
O carte
generoas\:
Meseria de
romancier

Eli B\dic\

Exist\ un „`nainte de Meseria de
romancier“ [i un „dup\ Meseria
de romancier“, c\ l-ai citit pe fai -
mosul autor japonez pân\ acum
ori ba. Generozitatea [i franche]ea
sa nu au cum s\ nu te afecteze `n
vreun fel, nu cred c\ este posibil s\
te lase indiferent. La finalul lec-
turii, sunt convins\ c\ `l vei vedea
pe Murakami `ntr-o alt\ lumin\. 

» pag. 10
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Iulia Blaga

Nu [tiu cum a trecut a 67-a Berli-
nal\. Anul acesta am stat tot festi-
valul [i nu mi-am dat seama cât
de repede a trecut. ~ncerc s\ fac o
gr\m\joar\ cu ce p\strez din
filmele, oamenii, lucrurile pe care
le-am v\zut `ntre 8 [i 18 fe bruarie
(festivalul s-a terminat pe 19 fe -
bruarie). Gr\m\ joara nu e nici
mare, nici mic\. E drept, fa]\ de
anul trecut [i de acum doi ani,
nivelul general al Competi ]iei In-
terna]ionale a fost mai sc\zut.

» pag. 2-3

Citi]i interviul realizat de Ramona Iacobu]e `n » paginile 8-9

Românii e de[tep]i

REGIZORUL RADU AFRIM:

„Din obsesii se construie[te
totul în teatru. Nu cred 

în regizorii normali“

Geamurile
noastre toate

Radu Pavel-Gheo

Scriam s\pt\mâna trecut\ despre
un copil care `[i f\cea nevoile `n
plin\ strad\, lâng\ un container
de gunoi ce d\dea pe dinafar\, ast-
fel c\ oamenii aruncau gunoiul
menajer al\turi, pe trotuar – pe
undeva pe-acolo. Scena de atunci
mi-a amintit de teoria geamului
spart a lui Wilson [i Kelling: igno-
rarea micilor infrac]iuni sau aba-
teri de la normele sociale `ncura-
jeaz\ infrac]iunile mai grave.

» pag. 5

Cronic\ de carte

~nceputul lui 2017 `l g\se[te pe regizorul Radu Afrim la Ia[i, unde repet\ cu actorii Na]ionalului 
pentru un nou spectacol, M\cel\ria lui Iov, dup\ textul drama tur gului italian Fausto Paravidino. ~n
pauze, Radu Afrim se plimb\ mult, face fotografii, vorbe[te cu oameni, pentru c\, spune el, „orice
artist e bine s\ ia câte ceva din fiecare zon\ spiritual\“. Spectacolul, care va avea premiera la Ia[i 
pe 25 februa rie, se adaug\ colec]iei care construie[te Afrimlumea, universul scenic al acestui artist
care experimenteaz\ mult `n teatrul românesc. 

Scen\ din spectacolul M\cel\ria lui Iov, în regia lui Radu Afrim,
produc]ie a Teatrului Na]ional „Vasile Alecsandri“ Ia[i
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Tema politic\ a Berlinalei 67: 
despre rela]ia dintre 
uman [i animal

Iulia Blaga

Cred c\ aceast\ edi]ie va r\mâne
memorabil\ mai ales prin faptul
c\ i-a refuzat finlandezului Aki
Kaurismäki (aflat pentru prima
data `n competi]ia mare) Ursul de
Aur meritat pentru The Other
Side of Hope. E un paradox aici:
filmul avea toate datele unui film
de Ursul de Aur; nu era doar un
„film cu emigran]i“, ci unul cu
[tampila lui Kaurismäki (stilistic\
[i tematic\), unde clasica umanitate
nepreten]ioas\ era conectat\ la 
realitatea curen t\. Fa]\ de prece-
dentul Le Havre, cu care seam\n\
pân\ la un punct, finlandezul a
ad\ugat mai mult umor pove[tii,
ce `n prima jum\ tate urm\re[te `n
paralel un imigrant sirian care
`ncearc\ s\ r\mân\ legal `n Fin-
landa [i un localnic taciturn care,
dup\ ce-[i las\ nevasta, `ncearc\
s\-[i `nde plineasc\ visul de a avea
un restaurant. 

~n partea a doua, sirianul e
ad\postit `n res pectivul restau-
rant, iar proprietarul [i angaja]ii
`ncearc\ s\ evite s\ fie expulzat. 

Kaurismäki era atât de sigur c\
o s\ `mpu[te ursul cel mare – ca
toat\ lumea, de altfel, filmul con-
ducând `n topul criticilor str\ini
din revista „Screen Internatio -
nal“, `ncât a fost [ocat când a aflat
c\ a luat doar Premiul pentru
regie [i probabil de aceea a refuzat
s\ urce pe scen\. Cred c\ avea [i
destul de mult\ b\utur\ la bord,
pentru c\ pe covorul ro[u era cu
c\ma[a ie[it\ din pantaloni [i
efectiv se l\sa pe umerii actorilor.
(M\ simt prost s\ spun lucrurile
astea.) Conferin]a lui de pres\ a
fost unul dintre cele mai memora-
bile momente ale Berlinalei ever.
Kaurismäki nu [tie multe cuvinte
`n englez\, dar le potrive[te bine,
[i are un umor [i o agerime care-l
salveaz\ din aproape toate situa]iile.

Plus c\ e extrem de sincer. La Ber -
lin a spus, de pild\, c\ o respect\
pe Angela Merkel care pare `ntr-a -
dev\r preocupat\ de problema re-
fugia]ilor, spre deosebire de al]i
politicieni care doar bifeaz\ o pro-
misiune. Pe urm\ a f\cut mi[to de
o jurnalist\ din Austria care l-a
`ntrebat ce crede despre „isla -
mizarea“ Europei, el pretinzând
c\ a `n]eles „islandizare“ [i spu-
nând, `n râsetele jurnali[tilor
b\rba]i, c\ `n afara a vreo [apte-
opt fotbali[ti islandezi nu vede un
pericol, pentru c\ pân\ [i ei au
probleme `n a alc\tui o echip\
complet\. Climaxul conferin]ei a
fost `ns\ când l-a pus pe actorul
Sakari Kuosmanen s\ se ridice `n
picioare [i s\ ne cânte un tango
finlandez cap-coad\. 

Nu exist\ o regul\
nescris\ c\ s-ar da
Ursul de Aur doar
filmelor ancorate politic

Faptul c\ filmul maghiar On Body
and Soul (despre care am scris da-
ta trecut\) a `ntrecut toate a[ -
tept\rile, cucerind Ursul de Aur,
cred c\ se datoreaz\ subiectului
s\u cu totul inedit care l-a ferme-
cat f\r\ drept de apel pe Paul Ver-
hoeven, pre[edintele juriului ma-
re. Nu exist\ o regul\ nescris\ c\
s-ar da Ursul de Aur doar filmelor
ancorate politic. E drept, anul tre-
cut l-a luat Fuocoamare de Gian-
franco Rosi, un documentar im-
presionant despre imigran]ii care
vin pe Insula Lampedusa din Cor-
sica, iar `n 2015 Taxi, un film 

despre libertatea de expresie, rea-
lizat pe ascuns de Jafar Panahi,
c\ruia regimul de la Teheran i-a
pus pumnul ̀ n gur\; dar alte filme
tratau despre rela]ii interumane
suprapuse peste o tapiserie so-
cial\ complex\ – vezi Pozi]ia copi-
lului de C\lin Peter Netzer, care a
câ[tigat `n 2013, sau A Separation
de Jafar Panahi, care a câ[tigat `n
2011. Alte filme n-aveau nimic so-
cio-politic `n ele, vezi Honey de
Semih Kaplanoğlu, care a câ[tigat
`n 2010, sau stilizatul thriller chi-
nez Black Coal, Thin Ice de Diao
Yinan, care a câ[tigat `n 2014. De
regul\, filmul care ia cel mai mare
premiu al festivalului trebuie s\
fie suficient de complex ca s\
poat\ fi considerat reprezentativ.
Filmele lui Kaurismäki nu sunt

nici ele ni[te construc]ii ample,
dar, prin compara]ie, On Body
and Soul – `n ciuda limpe zimii cu
care trateaz\ dificult\]ile de
rela]ionare din ziua de azi, mi s-a
p\rut mai pu]in reprezentativ.
Sigur, e un film superb, construit
cu o delicate]e extraordinar\ [i cu
grija, a explicat Ildiko Enyedi, de
a evita stilizarea. „L-am vrut s\
arate ca un pahar cu ap\“, a spus
ea, `n sensul c\ orice tu[\ stilis-
tic\ mai pronun]at\ ar fi venit
`mpotriva filmului. Oricum su -
biectul (love-storyul dintre doi 
angaja]i ai unui abator care se
viseaz\ cerb [i c\prioar\) era
riscant din start. Filmul nu e nici
pe departe rotund, dar originali-
tatea a echilibrat micile inad-
verten]e dramaturgice.

Nu [tiu cum a trecut a 67-a Berlinal\. Anul
acesta am stat tot festivalul [i nu mi-am
dat seama cât de repede a trecut. ~ncerc s\
fac o gr\m\joar\ cu ce p\strez din filmele,
oamenii, lucrurile pe care le-am v\zut
`ntre 8 [i 18 februarie (festivalul s-a

terminat pe 19 februarie). Gr\m\joara nu e
nici mare, nici mic\. E drept, fa]\ de anul
trecut [i de acum doi ani, nivelul general al
Competi]iei Interna]ionale a fost mai
sc\zut. Dar dac\ `n 2012, când Cesare deve
morire al fra]ilor Taviani câ[tiga o com -

peti]ie s\lcie, f\r\ titluri memorabile
(nefiind nici el vreunul), acum – `n pofida
nelipsitelor filme selec]ionate din alte
motive decât cele artistice – tot au
existat dou\-trei care s\ merite deranjul.
~ncerc s\ nu le uit mai jos.
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Elementul politic `n premie -
rea lui Enyedi ar putea fi faptul
c\ Ursul de Aur s-a dus la o 
femeie, dar nu cred c\ jocurile 
s-au f\cut a[a. Cred c\ pur [i sim-
plu filmul le-a c\zut cu tronc 
ju ra ]ilor, a[a cum le-a c\zut [i
membrilor juriilor independente
FIPRESCI, ecumenic [i juriul citi-
torilor „Berliner Morgenpost“. 

Juriul Competi]iei Interna]io-
nale a fost prezidat de Paul Ver-
hoeven [i i-a avut ca membri pe:
actri]a american\ Maggie Gyllen-
haal, actorul [i regizorul mexican
Diego Luna, produc\toarea tuni -
sia n\ Dora Bouchoucha Fourati,
artistul islandez Olafur Eliasson,
actri]a german\ Julia Jentsch [i
regizorul & scriitorul chinez
Wang Quan’an.

E greu s\ presupui dac\ au
exis tat sugestii s\ fie premiat un
anume film pentru c\ e realizat,
de pild\, de Agnieszka Holland,
membr\ `n board-ul Aca demiei
Europene de Film care are sediul
`n Berlin, sau c\ li s-a impus
jura]ilor s\ premieze filme rea -
lizate de femei sau coproduc]ii
(majoritar sau minoritar) ger-
mane. De[i se [tie c\ trebuie ca `n
fiecare an s\ existe cel pu]in dou\
filme germane ̀ n competi]ia mare
(bune, proaste), a[a cum [i la
Cannes exist\ mai multe filme
fran]uze[ti `n competi]ie. Proba-
bil c\ palmaresul constituie o me-
die `ntre toate aceste lucruri [i
gusturile jura]ilor, dar [i asta e
imposibil de demonstrat.

