de albume vândute.
Concluzia? Cu cât un stil devine mai popu-
lar, cu atât sound-ul ce-i este asociat devine
tot mai standardizat.

Un alt studiu, din 2012, s-a aplecat asupra
evolu]iei muzicii pop occidentale, bazat pe
o arhiv\ impresionant\ de cântece, „Mil-
lion Song Dataset“. Cercet\torii au desco-
perit c\, `ntre 1955 [i 2010, volumul sonor a
devenit (`n senza]ie subiectiv\) tot mai ridi-
cat, `n vreme ce structura muzical\ tot mai
pu]in variat\. Aceast\ impresie subiectiv\,

explic\ „Slate“, este generat\ de tehnicile
folosite de inginerii de sunet. De exemplu,
compresia dinamic\ a sunetului, care este o
ajustare automat\ a dinamicii sonore, a
avut, la ̀ nceput, scopul de a reduce varia]ii-
le prea mari de volum `n aceea[i pies\. 

Aplicarea ei sistematic\ [i excesiv\ a
dus la ceea ce a fost numit „loudness war“,
iar consecin]a a fost cre[terea progresiv\ a
volumelor sonore, din studio [i pân\ la di-
fuzarea pe radio, cu urm\ri nepl\cute din
multe puncte de vedere. Medicii sunt 

nelini[ti]i cu privire la problemele de s\ -
n\tate provocate de expunerea prelungit\
la volume sonore prea ridicate, `n vreme ce
mul]i muzicieni denun]\ alterarea calit\]ii
sunetului. O alt\ tehnic\ de studio pare la
fel de vinovat\: Auto-Tune, a c\rei utilizare
excesiv\ de c\tre produc\torii muzicali fa-
ce ca multe cântece pop s\ sune aproape la
fel. O tehnic\ ce a devenit, `ntre timp, su-
biect de glume [i a fost trecut\ de c\tre re-
vista „Time Magazine“ pe lista celor mai
proaste 50 de inven]ii din toate timpurile. 
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De ce toate cântecele seam\n\ `ntre ele?

Suplimentul lui Jup  

Nu e numai o impresie a
ascult\torilor: [tiin]a confirm\
c\ muzica pop tinde s\ adopte 
o form\ tot mai omogen\, 
scrie „The Conversation“.

Ce se `ntâmpl\ când la[i 
un pu[ti de patru ani s\ scrie
un blockbuster
~ntr-un articol publicat de „The Wall Street Jorunal“,
studiourile Paramount anun]\ c\ se a[teapt\ la o
pierdere de 115 milioane de dolari de pe urma filmu-
lui Monster Trucks, ce va fi lansat pe marile ecrane
abia `n ianuarie 2017.

Ce diferen]iaz\ Monster Trucks de alte blockbus-
tere hollywoodiene este faptul c\ filmul se bazeaz\ pe
un scenariu imaginat de un pre[colar.

Povestea a `nceput `n 2013, când unul dintre pro-
duc\tori, Adam Goodman, [i-a zis c\ ar fi o idee exe-
celent\ ca un film pentru copii s\ se bazeze pe ideile
fiului lui de numai patru ani. „Ceea ce ar putea fi mai
degrab\ o poveste cu moral\ despre riscurile nepo-
tismului decât despre riscul de a avea `ncredere `n
gustul copiilor“, comenteaz\ „Slate“.

Moster Trucks a trecut printr-o produc]ie dificil\,
cu multe amân\ri [i probleme. Premiera filmului a
fost prev\zut\ ini]ial pentru 2015 [i amânat\ apoi de
trei ori, pân\ când a fost fixat\ data final\, care, su-
bliniaz\ amuza]i cei de la „Slate“, pic\ `ntr-o zi de vi-
neri 13. Numai c\, `n loc s\ se bucure c\ filmul va fi
`n cele din urm\ lansat, cei de la Paramount au 

indicii serioase c\ Monster Trucks s-ar putea dovedi
un mare e[ec.