Premiul de montaj pentru Ana,
mon amour mi se pare pân\ la
urm\ cel mai potrivit pentru fil-
mul lui C\lin Peter Netzer. Filmul
mi s-a p\rut sub Pozi]ia copilului,
cu o construc]ie mult prea compli-
cat\ [i o atitudine u[or arogant\
fa]\ de spectator, dou\ minusuri
insuficient echilibrate de jocul in-
tens al protagoni[tilor Mircea
Postelnicu [i Diana Cavallioti. La
conferin]a de pres\, monteza
Dana Bunescu a spus cele mai cu
miez lucruri dintre to]i membrii
echipei: au `ncercat mai multe
variante la montaj, dar nici m\car

cea final\ nu e varianta ideal\.
Filmul fiind spus din punctul de
vedere al eroului, e de datoria lui
s\-[i fac\ dreptate singur, nu tre-
buie s\-l apere nimeni. Când ve]i
vedea filmul (adic\ foarte cu -
rând, `n 3 martie intr\ deja `n
s\li), ve]i `n]elege.

Spoor, de Agnieszka
Holland, mi s-a p\rut
tradi]ional [i comun

Nu pot s\ m\ pronun] asupra lui
Félicité (de Alaun Gomis) [i
Bright Nights (de Thomas Ars -
lan), pe care nu le-am v\zut, dar
din ce am citit `n alte cronici am
`n]eles c\ nu erau grozave. Una
mujer fantastica, de Sebastian
Lelio, povestea unei femei trans -
se xuale care r\mâne singur\
dup\ ce iubitul care-[i p\r\sise
familia pentru ea moare pe ne -
a[teptate, era dat ca favorit cel
pu]in la interpretare feminin\
(Daniela Vega), dar a luat doar
Premiul pentru scenariu. 

Spoor, de Agnieszka Holland,
care mi s-a p\rut tradi]ional [i co-
mun, a fost distins cu Premiul Al-
fred Bauer pentru un film care 
deschide noi perspective. La con-
ferin]a de pres\ de dup\ gala de
premiere, un jurnalist chiar a
`ntrebat-o pe Holland (printre rân-
duri, normal) ce crede despre fap-
tul c\ a luat un premiu destinat
unui cineast mai tân\r [i mai
modern, dar ea n-a p\rut s\ se-
sizeze ironia. Spoor, a c\rui
ac]iune se petrece `n zilele noas-
tre, are `n centru o pensionar\
vegetarian\ care se bate cu o soci-
etate masculin\ de vân\tori [i
braconieri `n regiunea izolat\
unde tr\ie[te, la grani]a dintre
Polonia [i Cehia. Mai degrab\
cred c\ juriul a premiat (politic)
tema, mesajul ei feminist, nu re-
alizarea. La premiere, Holland a
urcat pe scen\ `mpreun\ cu fiica
sa, Kasia Adamik, coregizor al fil-
mului. Aceasta a dus corecti-
tudinea politic\ un pas mai de-
parte, mul]umindu-i so]iei sale [i
f\când-o pe Holland s\ se refere

vag la provoc\rile noi pe care soci-
etatea le ridic\ (`n acest context,
premierea lui On Body and Soul
pare aproape anarhic\). 

On the Beach at Night Alone de
Hong Sang-soo, premiat pentru in-
terpretarea actri]ei Kim Min-hee,
e o poveste valoroas\ care `ntr-un
palmares nepolitizat ar fi trebuit
s\ se afle mai sus. Filmul e alc\tu-
it din dou\ p\r]i, una filmat\ la
Hamburg, alta `n Coreea de Sud,
[i urm\re[te o tân\r\ actri]\
care, dup\ o poveste de dragoste
cu un cunoscut regizor (`nsurat),
ia o pauz\ ca s\-l uite. Nu reu -
[e[te, iar nara]iunea preia pulsul
ei neregulat, sincopele [i pu -
seurile emo]io nale, starea de
gra]ie când lucrurile par s\ se
a[eze de la sine `n economia unei
zile nepreg\tite. E ceva din Le
Rayon vert a lui Rohmer `n
aceast\ declara]ie de dragoste
pentru protagonist\ (lucru pe
care juriul l-a [tiut cu prisosin]\
când a premiat-o). Via]a [i arta se
privesc ochi `n ochi: Hong Sang-
soo [i Kim Min-hee (una din ac-
tri]ele din The Handmaiden)
aveau o rela]ie când au turnat fil-
mul, care a fost imaginat pas cu
pas, pe m\sur\ ce era filmat de re-
gizorul-scenarist lipsit de un sce-
nariu. ~n fiecare zi scria sce nele
care urmau s\ fie filmate. Dup\ ce
filmul s-a terminat, presa sud-
coreean\ a aflat de rela]ia celor
doi, care era deja over, la fel ca `n
film. Ecranul o prinde `ns\ `n
chihlimbar. Pe scena de la Berlin,

când [i-a ridicat trofeul, actri]a [i-
a declarat pre]uirea [i dragostea
pentru regizorul care, din sal\,
schimba fe]e-fe]e de emo]ie.

P\cat c\ n-au avut loc `n pal-
mares filmul japonez Mr. Long
(de Sabu), un thriller care se pre -
schimb\ lent `ntr-un redemption
story când asasinul pl\tit se
`mprietene[te cu un copil, [i ani-
ma]ia chinez\ Have a Nice Day,
de Liu Jian, thriller curajos cu
poante bune, trimiteri la cine-
maul american [i ironii la adresa
lui Trump plasate `n cutele unei
pove[ti sângeroase dintr-o Chin\
decadent\. 

Nu prea mai e loc, m\ gr\besc
s\ mai spun c\, pe lâng\ Tudor
Aaron Istodor, `n programul
Shooting Stars de promovare a
tinerilor actori europeni au ap\ -
rut al]i doi actori români la Berlin
`n produc]ii str\ine. Crina Sem -
ciuc a avut rolul (secundar) al unei
tinere imigrante din c\znita co -
medie austriac\ Wild Mouse de
Josef Hader din Competi]ie (dar
actri]a românc\ a fost foarte OK),
`n vreme ce Alec Sec\reanu [i-a
f\cut debutul `n cinema cu un rol
principal `n God’s Own Country,
debutul `n regie al britanicului
Francis Lee, film distins cu pre -
miul independent Harvey-Man-
ner Readers Jury Award. ~nce -
pând cu premiera mondial\ de la
Sundance [i continuând cu prezen -
 tarea `n sec]iunea Panorama de la
Berlin, filmul a avut cronici foarte

bune, fiind comparat cu Broke-
back Mountain al lui Ang Lee [i
considerat de unii chiar mai bun.

Cam asta a fost cu Berlinala `n
acest an. Din 2001, de când merg
acolo ca la b\i, a fost primul an `n
care mi-am luat liber aproape o zi
[i m-am plimbat prin ora[, s\rind
din S-Bahn `n U-Bahn [i dintr-un
autobuz `ntr-altul, mergând pe jos
kilometri `ntregi pe str\zi, prin
parcul Tiergarten sau prin parcul
castelului Charlottenburg [i bur-
du[indu-mi telefonul cu poze cu
copaci, bucurându-m\ ca tot omul
de zumzet de vr\biu]e, mu[uroaie
de cârti]e [i triluri de mierle seara,
m\ rog, de ce se poate `ntâmpla
când afar\ sunt 9°C [i `n]elegi c\ 
s-a dus iarna. 

Asta am luat cu mine `n valiz\,
al\turi de cele dou\-trei filme [i o
conferin]\ de pres\ cu un om atât
de simpatic `ncât, ca `n Salinger,
`]i vine s\-l suni.

Palmaresul
Competi]iei

Interna]ionale
n Ursul de Aur pentru Cel mai
bun film – On Body and Soul,
de Ildikó Enyedi (Ungaria)

nUrsul de Argint [i Grand
Jury Prize – Félicité, de Alain
Gomis (Congo/ Senegal/ Fran -
]a/ Germania/ Liban) 

nUrsul de Argint [i Premiul
Alfred Bauer pentru un film
care deschide noi perspective –
Spoor, de Agnieszka Holland
(Polonia/ Ger mania/ Cehia/
Suedia/ Slovacia) 

n Ursul de Argint pentru
Cel mai bun regizor – Aki
Kaurismäki pentru The Other
Side of Hope (Finlanda)

n Ursul de Argint pentru
Cea mai bun\ actri]\ – Kim
Min-hee pentru On the Beach
at Night Alone, de Hong Sang-
soo (Coreea de Sud) 

n Ursul de Argint pentru
Cel mai bun actor – Georg Frie -
drich pentru Bright Nights, de
Tho mas Arslan (Germania)

nUrsul de Argint pentru Cel
mai bun scenariu – Una mujer
fantastica, de Sebastían Lelio
(Chile/ Germania/ Spania)

n Ursul de Argint pentru
contribu]ie artistic\ deose -
bit\ `n urm\toarele categorii:
imagine, montaj, muzic\, co -
loan\ sonor\, costume sau
scenografie – Dana Bunescu
pentru montajul la Ana, mon
amour, de C\lin Peter Netzer
(România/ Germania)

Dana Bunescu

Aki Kaurismäki



Scumpe domnule Orwell, lumea se
`ntoarce spre totalitarisme. Sun-
te]i din nou la mod\. Se `nregis-
treaz\ tiraje record pentru Ferma
animalelor [i pentru 1984. Am re-
zervele mele fa]\ de felul `n care
sunte]i redescoperit. 

Mi-ar fi pl\cut, desigur, s\ se ci-
teasc\ mai mult Aspidistra s\
tr\iasc\!. Mi-ar fi pl\cut s\ se ci-
teasc\ mai mult O fat\ de preot.
Mi-ar fi pl\cut s\ se citeasc\ mai
mult O gur\ de aer. 

Toate aceste mari romane sunt
prea pu]in cunoscute, [i mai pu]in
`n]elese, de[i eu cu ele m-am de-
prins a v\ iubi. Nu v\ ascund: v\
atribui cea mai de pre] dintre ca-
lit\]ile pe care le pot atribui unui
scriitor: onestitatea `n c\utarea
adev\rului. 

Scumpe domnule Orwell, tr\im
`ntr-o epoc\ botezat\ – deja! – epoca
postadev\rului. Minciunile nu
mai sunt minciuni, sunt adev\ruri
alternative. Aici am ajuns, avea]i
perfect\ dreptate când privea]i,
atât de lucid, deci sceptic, c\tre vii-
tor, c\tre noi. Tr\im `ntocmai cum
a]i prev\zut. 

Dar nu acesta este motivul scri-
sorii mele. V\ scriu pentru c\ v\
iubesc prea mult pentru a nu v\
transmite c\ abia acum am citit
F\r\ un sfan] prin Paris [i prin
Londra. Abia acum! 

{tiam bine c\ a]i f\cut foamea,
c\ v-a]i autoimpus s\r\cia, pentru
a putea ajunge `n inima vie]ii la
om. Eram `ndr\gostit de Gordon
Comstock, poetul pl\cerilor londo-
neze, cel care a declarat r\zboi ba-
nilor, [i m-am cutremurat la acel
capitol din O fat\ de preot `n care
iau cuvântul cer[etorii Londrei, `n
zori. Era limpede c\ toate acestea
le tr\iser\]i. Dar n-am [tiut! Pân\
acum n-am [tiut cât de departe a]i
mers ̀ n a tr\i ca un om care nu are
nimic. 