Un specialist `n cinema a explicat pentru „The
Wall Street Journal“ c\ anun]area `n avans a unor
pierderi este, la Hollywood, o „practic\ extrem de
rar\“, dar c\ studiourile sunt obligate s\ anun]e in-
vestitorilor poten]ialele e[ecuri.

Cum arta [i cultura au salvat New Orleansul
~ntr-un discurs ]inut la Lincoln
Center Global Exchange, Mitch
Landrieu, primarul ora[ului New
Orleans, a subliniat felul `n care
cultura [i pre]uirea culturii au
fost elementele centrale ale 
re construirii metropolei dup\
trecerea devastato rului 
uragan Katrina.

Landrieu a ]inut s\ sublinieze c\, `n
opinia sa, arta [i cultura nu sunt un lux `n
via]a unui ora[, ci un motor al dezvolt\rii
economice [i culturale, mai ales `n New Or-
leans, ora[ cunoscut mai ales pentru muzica
sa, jazz `n special. „Am v\zut cu to]ii cum

ar\ta New Orleans dup\ Katrina“, a spus
Mitch Landrieu. „Ora [ul era pustiu. Era
cenu[iu. Era t\cut. Nu mai era nimic `n el.
Dar, dup\ aceea, arti[tii au venit s\ ne amin -
teasc\ faptul c\ nu cl\dirile conteaz\, nu bi -
serica, nu afacerile, ci sufletul a ceeea ce sun-
tem noi ca oameni.“ Când Landrieu a ajuns
primar al New Orleansului, el [i echipa lui
au `nceput prin „a conceptualiza economia
cultural\“, calculând cât din economia statu-
lui depinde de art\ [i cultur\, dar [i felul `n
care vie]ile oamenilor sunt legate de activ-
it\]ile artistice. Ulterior, a luat m\suri pen-
tru a `ncuraja activit\]ile artistice (redu -
cerea unor taxe, introducerea educa]iei ar -
tistice `n [coli etc.).

„Cultura este ADN-ul a ceea ce ne de -
fine[te ca oameni“, a declarat primarul
Landrieu.
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Marc\ `nregistrat\ – Editura Polirom [i „Ziarul de Ia[i“.
Proiect realizat de Editura Polirom `n colaborare cu 
„Ziarul de Ia[i“. Se distribuie gratuit `mpreun\ 
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Flow Machines: ziua
când Beatles au fost
`nlocui]i cu o ma[in\
Un grup de cercet\tori francezi a pus la punct un algoritm capabil s\ compun\
cântece. Produc]ia acestei inteligen]e artificiale, numit\ Flow Machines, 
este Daddy’s Car, o melodie `n stilul forma]iei The Beatles. 

Pagini realizate de Drago[ Cojocaru

PE SCURT
n Pentru a atrage aten]ia publicului, arhivele na]ionale ameri-

cane s-au transformat `n imagini mi[c\toare, dup\ ce [efii US Na-
tional Archives au deschis propriul canal Giphy, pe care posteaz\
documente istorice transformate ̀ n gif-uri animate. Zeci de imagini
cu figuri emblematice [i evenimente marcante din istoria Statelor
Unite pot fi g\site la adresa http://giphy.com/usnationalarchives.

n Un film postat pe canalul YouTube prezint\ faimoasa cate-
dral\ Sagrada Familia a[a cum va ar\ta când, ̀ n sfâr[it, va fi termi-
nat\. ~nceput\ `n 1882 de c\tre arhitectul Antoni Gaudí, faimoasa
catedral\ din Barcelona va fi terminat\ abia `n 2026, moment `n
care va deveni cel mai `nalt monument religios din Europa. Filmul
poate fi urm\rit la adresa www.youtube.com/watch?v=RcDmlo
G3tXU.

n Actorul american Woody Harrelson va debuta ca regizor, ac-
tualmente fiind la Londra, unde filmeaz\ Lost in London, produc]ie
pentru care a scris [i scenariul. Harrelson a renun]at recent s\ mai
apar\ `n cel mai nou film regizat de George Clooney, Suburbicon, [i
joac\ `n LBJ, o biografie a pre[edintelui Lyndon B. Johnson despre
care se spune c\ va ajunge la Oscar.