F\r\ un sfan] prin Paris [i prin
Londra este minunat\ [i este
groaz nic\, pentru c\ este ade v\ -
rat\, fire[te. 

Domnule Orwell, cu aceast\
carte a]i explicat [i a]i salvat peri-
feria, le-a]i dat tuturor am\râ]ilor,
tuturor sp\l\torilor de vase, tutu-
ror curvelor [i tuturor celor care
dorm pe b\nci prin parcuri o voce.
{i ce voce! 

Cine, dup\ aceast\ carte, va mai
putea intra vreodat\ `ntr-un res-
taurant f\r\ s\ se gândeasc\ la ce e
dincolo – `n culisele buc\t\riei? 

Domnule Orwell, traiul dum-
neavoastr\ – nu `n boem\, ci `n
c\utarea autenticit\]ii – mi se pa-
re, la rigoare, singura form\ de
existen]\ pe care merit\ s\ o duc\
un scriitor. 

Au trecut deceniile, v-a trecut [i
secolul, v-a trecut [i mileniul, dar
s\racii nu tr\iesc mai bine. Boris,
prietenul dumneavoastr\ Boris,
gata ̀ ntotdeauna s\ viseze c\ noro-
cul e schimb\tor, e ̀ nc\ aici, [i va fi
`ntotdeauna aici! E plin\ lumea de
Boris – pe speran]ele lui se sprijin\
toat\, prin Boris rezist\.

Iar concluzia dumneavoastr\ –
„N-am s\ mai cred niciodat\ c\ va-
gabonzii sunt ni[te tic\lo[i be]ivi
[i nici n-am s\ m\ a[tept ca un
cer[etor s\-mi fie recunosc\tor
atunci când ̀ i dau un penny, [i nici
n-am s\ fiu mirat c\ b\rba]ii care

n-au de lucru n-au nici pic de ener-
gie, [i nici n-am s\ m\ `nscriu `n
Armata Salv\rii. N-am s\-mi mai
amanetez hainele (...) [i n-am s\
mai savurez o mas\ la un restau-
rant de lux. E un `nceput.“

Domnule Orwell, a]i tr\it pre-
cum a]i scris, [i nu e vorba despre
marile speran]e pentru care a]i
luptat `n Catalonia, e vorba c\ nu
v-a]i scutit de a `n]elege via]a.

Iar, ca destin, nimic nu mi se pa-
re mai mult. 
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– adaptare dup\ Ilf [i Petrov – 

Cu ceva timp `n urm\, la spitalul
de psihiatrie Socola din Ia[i a fost
adus un nou pacient. Pacientul
era extrem de furios [i-avea un fel
de `nver[unare care `l f\cea s\-i
ias\ ochii din cap cât cepele. Nu
st\tea nici o clip\ locului [i tot
alerga ]inând o farfurie cu mâini-
le `ntinse `n fa]\, `i `mpingea pe
doctori [i pe ceilal]i confra]i, ur-
lând cu o voce resping\toare:

— Mân\, b\, vac\! Ce cretin,
’tu-i mor]ii [i c\ndelu]a mamii lu’
cui l-o f\cut, blocheaz\ acolo `n
fa]\?! Ce-i cu tine, oligofrenule,
e[ti chior? }i-am pus o `ntrebare!

Doctorii `ncercau s\-l lini[ -
teasc\, dar el nu se l\sa, zbiera `n
continuare:

— Tu, ’tu-]i cruciuli]a [i 
c\ delni]a lu’ tac-tu, de ce nu

`naintezi, vit\? Uit\-te la mine,
când `]i vorbesc!

— Nu te sup\ra, dar tu cu cine
vorbe[ti? l-a `ntrebat un coleg
schizofrenic.

— Nu-i treaba ta, jigodie! 
Calc-o! Dep\[e[te-l!

Un doctor mai iste] a intervenit
`n discu]ie.

— Ai oleac\ r\bdare, c\-l
dep\[e[te.

— Da’ tiru’, tiru’ \la ce tetra-
vangheliaru’ mamii lui st\ acolo?
i-a strigat omul nostru.

— S-o fi stricat, `i explic\ docto-
rul. 

— {i-l dep\[esc to]i? `ntreb\
nervos ciudatul bolnav.

— To]i, to]i.
— {i \la cu papucul?
— {i \la cu papucul. 
— Da’ cretinu’ \la cu BMW de

ce nu se bag\? Stai c\ acu’ cobor la
tine cu bâta de baseball! Dac\ 
nu-mi cump\r eu pistol cu gloan]e
de cauciuc [i-]i sucesc capu’ ca la
[arpe, las\! ’Tu-]i mor]ii m\-tii de
dement!

– Se bag\, se bag\ [i el. Apoi `]i
vine [i ]ie rândul, `l `ncredin]\
doctorul.

Cu toate acestea, noul bolnav
se f\cu deodat\ ro[u ca racul la
fa]\, ̀ i arse cu toat\ puterea un [ut
`ntre picioare domnului doctor [i
url\ cu o voce sfâ[ietoare:

— Da’ c\ru]a, c\ru]a aia, ’tu-i
cruciuli]a, candela, c\delni]a,
sfe[nicu’ [i t\mâia m\-sii, ce
caut\ pe un drum expres euro-
pean?!

Cet\]eanul era ceva de groaz\.
De la auti[ti pân\ la nebunii ceva
mai s\n\to[i la cap, to]i `l urau.

Pân\ [i schizofrenii, schizoizii ori
depresivii acu]i `[i reveneau pen-
tru o vreme la via]\, pentru a face
o plângere `n scris despre el c\tre
conducerea spitalului. Paranoicii
erau convin[i c\ \sta-i blestemul
lor personal pe p\mânt, trimis
anume la Socola, ca s\-i dea afar\
din spital [i s\ nu se mai vindece
ei niciodat\. 

Misticii sau nevro za]ii reli-
gio[i `ncepur\ s\ aib\ dubii se-
rioase c\ mai exist\ vreun Dum-
nezeu pe lume. Alcoolicii se jurau
c\ nu mai pun pic\tur\ de b\u -
tur\ `n gur\ cât or fi [i-or tr\i, nu-
mai s\ plece acas\, s\ scape naibii
de el. Pân\ [i sinuciga[ii ajun -
seser\ s\ nu aib\ dorin]\ mai
arz\toare decât s\-l ucid\ ei, cu
mânu]ele lor. Cu to]ii `n cor sus -
]ineau c\ nu mai fusese niciodat\

atâta haos la casa de nebuni cum
era de când ap\ruse smintitul
acela nou.

Gândirea [tiin]ific\ a fost dat\
peste cap. Boala noului pacient nu
se potrivea cu exactitate cu nici
un diagnostic cunoscut. Nu era
mania grandorii. Nu era mania
persecu]iei. Bolnavul nu putea fi
numit, fire[te, nici retardat min -
tal obi[nuit. Nici pomeneal\! Ce
retardat obi[nuit?! 

Psihiatrii s-au sf\tuit `ndelung
`ntre ei [i, ̀ n cele din urm\, au sta-
bilit c\ sunt manifestate sim p -
tomele unei noi nebunii, speci fic\
pentru ]\rile de mâna a treia, care
n-au str\zi, autostr\zi, par c\ri [i
semaforizare cu adev\ rat in-
teligent\, iar diagnostica s-a `m -
bog\]it cu numele unei boli noi:
„demen]a de trafic“. 

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

Culeg\torul de harfe
Andrei Cr\ciun

O nou\ boal\

{tiri la zi din actualitatea cultural\ [i articolele edi]iei pe

www.suplimentuldecultura.ro

Cartea F\r\ un sfan] prin Paris [i prin Londra, de
George Orwell, traducere din limba englez\ de Vali
Florescu, a fost publicat\ la Editura Polirom, `n 2017.

Scrisoare c\tre George Orwell
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Acum s\ nu se cread\ c\-i g\sesc
vreo vin\ copilului din pove-
stioar\. El era oricum `n afara so-
ciet\]ii [i, `n plus, nu f\cea decât
s\ mai sparg\ un geam (metaforic,
sigur) acolo unde cet\]enii nor-
mali f\cuser\ ]\nd\ri zeci de fe-
restre. C\ci câteodat\, mai ales va-
ra, `n marile ora[e din România
exist\ zone care `]i amintesc de
Napoli `n perioada grevei gunoie-
rilor – doar c\ la noi nu e nici o
grev\. Pur [i simplu oamenii
arunc\ gunoaie. Peste tot. Pe la
col]uri de strad\, pe stratul de iar -
b\ sau chiar pe trotuare, r\sar
rampe de gunoi improvizate, teore-
tic ilegale, dar pe lâng\ care trece

toat\ lumea ca [i cum ar face par-
te din arhitectura noastr\ urban\.
Poate chiar fac.

Lâng\ blocul unde locuiesc,
chiar sub fereastra mea, e un col]
de strad\ lini[tit, cu vreo trei co-
paci [i un strat de iarb\ lat de
câ]iva metri. Cum e un loc mai fe-
rit, oamenii din zon\ s-au obi[ -
nuit s\-[i arunce aici resturile de
la repara]ii, lucrurile de care nu
mai au nevoie [i, cu timpul, con-
form teoriei pomenite mai sus,
au `nceput s\ vin\ [i cu saci de
gunoi menajer. Ce nu vezi aici?
Saltele muceg\ite, carcase de te-
levizoare vechi, buc\]i de ]evi ru-
ginite, gr\mezi de coji de cartofi

putrede, moloz, hârtii slinoase,
mânc\ruri stricate... Gunoi, gu-
noi puturos, ca `n orice ora[ civi-
lizat din România.

La un moment dat, pe unul din
copacii de la col] ap\ruse o t\bli]\
ce interzicea depozitarea gunoiu-
lui. Erau `nscrise acolo [i amenzi-
le prev\zute de lege, dar asta n-a
`mpiedicat cet\]enii s\-[i practice
obiceiul. ~ntr-o noapte, târziu de
tot, când m\ `ntorceam acas\, 
m-am ciocnit acolo, la col], cu o fa-
milie care locuia ceva mai `ncolo,
la o cas\ proasp\t renovat\: tat\l,
mama [i un b\iat adolescent.
C\rau ni[te saci `nc\rca]i cu ceva
inform [i-i aruncau exact acolo,
sub t\bli]\. I-am ̀ ntrebat politicos
de ce las\ gunoaiele la col]. „P\i,
aici se las\ gunoiul“, mi-a r\s -
puns u[or nervos tat\l. „Ba nu, e
interzis“, am insistat eu. „Scrie
acolo“, am ar\tat spre t\bli]\, dar,
fiind noapte, am ar\tat degeaba.
„Nu, nu-i, c\ aici arunc\ toat\ lu-
mea“, a `n\l]at din umeri b\rba-
tul [i s-a `ndep\rtat. N-am mai
`ntrebat de ce c\rau sacii noap-
tea, pe furi[. Fiindc\, `ntr-adev\r,
acolo arunca gunoaie toat\ lumea –

`ntotdeauna noaptea. Ziua sun-
tem cet\]eni one[ti.

Problema e c\ noi nu tr\im
`mpreun\, ci separat. Fiecare pen-
tru el. Când toat\ lumea sparge
geamuri sau prive[te nep\s\toare
scena, [andramaua social\ se 
duce de râp\ repede. Regulile co-
munitare sunt `nlocuite de reguli
informale, care pe termen scurt
folosesc unuia sau altuia, iar pe
termen lung d\uneaz\ tuturor.
Nu-i vorba doar de gunoaie.
Exemplele se pot g\si oriunde. Lo-
cuitorii marilor ora[e [tiu c\ tro-
tuarele au devenit de mult\ vreme
zone de parcare, iar o plimbare pe
strad\ a devenit o aventur\ ̀ nghe-
suit\. Ca scuz\, s-a g\sit un mit le-
gislativ, conform c\ruia parcarea
ma[inilor pe trotuare – pe toate
trotuarele – e permis\ dac\ r\mâ-
ne o ban d\ de un metru l\]ime
pentru trec\tori. Mitul a ajuns s\

fie acceptat de toat\ lumea, inclu-
siv de autorit\]i, pentru c\ e mai
comod a[a decât s\ cau]i solu]ii
eficiente, dar complicate.

{i-apoi, dac\ ma[inile tot au
ajuns pe trotuar, cui `i mai pas\
dac\ las\ un spa]iu de un metru,
de 80-90 de centimetri, de dou\ pal-
me... doar n-o s\ stea [oferul s\
m\soare cu ruleta? Dac\ n-are un-
de parca! Iar când trotuarul e ocu-
pat complet, cu tot cu pistele de bi-
ciclete, ce mare r\u e dac\ la[i
ma[ina `n sta]ia de autobuz, a[a,
mai pe margine? 

{i uite-a[a, din mici sc\p\ri,
`nc\lc\ri [i comodit\]i indivi-
duale, acceptate ca fire[ti, traiul
tuturor devine mai stresant. P\i,
s\ nu-]i vin\ s\ spargi un geam?
S\ `njuri prim\ria, guvernul,
parlamentul? C\ altcineva, des-
igur, nu poate fi vinovat de hao-
sul `n care tr\im.

Scriam s\pt\mâna trecut\ despre un copil care `[i
f\cea nevoile `n plin\ strad\, lâng\ un container de
gunoi ce d\dea pe dinafar\, astfel c\ oamenii aruncau
gunoiul menajer al\turi, pe trotuar – pe undeva pe-
acolo. Scena de atunci mi-a amintit de teoria gea -
mului spart a lui Wilson [i Kelling: ignorarea micilor
infrac]iuni sau abateri de la normele sociale
`ncurajeaz\ infrac]iunile mai grave, provocând
degradarea vie]ii dintr-o comunitate.

Românii e de[tep]i
Radu Pavel Gheo

Geamurile noastre toate

Criza politic\ a luat sfâr[it, la
cap\tul câtorva s\pt\mâni incredi-
bile. Totul a pornit de la gestul ne -
bunesc al PSD de a trece prin gu-
vern celebra ordonan]\ cu num\ rul
13, care avea s\ fie declan[atorul 
unei furii populare. Ce a urmat [tim
cu to]ii, aproape c\ nu exist\ român
care s\ nu fi aflat de sutele de mii de
oameni din pie]ele marilor ora[e.
Guvernul a ie[it [ifonat r\u din
afacere, de[i Sorin Grindeanu
`ncearc\ s\ pozeze acum ̀ n omul re-
zonabil, care nu mai r\stoarn\
masa `n miez de noapte. T\r\boiul
s-a `ncheiat, ordonan]a 13 [i-a dat
duhul, iar toat\ lumea este mul -
]umit\. Celebrul ministru „Alt\
`ntrebare“ a plecat [i el, de[i sunt
destui lideri PSD care spun c\

Florin Iordache n-a gre[it cu ordo-
nan]a, ci doar n-a explicat suficient
con]inutul documentului.

Tr\gând linia, ie[im mai de-
grab\ pe plus. Societatea `n an -
samblu a fost supus\ unui test, pe
care l-a trecut. A fost ca o alarm\
general\, iar sutele de mii de ro -
mâni ie[i]i ̀ n strad\ arat\ s\ sim]ul
civic n-a disp\rut. Imagina]i-v\
cum ar reac]iona pe viitor oamenii
la prima boac\n\ mai serioas\ a
PSD. Era imposibil ca pân\ la
protestele din februarie s\ fi antici-
pat o mobilizare atât de consistent\,
iar ceea ce s-a petrecut `n strad\ ne
d\ speran]e c\ lucrurile s-au schim-
bat [i c\ orice partid vine la putere
va `ntâmpina aceea[i reac]ie dac\
va c\lca pe bec.

~n plan politic, lucrurile sunt
mult mai `ncurcate. Aici nu mai e
vorba de a rezolva o criz\ [i a o uita,
pentru c\ vorbim de percep]ie [i de
mult\ emo]ie. Au fost oameni care
n-au mai participat la un protest `n
via]a lor, au fost p\rin]i care [i-au
dus copiii `n pia]\, `n timp ce
re]elele de socializare au vuit zi [i
noapte. Toate acestea nu vor dis -
p\rea peste noapte, ci vor avea
efecte pe termen lung. Gândi]i-v\ la
adolescen]ii de 14 sau 15 ani sau
chiar la copila[ii de 10-11 ani, care
la rândul lor au ie[it `n strad\.
Tinerii \[tia vor vota peste ceva
ani, unii poate chiar `n 2020. Din
acest punct de vedere, PSD are o
mare problem\. Este partidul cel
mai expus. PSD a trezit din nou seg-
mentul de electorat care intrase `n
amor]ire dup\ victoria lui Iohan-
nis din 2014 [i care cam pierduse
cheful de politic\. 

~ntrebarea e dac\ PSD a ̀ nv\]at ce-
va din acest episod, dar mai ales dac\
a `n]eles mesajul str\zii. Din toate

declara]iile [i ac]iunile celor de la vâr-
ful PSD, r\spunsul e mai degrab\ nu.

Partidul nu doar c\ l-a pus ̀ n dis-
cu]ie pe primarul Ia[ului, Mihai
Chirica, vicepre[edinte al PSD, sin-
gurul din interior care a acuzat der-
apajul cu OUG13, ba chiar l-a
sanc]ionat drastic, l\sându-l f\r\
func]iile politice. Adeziunile organi-
za]iilor jude]ene la adresa lui Liviu
Dragnea au curs ca pe vremea PCR
[i au ar\tat un partid anchilozat, ce
nu `n]elege c\ l-a lovit trenul. Când
`n fa]\ ies doar lideri ca Eugen Nico-
licea sau {erban Nicolae, când Drag-
nea vorbe[te obsesiv despre proteste
dirijate din exteriorul ]\rii, partidul
nu arat\ deloc bine.

Vocile care s-au ridicat `mpotri-
va dictaturii centrului sunt ca [i in-
existente. ~n afar\ de Mihai Chiri-
ca, doar C\t\lin Ivan, Sorin Mois\
[i fostul ministru de la IMM au mai
ridicat glasul. Pân\ [i celebrul
Grup de la Cluj a r\mas f\r\ grai ̀ n
perioada asta, Vasile Dâncu reac -
]ionând nu doar târziu, ci [i foarte
moale fa]\ de cele ̀ ntâmplate. Pe de
alt\ parte, cine s\ fac\ reforma `n
PSD? Cei care credeau c\ valul
democra]iei a intrat `n sediul PSD
au fost izbi]i de unanimitatea din
Comitetul Executiv PSD `n cazul
sanc]iunilor aplicate edilului de
Ia[i, Mihai Chirica.

PSD a f\cut pasul ̀ n spate pentru
c\ [i-a dat seama c\ a merge mai de-
parte cu OUG 13 `nseamn\ sinu-
cidere. Dar social-democra]ii nu au
renun]at la nimic din ce scrie `n or-
donan]\. C\ va fi proiect de lege, c\
vor fi paragrafe noi ad\ugate unor
legi deja existente e mai pu]in rele-
vant, ideea e ca tot ce zicea OUG 13
s\ fie transpus `n practic\. Asta e
tot ce-[i dore[te PSD. Nu conteaz\
c\ e Legea Piticului [i a Gra]ierii
Pescarului, important este ca [o -
pâr lele s\ fie adoptate.

Dac\ PSD a fost lovit `n moalele
capului pe `nceput de an, nici PNL
nu se simte prea bine. Liberalii con-
tinu\ s\ fie lovi]i de timiditate, au
mai tr\it filmul \sta [i ̀ n noiembrie
2015, cu episodul de la Colectiv. So-
cial-democra]ii s-au dus atunci `n
opozi]ie, dar l-au l\sat pe Dâncu
mo[ tenire printre tehnocra]ii lui
Ciolo[. PNL a fost legat de mâini [i
de picioare timp de un an, adic\ nici
la putere, nici `n opozi]ie, iar rezul-
tatul s-a v\zut `n catastrofa elec-
toral\ galben\ din 11 decembrie.
Cât despre USR, forma]iunea lui
Nicu[or Dan pare dezorientat\ `n
aceast\ perioad\, dar are poten]ia -
lul cel mai mare s\ atrag\ voturile
str\zii. La PMP pierderea este pe
linie, cât\ vreme Traian B\sescu
joac\ al\turi de PSD [i ALDE.

Vagonul cu vorbe
Florin Ghe]\u

Cum au ie[it partidele din
vârtejul `nceputului de an
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La mul]i ani, 
Gidon Kremer!

Pu]ini muzicieni [i-au dedicat [i `[i
dedic\ via]a promov\rii genera -
]iilor ce ì succed, a[a cum o face
ast\zi Kremer cu a sa Kremerata
Baltica. „Ideea mea de ̀ nceput a fost
s\ creez pun]i tinere, o punte spre
lume. [...] Kremerata Baltica repre -
zint\ [i o punte spre propria-mi
tinere]e. ~n acest moment lucr\m la
o schimbare de structur\, dup\
modelul «United Artists». [...]{i a[a
cum dore[ti copiilor t\i, odat\ ce au
crescut, s\ fie independen]i, tot a[a
ì doresc [orchestrei] ca, pe lâng\

mine, s\ continue s\ fie inspirat\ de
diver[i arti[ti“. Kremer anun]a,
`ntre altele, c\ va folosi banii Premi-
ului Imperial primit `n Japonia [i
pentru o mai bun\ instalare a Kre-
meratei `n statele baltice.

„Pentru mine este important
s\ cânt nu numai muzica marilor
compozitori ai trecutului. Cla-
sicii `mi vor fi `ntotdeauna o
mare surs\ de inspira]ie, desigur,
dar m\ simt mult mai viu, cân-
tând noi compo zi]ii“, scrie vio-
lonistul `n livretul unuia din ul-
timele sale CD-uri. New Seasons,
ap\rut la Deutsche Grammo -
phon, reune[te Concertul Nr. 2
The American Four Seasons de
Philip Glass cu lucrarea Ex con-
trario, pentru vioar\, violoncel,
coarde, keyboard [i chitar\ bass
de Giya Kancheli (`n care `i are

par teneri pe violoncelista Giedré
Dirva naus kaite [i pe pianistul
Andrei Pu[kariov) unor piese
mai scurte de Arvo Pärt [i Shi -
geru Umebayashi.

New Seasons/ Noi anotimpuri –
fiindc\ discul se al\tur\ unei serii
`ntregii, explic\ Gidon Kremer,
`nceput\ cu Anotimpurile lui Vi-
valdi, sub bagheta lui Claudio Ab-
bado [i continuat\ cu Eight Sea-
sons, care combina Vivaldi [i An-
otimpurile lui Piazzolla cu The
Russian Seasons, piese pornind de
la ciclul Anotimpurile al lui Ceai -
kovski, compuse special pentru vio-
lonist [i Kremerata Baltica de com-
pozitorii Leonid Desiatnikov [i
Alexandr Raskatov, la care s-a
ad\ugat un turneu de concerte cu
programe intitulate Seasons for
ever [i GSS – Gidon Sun Shines.