n 36 de CD-uri con]inând toate `nregistr\rile live cu Bob Dylan
din 1966 vor fi lansate `n curând pe pia]\, dup\ ce anul trecut a fost
lansat un boxset de 18 CD-uri cu toat\ muzica `nregistrat\ de cele-
brul artist `n perioada 1965-66. 

n Dup\ succesul avut anul acesta cu filmul Cartea junglei, regi-
zorul Jon Favreau va realiza o adaptare „live“ a desenului animat
Regele leu pentru studiourile Disney. O alt\ adaptare cu actori a 
unui clasic animat Disney, Frumoasa [i bestia, a fost deja termi-
nat\ [i va avea premiera anul viitor. Cartea junglei a avut pân\
acum `ncas\ri de 965 de milioane de dolari `n `ntreaga lume.

nViitorul film din seria Transformers `l adaug\ ̀ n distribu]ie pe
Anthony Hopkins [i `[i va trimite personajele `n trecut, pentru a se
confrunta cu Hitler [i nazi[tii. Film\rile au stârnit un scandal `n
Marea Britanie, dup\ ce realizatorii au transformat palatul
Blenheim, locul de na[tere al lui Winston Churchill, `n cartier ge -
neral nazist. „Scandalul \sta e o prostie“, a comentat ministrul
Nicholas Soames, nepot al lui Winston Churchill.

Dan Brown 
se `ntoarce la Origini

„Este prima oar\ când un cântec pop compus de un
calculator d\ rezultatele scontate“, spune inventa-
torul Flow Machines, François Pachet, cercet\tor [i
director al Sony Computer Science Laboratory.

Melodia a trebuit s\ fie apoi finisat\ de un muzician
„uman“, iar versurile au fost scrise de Benoit Carre. 

„Flow Machine este capabil\ s\ produc\ piese
muzicale la un nivel profesionist, dar aceste in-
teligen]e artificiale nu pot [ti dac\ ceea ce au creat
este interesant, fiindc\ nu au con[tiin]\, iar elemen-
tul uman va fi `ntotdeauna primordial“, declar\

François Pachet pentru „The Huffington Post“.
{i Google face experimente `n aceea[i direc]ie, a

creativit\]ii „artificiale“, `n cadrul proiectului Ma-
genta, numai c\ prima crea]ie artistic\ – dat\ pu -
blicit\]ii `n iunie – nu a fost o reu[it\.

Sony Computer Science Laboratory `[i dezvolt\
proiectul din 2012, cu subven]ii de la Consiliul Eu-
ropei. Cercet\torii prev\d un prim album cu muzi-
ca f\cut\ de Flow Machine `n 2017. 

„Sper c\ vom arunca haos, inventivitate [i
`ndr\zneal\ `n muzica pop“, spune François Pachet.

Cunoscutul scriitor american,
creatorul personajului Robert
Langdon, a anun]at c\ va lansa
un nou thriller, Origin, pe 26 sep-
tembrie 2017.

Origin va fi cel de-al patrulea
roman din seria `nceput\ cu Co-
dul lui DaVinci [i va con]ine
toate „ingredientele specifice lui
Dan Brown“ – „coduri secrete,

[tiin]\, religie, istorie, art\ [i
arhitectur\“. 

„~n Origin, Robert Langdon va
ajunge la primejdioasa intersec -
]ie a celor mai importante dou\
`ntreb\ri pe care [i le pune ome -
nirea [i la desco perirea tulbur\ -
toare care va r\s punde acestor
`ntreb\ri“, anun ]\ comunicatul
Editurii Doubleday.

Dan Brown este o adev\rat\
ma[in\ de f\cut bani din c\r]i.
Pân\ `n momentul de fa]\, ope -
rele sale au fost vândute `n peste
200 de milioane de exemplare `n
`ntreaga lume. 

~n acest an va fi lansat pe ma -
rile ecrane [i Inferno, a treia
adaptare a unui roman scris de
Brown.