Gidon Kremer, estonul ata[at de
familia sa de muzicieni de la Riga [i,
`n aceea[i m\sur\, de pedagogul [i
modelul s\u excep]ional de la
Moscova, David Oistrah, a avut
toate premizele de a face o carier\
fulger\toare `n Occident, dup\ ce a
câ[tigat premiul al treilea la Con-
cursul „Reine Elisabeth“ `n 1967 [i
apoi competi]iile „Paganini“ la
Genova (1969) [i „Ceaikovski“ la
Moscova (1970). A durat `ns\
aproape un deceniu pân\ când, `n
parte [i sub influen]a lui Mstislav
Rostropovici, a luat decizia `n felul
ei dramatic\ de a se stabili `n Occi-
dent. De atunci a fost permanent un
original, o pe pinier\ ne`ntrerupt\
de ini]iative [i proiecte muzicale
din cele mai variate, `ncepând cu
cel glorios al Festivalul Interna]io -
nal de muzic\ de camer\ de la Lock-
enhaus din 1981, creat ̀ mpreun\ cu
preotul Josef Herowitsch [i conti -
nuat din 2012 de violoncelistul Nico-
las Altstaedt, la constituirea grupu-
lui Kremerata Musica `n 1992 [i
pân\ la unele de mai mic\ anver-
gur\, ast\zi uitate, cum a fost, de 
exemplu, `n 1996, proiectul discului
Insomnia, `nregistrat la Tokyo `m -
preun\ cu harpista Naoko Yoshino
(Philips 456 016-2).

Pentru exege]ii muzicii de vioa -
r\, Jean-Michel Molkkhou fiind
prin tre ultimii care i-au dedicat
pagini omagiale, Kremer este un
„muzician cu totul excep]ional,

prin op ]iunile sale estetice, refuzul 
regulilor [i al c\ilor trasate antici-
pat, eclectismul gusturilor sale [i
identitatea sunetului“, un „anticon-
formist pronun]at, cu gust pentru
risc [i `n c\utare permanent\ de
drumuri nexplorate“. Gidon Kre-
mer `nsu[i declar\ ast\zi c\ ar fi
vrut, tân\r, s\ devin\ actor, idolii
tinere]ii sale incluzând un amestec
de celebrit\]i, `ntre care Jacques
Brel, Inokenti Smoktunovski, Ma -
ria Callas, Oscar Peterson, Dave
Brubeck, Stéphane Grappelli, Yehu -
di Menuhin [i David Oistrah, Isaac
Stern, Joseph Szigeti [i Zino
Francescatti.

„Pentru mine – m\rturise[te
Kremer – muzica r\mâne un limbaj
al emo]iilor pure. Exist\ un lucru
de care sunt absolut sigur: indife -
rent de maniera `n care apreciem
jocul cuiva (iar pentru mul]i dintre
noi, modelul nostru absolut a fost [i
r\mâne Jasha Heifetz), ceea ce m\ in-
tereseaz\ cel mai mult nu este «per-
fec]iunea» `n sine. Ceea ce nu mai
aud decât foarte rar este acea perso-
n  alitate a vocii, care ì f\cea atât de
speciali [i de u[or identificabili pe
marii interpre]i de odinioar\!“ Gi-
don Kremer `nsu[i intr\ `n aceast\
ultim\ categorie de personalit\]i.

Iar dac\ vre]i s\-l (re)descoperi]i,
asculta]i-i `nregistr\rile ap\rute
zilele acestea `n contextul aniver -
s\rii sale, originalele Simfonii de
camer\ Nr. 1-4 [i Cvintetul cu pian
ale lui Mieczyslav Weinberg (ECM
2538/39) [i Preghiera, un CD cu
triourile pentru pian ale lui Rah-
maninov, `n compania lui Daniil
Trifonov [i a violoncelistei Giedré
Dirvanauskaite (DGG 0289 479
6979). La Mul]i Ani, Gidon Kremer!

Luni 27 februarie, admi -
rabilul violonist Gidon Kre-
mer `mpline[te 70 de ani.
Un muzician bine cunoscut
melomanilor din România,
nu `n ultimul rând datorit\
pres ta]iilor sale din ulti -
mele decenii al\turi de or-
chestra de tinere talente
din statele baltice pe care a
creat-o exact `n urm\ cu 20
de ani, Kremerata Baltica.
Poate mai pu]in cunoscut,
`ns\, pentru exemplara sa
atitudine umanist\, de
artist angajat `n favoarea
cauzelor drept\]ii, de la
ap\rarea drepturilor omului
`n Rusia lui Vladimir Putin,
pân\ la ap\rarea [i sus -
]inerea refugia]ilor din
Siria, `ntr-un moment `n
care `n Europa `[i arat\ din
nou col]ii na]ionalismul
xenofob [i prostia unei
clase politice total inculte
[i lipsit\ de orice empatie.

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

Victor Eskenasy

Rockin’ by myself
Dumitru Ungureanu

Blue Man Group este o „companie
de art\“ fondat\ de trei prieteni din
New York, pe numele lor Chris
Wink, Matt Goldman [i Phil Stan-
ton. A ̀ nceput s\ activeze ̀ n 1987. Ge-
nul ales de performance, tipic „Big
Apple“, mixeaz\ gaguri clovne[ti cu
proiec]ii video `ntr-o parodie mi-
mic\ [i muzical\, al c\rei ritm nu-[i
pierde tempoul pe m\sur\ ce specta-
colul avanseaz\. Asta, mul]umit\ [i
faptului c\ spectatorii sunt atra[i `n
joc, dar [i `nl\n]uirii de efecte sceni-
ce, aparent ilogice [i lipsite de impor-
tan]\. E greu de transpus `n cuvinte
ce se petrece `n decursul unei ore,
cât ]ine regulat un „concert“. Dar nu
e greu de `n]eles, fiindc\ elementele
aduse ̀ n show sunt extrase din reali-
tatea imediat\, prezent\ oriunde pe
glob cam de vreo trei sau patru dece-
nii `ncoace. 

Blue Man define[te (sau rezult\
din) ]inuta de scen\. Tustrei perfor-
merii sunt echipa]i `n costume ne-
gre, tipice personajelor malefice din
filmele de categorie B, C [i etc.
Poart\ capetele complet acoperite de
cagule din cauciuc de culoare al-
bastr\. Trimiterea, chiar dac\ invo-
luntar\, este la celebrul Fantomas,
individul omniprezent [i omnipo-
tent care `n fiecare serie sc\pa din
mâna febril\ a poli]istului jucat de
Louis de Funes. Referin]a nu-i gra-
tuit\, de[i americanii `ntruchipeaz\
altfel de personaje: un fel de huma-
noizi cu gesturi de robot, inocen]i,
curio[i, precau]i, haio[i, mi[cân du-se
rapid sau lent, `n func]ie de sarcina
care le revine. Activit\]ile `nscenate
se pot ̀ nsuma oric\rui spectacol tea-
tral, de circ sau de pantomim\. Mu-
zica, `ns\, e f\r\ termen de compa-
ra]ie, cu toate c\ sun\ a rock, pop,
funk, rap, latino ori alt gen potrivit
cu ideile exprimate. ~n miezul actu-
lui artistic realizat de Blue Man

Group g\sim temele stresante ale
timpului actual. Ele par frivole,
`n[irate una câte una, ca decora]iuni
parodice `ntr-un spot de reclam\ la
produse fals indispensabile. Anali-
zate f\r\ prejudecat\, se pot rezuma
`ntr-o formul\ bine cunoscut\: ur-
meaz\-]i calea ta spre fericire. Dar
altfel spus, cu sintagma pus\ `n cir-
cula]ie chiar de grup, ele sunt polua-
re informa]ional\.

~n trei decenii de activitate, Blue
Man Group a editat doar trei albume
de studio: Audio (1999, Virgin); The
Complex (2003, Lava/ Atlantic) [i
Three (2016, Rhino). Elementul prin-
cipal ̀ n economia sonorit\]ilor com-
binate pe fiecare album este per -
cu]ia. {i nu orice fel de percu]ie, la
instrumente mai mult sau mai pu]in
tradi]ionale, prezente [i ̀ n arsenalul
altor trupe de avangard\. Ustensila
proprie grupului este construit\ ca
un agregat monstruos din ]evi de
plastic, din cele folosite la instala]iile
sanitare ale cl\dirilor gigantice.
A[ezat\ `n mijlocul scenei [i aproa-
pe `n ochii spectatorilor, dr\covenia
cu nenum\rate capete [i tot atâtea
puncte de lovire r\spunde la atin-
geri ginga[e cu be]e `nf\[urate `n
vat\ [i rezist\ la agresiuni cumplite
cu baroase din pâsl\ ce scot mugete
profunde. ~n desf\[urarea ostilit\ -
]ilor, ma[in\ria e studiat\ de cei trei
cu aten]ia copiilor naivi [i scotocit\
cu camera video portabil\. Evident,
apartul unicat nu e singurul genera-
tor al tornadei sonore. Orice produ-
ce zgomot e folosit cu m\iestrie.  

Prob\ de perfec]ionism tehnic [i
viziune globalist\, fiecare album be-
neficiaz\ de aportul unor muzicieni
cu statut profesional bine definit.
Compozi]iile, programatic eclectice,
nu apar]in exclusiv membrilor gru-
pului, ci poart\ semn\turi diverse.
Sunt [i prelu\ri de hituri celebre, cum
ar fi White Rabbit (Jefferson Airpla-
ne) sau I Feel Love (Donna Summer).
Primele dou\ titluri au fost editate [i
pe DVD-Audio, 5.1, 24/96, un format ce
pare s\ fi pierdut cursa c\tre playere-
le amatorilor. ~mp\timit de surround,
am fost uluit de acurate]ea dispunerii
spa]iale [i de relieful fiec\rui instru-
ment. Pu]ine discuri au dinamica,
presiunea [i consisten]a celor gândite
de „capetele oamenilor alba[tri“. 

Recenta apari]ie nu face discor-
dan]\ de rest, ̀ ns\ e, parc\, mai domo-
lit\. Vârsta?  

Paro(ck)die
albastr\



Una dintre calit\]ile fundamenta-
le ale celor ca mine, care am optat
s\ scriem despre teatru, e spiritul
de observa]ie, aten]ia distribu-
tiv\, capacitatea de a trece cu
ochiul [i analiza dincolo de ceea
ce se ̀ nf\]i[eaz\ ̀ n prim\ instan]\
sim]urilor [i intelectului. A[a c\
nu pu]ine sunt situa]iile cu „faze“
comice pe care le reper\m [i me-
rit\ povestite.

Eram la un festival de teatru
unde, dup\ o reprezenta]ie, era
programat\ [i-o lansare de carte.
Carte important\, `n mai multe
volume, la care coordonatorii
munciser\ câ]iva ani buni, una
dintre acelea care vor fi de folos
multor genera]ii de-acum `nainte.
Realizatorii [tiau din experien]\
c\ publicul nu prea e dispus, odat\
cortina coborât\, s\ r\mân\ `n
continuare la alte genuri de eveni-
mente, preferând s\ p\streze gus-
tul pl\cut a ceea ce-a v\zut ori s\
se distan]eze cât mai rapid de
a[ez\mânt, dac\ produc]ia nu le-a
fost pe plac. Una dintre autoare a
convenit cu organizatorii ca to-
tu[i semnalul editorial s\ se con-
sume imediat dup\ finalul repre-
zenta]iei. A[a c\ nici bine nu s-au
oprit aplauzele, c\ doi ma[ini[ti
au introdus rapid ̀ n scen\ (se juca
`n formul\ studio, cu publicul
aproape de actori, pe gradene) o
m\su]\, dou\ scaune [i c\r]ile, in-
stalându-le direct `n scenografia
spectacolului. 

Decorul ini]ial ̀ nsemna o mas\
de biliard [i multe sticle de bere,
mobil\ [i recuzit\ uitate ̀ n spatele
invita]ilor valoro[i care urmau s\
vorbeasc\ despre semnifica]ia in-
constestabil\ a tomurilor. Televi-
ziuni, fotografi [i privitori aveau
pe fundal, `n toat\ splendoarea ei,
o autentic\ imagine de bar, care 
n-ar mai fi l\sat l\sat loc tabloide-
lor ori celor pu[i pe glume decât
s\ titreze „Lansare de carte cu bi-
liard [i alcool din bel[ug!“. Criti-
cul din mine a reac]ionat rapid,
sugerând vocal scoaterea ̀ n culise
a mobilierului [i obiectelor ce-ar
fi putut cauza interpret\ri amu-
zante ori r\u inten]ionate. }inând
`n bra]e pre]ioasele volume, una

dintre vorbitoare, mai glumea]\,
a destins atmosfera cu replica:
„Ah, de când a[teptau s\ arate c\-
s be]iv\!“.

~mbr\catul costumului 
e proba adev\rului

Trecerea anilor, trecerea s\rb\to-
rilor, endorfinele declan[ate de
pl\cerea mâncatului au ca efecte
secundare câ[tigarea câtorva cen-
timetri, preponderent ̀ n talie [i pe
[olduri, `n egal\ m\sur\ la doam-
ne [i domni. 

La actri]e [i actori adaosurile
acestea sunt mai aspre decât la
noi ceilal]i, pentru c\ nu pot
ap\rea la ramp\ ie[i]i din form\,
rotunji]i `n exces, atât de tare
`ncât nu li se mai potrivesc costu-
mele personajelor interpretate.
Situa]ia devine hazlie atunci
când, din varii motive, un titlu nu
se mai joac\ o perioad\ mai `nde-
lungat\, apoi se reia. Atunci, `m -
br\catul costumului e proba ade -
v\rului, mai dureroas\ decât acul
unui cântar care, ca orice aparat,
se poate deregla, nu-i a[a? ~n cli-
pele acelea, lupta cu eviden]a
cap\t\ cele mai neobi[nuite chi-
puri. O actri]\, altfel cu un corp ̀ n
perfect raport de echilibru cu
`n\l]imea, mai ad\ugase ̀ ntre sta-
giuni câ]iva centimetri la talie.
Nu prea mul]i, doar suficien]i cât
s\-i dea b\t\i de cap la `ncheierea
nasturilor. Hot\rât\, cu un ma-
xim efort de voin]\, artista [i-a
supt burta, [i-a ]inut respira]ia [i
nasturii au ajuns la locul lor `n
butoniere. Problema era c\ trebu-
ia s\ [i vorbeasc\, iar f\r\ s\ res-
piri, [i `nc\ amplu, din diafrag -
m\, replicile nu ajung pân\ la
spectatorul din ultimul rând. 

Cu respira]ia t\iat\, cu vocea
sub]iat\, sugrumat\ din cauza
lipsei de aer, actri]a clama chi-
nuit, dar bucuroas\ la culme:
„Eu n-am nevoie de ajust\ri!“.

Bun\ cunosc\toare a psihologiei
actorilor, croitoreasa de la atelie-
rele de produc]ie ale teatrului ca-
re se ocupa de rochii i-a dat, con-
descendent\, dreptate! Dar i-a su-
gerat s\ fac\ o a doua `ncercare,
de aceast\ dat\ sl\bindu-i strân-
soarea [i `ntrebând-o: „Acum e
mai bine?“. Era incomparabil!
F\r\ s\ [tie c\ me[tera `i mutase
bumbii, actri]a avea [i con[tiin]a
`mp\cat\, [i posibilitatea s\ in-
spire [i respire cum se cade, f\r\
opreli[ti vestimentare.

O s\ `nchei cu o mostr\ de
umor negru. M\ aflam de câteva
zile, mai multi[oare, la un festi-
val, iar la restaurantul hotelului
unde eram cazat\, meniul era,
cum s\ zic?, foarte `n regul\, dar
`ntr-un num\r limitat ca sorti-
mente. Nu sunt vreo mofturoas\,
m\nânc orice, nu fac nazuri [i nu
ridic preten]ii, dar dup\ ce m\ -
nânci la rând, cu repeti]ie, ace-
lea[i patru-cinci feluri, parc\ ]i se
cam face poft\ [i de altceva. ~ntr-
una din acele ultime zile, `ntr-un
separeu, era `n derulare pomeni-
rea cuiva, habar n-aveam cine,
trecut la cele ve[nice. 

Osp\tarii mergeau `n vitez\ pe
lâng\ mine, purtând farfurii abu-
rinde `nc\rcate cu m\m\lig\ [i
sarmale. Nu e tocmai felul meu
preferat, dar ̀ n context orice altce-
va era mai bun decât ce mânca-
sem de-atâtea ori, prin rota]ie, `n
bu cl\. ~mi iau inima `n din]i [i `i
zic osp\tarului s\-mi aduc\ [i mie
o por]ie. Ini]ial contrariat, `ncer-
când s\-mi explice c\ sarmalele
erau num\rate, c\ nu se poate, `l
conving spunându-i c\ o s\ rog fa-
milia defunctului. S-a dus la bu -
c\t\rie, a revenit de câteva ori, eu
o ]ineam pe-a mea. Finalmente,
am c\p\tat mâncarea râvnit\, po-
menindu-l cum se cuvine pe bietul
om stins din via]\. Fie primit! 
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Datul `n spectacol
Olti]a C`ntec

Deun\zi, m-am `ntâlnit `ntâmpl\tor cu un amic care-mi urm\re[te rubrica [i,
printre altele, m-a `ntrebat ce s-a `ntâmplat de am devenit atât de serioas\, de
academic\ `n ultima vreme. Histrionismul n-a fost niciodat\ punctul meu forte,
dar m\ `ngrijesc ca „Datul `n spectacol“ s\ fie cât mai divers, pentru a-l men]ine
viu [i mereu interesant. A[a c\, pentru varia]ie, ast\zi schimb registrul [i relatez
câteva pove[ti nostime de care am avut parte ca spectator exersat de teatru.
Ochiul ager al criticilor sesizeaz\ `ntotdeauna mai repede [i mai multe decât
colegii de sal\ afla]i acolo `n primul rând pentru a socializa [i-a se delecta. 

S\ mai [i râdem Pinacoteca din Petrila
Ion Barbu
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Interviu realizat de 
Ramona Iacobu]e

A[ vrea s\ ne imagin\m c\
pornim de la curiozit\]ile cla-
sice care construiesc un in-
terviu [i c\ le fuzion\m a[a
cum numai Radu Afrim [tie
Care este prima imagine a lui
Radu Afrim despre Radu
Afrim?

Unii `[i inventeaz\ o prim\ ima -
gine cât mai spectaculoas\. Eu am
f\cut un spectacol despre primele
mele imagini, de fapt imaginile
primei copil\rii, Pas\rea retro se
love[te de bloc [i cade pe asfaltul
fierbinte. {i, pentru c\ nu am avut
curajul s\ pun ̀ n scen\ piesa la un
teatru `n limba român\, am pus-o
la un teatru maghiar, ca s\-mi as-
cult gândurile filtrate printr-o
limb\, cumva, str\in\, de[i oare-
cum familiar\. Nu pot s\ m\ laud
ca Bergman sau de Chirico c\-mi
amintesc prima imagine a vie]ii
mele. Din fericire, am fotografiile
pe care mi le f\cea tata. {i pove[ -
tile care `ncep cu mult `naintea
clicului camerei [i se termin\ cu
mult dup\. E interesant s\ cite[ti
ce consider\ al]ii c\ ar fi prima
imagine a lor, cu ei, despre ei. Cu
condi]ia s\ fie sinceri. Am fost un
copil atât de mi[cat, `ncât e greu
de crezut c\ exist\ o imagine
calm\ cu mine. M\ uit la fotografii
[i le v\d mi[cate. Poate [i datorit\
undelor emo]ionale. {tii, alea din
strig\tul lui Munch, ca s\ folosesc
o imagine comercial\. Deci, pri ma
imagine cu mine e una mi[ cat\. O

fotografie mi[cat\ nu mai `n -
seamn\ demult una ratat\. 

Este aceast\ prim\ imagine o
pies\ a Afrimlumii scenice?

Da, teatrul meu e destul de mi[cat.
Nu suport teatrul static. |la care le
place atât de mult francezilor. S\
nu uit\m c\ la `nceputul anilor ’90,
când m-am format eu, nu era de
aruncat la gunoi cultura MTV.
Acum n-a[ b\ga mâna ̀ n foc c\ mai
e ceva interesant pe-acolo. Am
asimilat [i t\ietura de videoclip [i,
oricum, `ntre timp, scrierile dra-
matice au devenit nevrotice, tea -
trul nou nu poate pierde din focus
liniile de fug\ ale societ\]ii. 

Totu[i, este un manierism `n
munca fiec\rui artist, nu?
Cât e manierism [i cât e ori -
ginalitate `n stilul regizoral
al lui Radu Afrim, rostogolit
`n timp?

Exist\ mereu tenta]ia unui ma -
nie rism, dar trebuie s\ [tii s\ o
gestionezi. Nimeni n-o s\-]i zic\ de
Picasso c\ e manierist, dar la
Afrim vii cu detectorul de semne
reiterate de la un spectacol la altul.
{i cu chitan]ierul de amenzi. Artis-
tul se reinventeaz\ par]ial sau se
restarteaz\ total când simte orga -
nic nevoia s-o fac\. Sert\ra[e ne -
deschise exist\ `n mine, sunt sigur
de asta, a[tept s\ primesc cheile
potrivite pentru ele. Rând pe rând.
Acum, dac\ criticii (ori cum, din ce
`n ce mai absen]i din peisaj) nu au
r\bdare, nu mai e problema mea.
Uneori spun echi pei la repeti]ie:

„Asta nu mai intr\ `n spectacolul
\sta, va intra `n spectacolul ur -
m\tor, indiferent ce pies\ fac“. {i
poate fi vorba de cuvinte, imagini,
st\ri, sunete. Când te despar]i de
lucrul la un spectacol, când a tre-
cut premiera [i se `ntinde un gol,
pe care-l poate sim]i chiar [i re-
cuziterul, e bine s\ p\strezi cu tine
câteva semne din munca la proiec-
tul care tocmai s-a n\scut [i a c\rui
durat\ de via]\ e improbabil\.

Oricum, `]i asumi c\ e[ti pe
cât de iubit, pe atât de contes -
tat, pentru c\ faci un teatru
altfel.

B\nuiesc c\ sunt suficien]i cei care
m\ contest\, m\ detest\ chiar, pen-
tru c\ `n lumea teatrului nu se
complic\ nimeni cu jum\t\]i de
m\sur\, atunci cand e vorba de
sentimente hardcore (râde). Spec-
tatorii, ̀ n general, ̀ [i v\d de treaba
lor, te ador\ sau te `njur\. Admi-
ra]ia poate s\ dureze ani, `njur\tu-
ra dureaz\ secunde. Nici un spec-
tator nu-[i consum\ via]a ̀ njurând
arti[tii. ~n schimb, un alt artist
poate face o obsesie malefic\ pen-
tru alt artist. {tiu cazuri (râde). 