Consiliul Suprem de Ap\rare a
Ț\rii este autoritatea adminis -
trativ\ autonom\, `nvestit\, potri -
vit Constitu]iei, cu organi zarea [i
coordonarea unitar\ a activit\ -
]ilor care privesc ap\rarea ]\rii [i
siguran]a na]ional\. 

Activitatea Consiliului Su -
prem de Ap\rare a Ț\rii este su -
pus\ examin\rii [i verific\rii
parlamentare. Anual, nu mai
târziu de primul trimestru al

anului urm\tor, precum [i la
cererea comisiilor permanente de
specialitate ale Parlamentului sau
ori de câte ori se consider\ nece -
sar, Consiliul Suprem de Ap\rare
a Ț\rii prezint\, `n [edin]a co -
mun\ a Camerei Deputa]ilor [i
Senatului, rapoarte asupra activi -
t\]ii desf\[urate.

Aparent totul este bun [i fru -
mos, dar problemele apar, ca de
obicei, `n momentul `n care stra -
tegia de ap\rare cere bani de la
bugetul de stat. Cere o felie din
banii aduna]i cu greu de la popu -
la]ie, bani care ar trebui s\ se
reg\seasc\ `n spitale [i educa]ie,
dom’le, nu `n bombe.

Doi[pe avioane F16. Nu unul,
nu cinci, ci doi[pe. P\i ce, avem
noi benzin\ pentru ditamai
escadrila asta? Și, plus de asta, v\
da]i seama ce zgomot fac ele? Nu
va mai putea nimeni s\ se plimbe
lini[tit prin parc.

Dom’le, istoria e plin\ de
exemple `n care anumite ]\ri au
devenit imperii, cotropind alte
]\ri, cu armat\ bine organizat\,
dar care nu speria oamenii cu
avioane. De exemplu, Traian a
venit peste daci [i, oricât de viteji
spunea Herodot c\ erau, i-a caftit.
F\r\ avioane. De ce nu am putea
urma exemplul tat\lui latin al
na]iei noastre?

Voi v\ da]i seama cât\ p\dure
avem? S-ar putea construi un nou
cal troian. Pe care s\ `l plant\m,
noaptea, la grani]a cu Ungaria [i
pe care s\ scriem c\ e cadou. Bie]ii
vecini nu ar b\nui nimic, fiindc\
nici cei din Troia nu au b\nuit. 
L-ar desface bucuro[i, ca un copil
`n diminea]a de Cr\ciun, [i noi am
ie[i puhoi [i i-am ocupa. Țac-pac!

Ar mai fi arma numit\ berbec,
pe care doi[pe fl\c\i vânjo[i ar
`mpinge-o cu for]\ [i ar sparge
poarta du[manului. Nu doi[pe
avioane. Aici sunt ni[te interese
ascunse, v\ spun eu. 

A]i jucat Angry Birds? Dac\
nu, afla]i de la mine. Sunt ni[te
p\s\ri care, lansate cu pra[tia, fac
ravagii. P\i ce, noi nu avem ferme
avicole? Puzderie de g\ini pe care
le-am putea enerva `n mod sis -
tematic, pân\ `n punctul `n care 
s-ar izbi bucuroase `n orice zid
inamic. Nici pra[tia nu e greu de
f\cut, din doi brazi seculari `ntre
care `ntindem o band\ de cauciuc
de la o masc\ de gaz.

Solu]iile sunt multe [i la
`ndemân\, stima]i cet\]eni, dar
NATO nu ne vrea atât de puter -
nici.  
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Voi n-a]i `ntrebat 
F|R| ZAH|R v\ r\spunde

Bobi 

Strategia de ap\rare a ]\rii

Iar lucrul \sta nu s-a mai f\cut `n
cinemaul autohton, care `n ulti-
mii 25 de ani a fost unul mai de-
grab\ casnic, concentrat pe fami-
lie [i colectivitate. Acum, Miric\