Pân\ la urm\, e[ti un feno -
men unic `n lumea teatrului
românesc, `ndr\z ne[ti mult
mai mult decât al]ii, de
aceea, m\ gândesc, mul]i
contestatari vin dintre cei
care o populeaz\. 

Când am `nceput eu, `n teatrul
românesc se experimenta destul
de mult pe form\, era `nceputul

INTERVIU CU REGIZORUL RADU AFRIM

„E pervers s\ transplantezi 
lumea ta `n lumea lui Cehov, 
a lui Lorca, a lui Sebastian, când
po]i s\ pui lumea ta `n scen\“
~nceputul lui 2017 `l g\se[te pe regizorul
Radu Afrim la Ia[i, unde repet\ cu actorii
Na]ionalului pentru un nou spectacol,
M\cel\ria lui Iov, dup\ textul drama tur -
gului italian Fausto Paravidino. ~n pauze,
Radu Afrim se plimb\ mult, face fotografii,
vorbe[te cu oameni, pentru c\, spune el,
„orice artist e bine s\ ia câte ceva din
fiecare zon\ spiritual\“. Spectacolul, 

care va avea premiera la Ia[i pe 25 februa -
rie, se adaug\ colec]iei care construie[te
Afrimlumea, universul scenic al acestui
artist care experimenteaz\ mult `n teatrul
românesc. Lumea regizorului Radu Afrim
este o lume-puzzle, o lume pe care o
desface `n miile de buc\]i ce o compun, 
cu fiecare spectacol pe care alege s\ `l
regizeze. Iar tu, spectator, nu te vei sim]i

nici o clip\ pasiv `n aceast\ lume, pentru
c\ ]i se atribuie un rol precis, acela de a
recompune puzzle-ul, mereu altul, de[i
unele semne se repet\ de la un spectacol
la altul. Tocmai de aceea, o privire arun -
cat\ `n interiorul universului scenic
afrimian, ghida]i de spiritul critic [i
umorul lui Radu Afrim, este mai mult
decât necesar\.
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anilor 2000. ~n Bucure[ti era un
vid de regizori noi, [coala era
cuminte, ca [i acum. De câ]iva ani
`ncoace, teatrul românesc a de-
venit foarte comercial, ca toat\
]ara, de altfel. Acum vreo cinci
ani, lumea `[i petrecea weekendul
`n mall, acum `[i petrece toat\
s\pt\mâna `n mall. Evident c\
r\mâi [ocat când ̀ n lada cu chilo]i
de firm\ [i sutiene de silicon
g\se[ti un mic ponei roz. ~ncerc [i
eu s-o ard cu c\ut\rile mele. Pe re-
pede-`nainte. Nu cred c\ fac com-
promisuri. Sau poate fac. 

Spectacolele tale sunt, totu[i,
spectacole puzzle, trebuie s\
[tii s\ potrive[ti piesele pen-
tru a le reconstitui `n `n -
tregime. 

Depinde ce text fac. De[i nu e evi-
dent, ]in foarte mult la story. Din
cauza faptului c\ uneori sunt
multe imagini [i situa]ii pe o pa-
gin\ de text, ]i se pare c\ este un
puzzle. Recunosc, e nevoie de an -
trenament uneori. Am nevoie de
spectatori activi. {i care nu doresc
s\ vad\ `n urm\toarea secund\
ce-[i imaginau c\ va urma, ci 
exact contrariul a ceea ce visau s\
vad\. Uneori, la piesele proaste,
auzi `n sal\ cum so]ia `i spune
so]ului „s\ vezi ce-i face acum“.
Regizorii care satisfac orizontul
de a[teptare al acestor spectatoare
ar trebui `mpu[ca]i `n cap. Când
am lucrat, `n secolul trecut, la Ce-
hov, Trei surori, o poveste foarte
[tiut\, am dorit mai mult Afrim
decât Cehov. ~n schimb, când am
lucrat la Visul unei nop]i de var\
de Shakespeare, acest lucru a fost
cu modera]ie. Poate de aia nici n-a
fost scandal. Eu pornesc de la pre-
miza c\ spectatorii nu vin tocmai
virgini din punct de vedere in -
telectual la un spectacol. Liceenii
au dreptul s\ o fac\ [i pe asta. ~n
cazul lor, miza mea este s\ se
`ntoarc\ dup\ spectacol la textul
`n original. Teatrul sau filmul nu
trebuie s\ ̀ nlocuiasc\ o biblio tec\.
Fie ea [i online. Arta spectacolului
este independent\ de piesa pe care
o cite[ti acas\ la veioz\ sau pe
iPhone. Altfel, nu ar mai exista 
voci regizorale puternice [i actori
care s\ le asculte. De[i o facem `n
grup, suntem independen]i. Chiar
[i fotografului care face instanta-
nee din spectacol, `i cer ca fo-
tografiile lui s\ se `ndep\rteze cât
mai mult de spectacol. Dac\ e
artist, nu un simplu executant. 

Cei care `]i urm\resc activi-
tatea [tiu c\ pui `n prim-plan
imaginea, c\ jonglezi mult cu
vizualul. ~]i alegi cu aten]ie
cuvintele atunci când dai in-
dica]ii regizorale, astfel `ncât
cei cu care lucrezi s\ vad\

din primele secunde ceea ce
spui, s\ `[i deschid\ mental
sert\ra[ul cu imagini [i s\ le
aleag\ pe cele potrivite? E[ti
un regizor care d\ multe in-
dica]ii de personaj?

Dau o gramad\ de indica]ii de per-
sonaj, indica]ii de om, de fapt,
atunci când simt c\ ele g\sesc
ecou `n actorul din fa]a mea. Eu
nu dau actorilor indica]ii de ima -
gine. Actorii nu `[i dau seama `n
ce imagine intr\ [i nici nu tre-
buie. Am `nv\]at, `n ace[ti ani, c\
nu toat\ lumea din echip\ poate
s\ intre `n universul meu la fel de
u[or, la fel de rapid. Unii refuz\ s\
intre `n lumea mea, de[i au intrat
`n spectacolul meu. |[tia sunt cei
mai periculo[i. ~ncearc\ s\-i con -
tamineze [i pe ceilal]i. E o lupt\
acolo (râde), facerea unui specta-
col e [i un câmp de lupt\. ~n [coal\
nu prea li se zice asta. Un specta-
col iese `n [ase s\pt\mâni. Asta
poate fi o `ntâlnire foarte scurt\
sau foarte lung\. 

Ce te apropie de un text, ce te
motiveaz\ s\ `l regânde[ti pen-
tru o punere ̀ n scen\? Porne[ti
de la anumite imagini?

Sunt dou\ drumuri. La textele cla-
sice trebuie s\ ai o idee general\ [i
genial\, dac\ se poate. Una. Dac\
faci Furtuna de Shakespeare, evi-
dent, este stupid s\ faci ca decor o
insul\. Sau o epav\. Sau un decor
abstract, ceva nedefinit, dar care
„d\ bine“. Ce `nseamn\ insula
pen tru tine? Ce `nseamn\ naufra -
giul? Te intereseaz\ ideea de nau -
fragiu? Dac\ nu, dai skip piesei. {i
ai ratat un Shakespeare ratat `n
CV (zâmbe[te). Practic, ideea regi-
zoral\ este legat\ de spa]iul inte -
rior al oamenilor care populeaz\
piesa [i cam \sta e spa]iul scenic pe
care-l discu]i cu scenograful. Asta
nu ̀ nseamn\ c\ piesa nu trebuie s\
fie realist\. Context ciudat, joc re-
alist. Iat\ o combina]ie for]oas\. Al
doilea drum este dat de textul con-
temporan, dac\ se poate, `n pre-
mier\ `n România, care trebuie s\
ajung\ nedistorsionat la spectator.
Citesc foarte multe texte contem-
porane, din toat\ lumea, le [tiu pe
de rost pe cele care nu i-ar interesa
deloc pe români.

Dar ce te `ndep\rteaz\ de un
text care ini]ial te-a tentat
pentru o punere `n scen\?

S-a `ntâmplat s\ `ncep s\ lucrez la
un text cu actorii [i apoi s\ renun]
la el, dup\ primul act. {i `mpre-
un\ cu trupa am zis „Citim alte
cinci texte, hai s\ vedem ce facem
`mpreun\“. A[a s-au n\scut multe
spectacole bune ale mele, din 
intui]ia – a mea [i a trupei – c\ 
trebuie s\ renun]\m la un text sau

altul. Stau s\ m\ gândesc acum
dac\ m-am chinuit, totu[i, cu vreo
pies\ [i am dus-o pân\ la cap\t,
de[i textul nu m\ inspira prea
mult. Au fost cazuri, da (zâmbe[te).

Se [tie c\ nici un artist nu se
poate desprinde de expe-
rien]ele proprii, c\ fic]iunea
nu e, nicicând, 100% fic]iune.
Fuge Radu Afrim din propri-
ile spectacole sau se las\
atras `n ele, printr-o amin -
tire, printr-un gest, prin felul
de a fi al cuiva drag?

E oarecum pervers s\ tot trans-
plantezi lumea ta `n lumea lui Ce-
hov, a lui Lorca, a lui Mihail Se-
bastian, când po]i, pur [i simplu,
s\ pui lumea ta `n scen\. A nu se
confunda cu narcisismul. E foarte
mult social `n existen]a mea: oa-
meni, suflete, vie]ile altora. 

Spectacolele puse `n scen\ la
Ia[i fac parte din acel tot care
`]i define[te stilul `n teatru.
Dup\ un clasic, Ibsen, mon-
tat aici 2014, te `ntorci la Ia[i
cu un dramaturg contempo-
ran, Fausto Paravidino. Cum
ai f\cut aceast\ alegere? 

Fausto Paravidino este un dra-
maturg italian contemporan, un
scriitor de stânga. ~ns\ piesele lui
nu sunt teziste. Are bunul-sim] de
a nu b\ga degetul `n ochi. Micul
`ntreprinz\tor [i gâlceava lui cu
capitalismul. {i familia prins\ la
mijloc, m\cinat\ pe din\untru.
Sun\ cunoscut. Remu[c\rile, vi -
na, cenu[a `n cap [i e[ecul final.
Sau poate izb\virea. Asta nu pot,
nici m\car eu, s\ [tiu. Spectatorii
vor decide. E [i o poveste ma -
ladiv\ de dragoste. Povestea asta
reprezint\ unul dintre motivele
pentru care am ales piesa. 

Cei care ]i-au mai v\zut spec-
tacolele vor recunoa[te anu-
mite tipologii `n M\celaria
lui Iov pus\ `n scen\ la Ia[i?

Posibil, pentru c\ eu `mi aleg tex-
tele [i `n func]ie de personaje care
`mi sunt familiare sau care m\ in-
tereseaz\, care `mi plac. Dar, `n
acest spectacol nu vorbim, nea -
p\rat, despre tipologii, ci despre
actori care nu au mai f\cut la
mine astfel de roluri. Avem o ac-
tri]\ din Republica Moldova, Ire-
na Boclinc\, care e la debutul ei ̀ n
Ia[i, un student la teatru `n anul
doi [i pe Horia Verive[, trei clovni
`n lumi diferite. 

Dramaturgul ales, Fausto
Paravidino, s-a mai jucat la
noi?