(venit ca tinerii pa[opti[ti, dup\
studii de cinema la Londra) vor-
be[te despre un individ izolat care
atac\ legile scrise [i nescrise ale
colectivit\]ii (sunt curioas\ cine

va g\si trimiteri la „Nu ne vindem
]ara!”) `ntr-o poveste dominat\
aproape exclusiv de calit\]i mas-
culine. Cineastul d\ de ni[te im-
pulsuri incon[tiente de o agresivitate

supraomeneasc\, de ni[te rezerve
care se g\sesc, probabil, ̀ n oricine
dintre noi, b\rbat sau femeie. (Nu
`ntâmpl\tor, filmul a fost compa-
rat la Cannes cu No Country for
Old Men, de Joel [i Ethan Coen,
unde Javier Bardem `ncarna r\ul
absolut.)

Dac\ tema nu e nou\, e sur-
prinz\tor ca un debutant `n lung -
metraj (chiar dac\ a mai f\cut un
serial TV, Umbre, care mie nu mi-a
pl\cut) s\ aib\ atâta siguran]\ `n
tot ce presupune alc\tuirea unui
film, `ncât s\ sugereze mai mult
decât spune [i s\-[i seduc\/sperie
spectatorul printr-o poveste viscera -
l\, organic\, mustind de impulsuri

incon[tiente. Poate c\ nu „sperie“
e cuvântul potrivit, pentru c\ fil-
mul nu e un  horror. Nu te sperii,
dar ceva te scutur\ `n `mp\carea
cu care vezi lumea.

Povestea imaginat\ de Bogdan
Miric\ e una b\rb\teasc\, dur\,
cu accente violente care dep\[esc
ra]ionalul. Exist\ un singur per-
sonaj feminin (Raluca Aprodu),
prietena bucure[teanului (Drago[
Bucur) venit s\ vând\ p\mântul
mo[tenit de la bunic\-s\u undeva
prin Dobrogea, dar fata apare ori-
cum spre sfâr[it, ca o ultim\ [ans\
de salvare a eroului din calea
energiilor distrug\toare ale „p\ -
mântului“. Povestea pe care o spu-
ne filmul nu e una româneasc\ –
este eterna lupt\ dintre bine [i
r\u, pe care cinemaul o pritoce[te
de când s-a inventat.  Dar tema as-
ta se nuan]eaz\ de la o epoc\ la al-
ta. Lumea pe care regizorul o vede
azi e una dominat\ de calit\]i
masculine – ambi]ia, dârzenia,
for]a, violen]a, pe când blânde]ea,
empatia, iertarea, veselia nu mai
sunt valorizate. Acest dezechili-
bru nu are nici o leg\tur\ cu femi-
nismul, care e un fel de dezechili-
bru la polul opus. A[ fi curioas\ s\
[tiu care sunt traumele din co-
pil\rie despre care vorbe[te Mi-
ric\ `n interviuri când e `ntrebat
de originile scenariului. Ce ]i se
poate `ntâmpla ca s\ sim]i nevoia
s\ exorcizezi cu o asemenea inten-
sitate? Aceastea fiind spuse, e de
a[teptat ca de acum `nainte Mi-
ric\ s\ `nceap\ s\-[i scoat\ la
iveal\ [i anima? Poate da, poate
nu. Ce e sigur este c\ avem `n fa]\
un regizor cu vân\.

Câini, de Bogdan Miric\. Cu: Drago[
Bucur, Vlad Ivanov, Gheorghe Visu,
Raluca Aprodu, Costel Ca[caval,
Emilian Oprea, Constantin Cojocaru

Film

Iulia BlagaMasculin
Poate mai interesant la Câini, dincolo de ce s-a spus `nc\ de la premiera cannez\
– [i premierea cu Premiul FIPRESCI `n sec]iunea Un Certain Regard: c\ e noul val 
al noului val, c\ aduce un suflu nou, c\ instaureaz\ un film de gen (thrillerul),
nevizitat pân\ acum la noi, sau c\ e un revelator al societ\]ii române[ti, ar fi
comentariul asupra unei societ\]i (nu doar de la noi) dominate de masculin. 
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