~n România numai eu l-am mai
montat. Am mai f\cut un spectacol
la Timi[oara, acum zece ani, dup\

un text de-al lui, Boala familiei M.
Dar `n Europa este foarte montat.
M-am [i ̀ ntâlnit cu el când am fost
`n Fran]a cu spectacolul Boala
familiei M. E actor, un tip foarte
cool [i scrie `n permanen]\, are
un mic teatru al lui `n Roma. ~n
general, mie mi se pare c\ actorii
scriu cel mai bine piese de teatru.
Am [i observat c\ cele mai multe
dintre textele europene puse de
mine `n scen\ sunt scrise de ac-
tori. Nici nu [tiam, ini]ial, c\ sunt
actori cei care le-au scris. Oricum,
cred c\ un spectacol trebuie s\ re-
flecte [i socialul. Nu po]i s\ te 
ocupi doar de visele, de fantas-
mele tale, pur [i simplu trebuie s\
fii conectat la strad\, chiar dac\
crezi c\ ai fani pentru totdeauna.
Publicul e `n continu\ schimbare.
Spre deosebire de multe ]\ri eu-
ropene unde publicul `mb\trâ -
ne[te, la noi `nc\ vin foarte mul]i
tineri la teatru, conform statisti-
cilor. Aleg s\ imprim `n toate
spectacolele mele o not\ de real.
Piesele din alte ]\ri care nu pot fi
adaptate la spa]iul nostru cred eu
c\ nu au sens [i r\mân f\r\ ecou.
De aceea m\ feresc de ele.

Accentul pe detaliu pe care `l
pui `n spectacolele tale emo -
]ioneaz\, nedumere[te, tul-
bur\. Crezi c\ se poate vorbi
despre o tiranie a detaliului?
Un corp dezgolit, cu o mân\
tremurând\, de exemplu, mai
poate men]ine aten]ia vie
pentru replica rostit\ `n acel
moment?

Depinde cât de bun spectator e[ti
[i cum ]i-ai cultivat ochiul. Pentru
mine nu exist\ o tiranie, ci o pl\ -
cere, aproape erotic\, a detaliului.
S\ [tii c\ am [i spectacole foarte
simple, `n care exist\ un singur
detaliu `n clar-obscur, [i am spec-
tacole ̀ n care exist\ zeci de detalii.
Sunt spectatori care vin de mai
multe ori la un spectacol pentru a

prinde toate aceste detalii de care
vorbe[ti. Am crescut cu reprodu -
ceri proaste dup\ tablourile lui
Bosch [i m\ excit\ s\ descop\r cu
o lup\ mic\ pentru timbre detali-
ile din Gr\dina des f\t\rilor. Apoi,
m\ uitam la picturile religioase
din }\rile de Jos [i nu m\ intere-
sa, mai niciodat\, subiectul din
prim-plan, ci chestiile din back-
ground, un om care face ceva,
ni[te dealuri albastre sau ni[te
nori la orizont. Când detaliul cel
mai `ndep\rtat devine centru de
interes pentru un singur vizitator
din mii de oameni care intr\ 
`ntr-o zi `n muzeu, când r\storni
total perspectiva f\r\ s\ vrei,
atunci e[ti wow. Când te sperie
atrac]ia ta pentru un detaliu care
]ine, aparent, de alt\ lume.  

Pentru c\ se apropie o nou\
premier\ pentru tine, a[ vrea
s\ `ncheiem cu o `ntrebare de
care se love[te fiecare artist
`n munca sa. E[ti autocritic?
Pân\ `n ce punct este auto-
critica constructiv\ [i de
unde `ncepe s\ devin\ o
piedic\?

Nu prea [tiu cum st\ treaba cu au-
tocritica. Cred c\ te poate anula
total. Am fost `nv\]a]i, mai ales `n
comunism, s\ credem c\ autocri -
tica este doar constructiv\, nu?
De[i sunt un om al extremelor,
cred c\ autocritica trebuie s\ fie
moderat\ [i secven]ial\. ~ns\, `n
jobul \sta de echip\ exist\ mereu
cineva care s\-]i semnaleze c\ ai
luat-o pe ar\tur\ sau s\ te fac\ s\
d\râmi a doua zi lucrurile f\r\
sens construite ieri. De aceea, `i
exasperez uneori pe actori cu
`ncerc\rile. Atunci când unii ar
a[tepta repeti]ii. Adic\ repeti]ii
ale gre[elilor f\cute ieri. Cea mai
cool form\ de autocritic\ e re-
nun]area. E discret\ [i, de[i poate
r\ni, e eficient\. 
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Eli B\dic\

Nu sunt o devoratoare de c\r]i de
tipul „cum s\“ – cum s\ devii li-
der, cum s\ schimbi lumea (even-
tual cu o completare de genul `n
zece pa[i simpli), cum s\ scrii mai
bine etc. Volumul semnat de Ha-
ruki Murakami mi-a atras aten -
]ia, ̀ ns\, tocmai pentru c\, ̀ n min-
tea mea, Meseria de romancier
promitea o perspectiv\ asupra
scrisului, o poveste personal\, o
introducere `n via]a [i scrierile
unui autor cu care am o istorie
(tot personal\) `ndelungat\ [i con-
troversat\ – `n sensul c\ nu `mi
plac toate romanele lui [i, recent,
am descoperit c\ mi se potrive[te
mai bine proza lui scurt\ decât
unele dintre c\r]ile sale celebre.
Nu m-a ̀ n[elat deloc intui]ia, a[a a
fost, cu men]iunea c\ volumul 
mi-a dep\[it toate a[tept\rile. M-a
captivat autorul `nc\ de la prime-
le rânduri – primul capitol este, de
altfel, incomod pentru orice citi-
tor pasionat sau pentru orice
scriitor, opiniile lui Murakami

despre scriitori nu sunt deloc
m\gulitoare –, m-am `narmat cu
un creion bine ascu]it [i am citit
cu mare poft\ cartea. O recomand
a[a, cu neru[inare, oricui, ori-
când, indiferent de scop. 

Meseria de romancier este
`mp\r]it\ `n dou\sprezece capito-
le-eseuri pe diverse teme, toate
strâns legate de profesia aceasta
greu de cuprins, de la cum sunt ro-
mancierii [i pân\ la cum a devenit
el `nsu[i romancier, de la premiile
literare [i pân\ la ce [i cum ar tre-
bui scris, de la ce este originalita-
tea [i pân\ la ce fel de personaje
trebuie s\ fie aduse `n scen\, ce rol
ar trebui s\ aib\ educa]ia, cum 
este interac]iunea cu timpul, cu ci-
titorii, cu pove[tile [.a.m.d. Fiecare
eseu este consistent, `n]esat de
exemple proprii, dar [i de referin]e
culturale – cu prec\dere literare [i
muzicale, deloc surprinz\tor – [i
cazuri, totul `ntr-un limbaj accesi-
bil, `ntr-un stil colocvial, apropiat
de cititor. Chiar Murakami spu-
ne, `n postfa]a c\r]ii: „am `ncercat
s\ scriu a[a cum a[ fi vorbit cu un

interlocutor aflat chiar `n fa]a
mea. Am sim]it c\ scriu (vorbesc)
cu mai mult\ u[urin]\ [i atunci
am unificat tot textul `n stilul no-
telor de prelegere“ (p. 279). A[a [i
este, sim]i c\ ]i se adreseaz\ con-
stant. Când crede c\ cititorul are
nevoie de detalii sau exemplifi -
c\ri, le ia din realitatea imediat\,
face tot soiul de corela]ii, ba chiar
intervine cu umor, cu câte o ob-
serva]ie amuzant\, alteori autoi-
ronic\, ca pentru a-[i men]ine citi-
torul al\turi. Iat\ numai câteva
exemple: „Acum am trecut de vâr-
sta de 65 de ani [i m\ aflu la mare
distan]\ de «tân\rul scriitor
promi]\tor». N-am f\cut-o inten -
]io nat, dar se pare c\, pe m\sur\
ce trece timpul, oamenii `mb\trâ-
nesc“ (p. 224); „Timpul trebuie
tratat cu seriozitate [i respect, ca
un lucru de seam\. Prin aceasta,
el ne devine [i aliat. Este exact
cum trebuie procedat [i cu femei-
le“ (p. 143); „A[ vrea doar s\ `n -
]elege]i c\ eu sunt un om «cât se
poate de obi[nuit». Sigur c\ am
un num\r de calit\]i care m\
ajut\ s\ scriu romane (dac\ nu
le-a[ fi avut, n-a[ fi putut scrie un
timp atât de `ndelungat), dar,
f\când abstrac]ie de acestea, sunt
un om ca oricare altul pe care `l
`ntâlni]i la tot pasul. Nu ies ̀ n evi-
den]\ când umblu pe strad\, iar la
restaurant primesc `n general ce-
le mai incomode locuri. Dac\ n-a[
fi scris romane, n-a[ fi stârnit cu-
riozitatea nim\nui. A[ fi dus, `n
mod firesc, o via]\ cât se poate de
banal\. ~n via]a de zi cu zi, nici eu
nu con[tientizez foarte tare c\
sunt scriitor“ (p. 282-283). 

Literatura, cuvintele 
ar trebui puse 
`n folosul binelui 

Cât despre motiva]ia de a scrie
aceste eseuri [i a le publica ̀ ntr-un

volum, Murakami insist\ c\ a fost
inten]ia sa, c\ a `nceput s\ scrie
„spontan, pentru mine“, fragmen-
tar, ori de câte ori avea pauze, 
neag\ vehement c\ ar fi fost vorba
de vreo propunere editorial\, o co-
mand\ de vreun fel, poate [i pen-
tru a se ap\ra a priori `mpotriva
eventualelor acuza]ii. ~n plus,
ceea ce mi se pare foarte impor-
tant este c\ pe alocuri insereaz\
ideea c\ literatura, cuvintele ar
trebui puse `n folosul binelui [i c\
el `[i dore[te ca ceea ce scrie s\ le
aduc\ oamenilor „ferestre cu aer
proasp\t“. 

„A[ vrea s\ privi]i aceas t\ car-
te ca pe o colec]ie de opinii perso-
nale legate de scrisul romanelor“
(p. 281) [i „Nu-mi dau seama cât de
util poate fi un astfel de text foarte
personal (care este mai degrab\
descrierea unui proces mental su-
biectiv decât un mesaj), dar m-a[
bucura din tot sufletul s\ v\ fie de
folos, oricât de pu]in, `n via]a
real\“ (p. 284), adau g\ Murakami
`n postfa]\. 

De[i de multe ori afirm\ c\
ceea ce scrie poate fi considerat
arogant, mie mi s-a p\rut c\ este,
mai degrab\, modestie. Modest [i
echilibrat, pe tot parcursul volu-
mului. C\ut\rile stilului, g\sirea
ritmului care `l define[te, progra-
mul autoimpus, necesitatea 

mi[ c\rii, revizuirile `ndelungate, 
simplitatea vie]ii, importan]a primi-
lor cititori apropia]i, cei din cercul
de `ncredere, traduc\torul ca per-
sonaj vital, pove[tile extrase din
adâncul sufletului oamenilor,
analizele complexe asupra socie -
t\]ii japoneze tradi]ionale, lucidi-
tatea cu care `[i analizeaz\ atât
e[ecurile, cât [i succesele, faima
sunt doar câteva dintre punctele
de referin]\ ale Meseriei de ro-
mancier, doar câteva dintre ingre-
dientele care fac din ea o lectur\
fermec\toare [i doar câteva dintre
momentele `n care – o spun f\r\
ezitare – l-am admirat pe Mura-
kami. Pe tot parcursul c\r]ii, ve]i
sim]i pl\cerea imens\ pe care o
are scriind, delimitându-se dras-
tic de cei care scriu contratimp,
motiva]i de contracte editoriale,
ori de cei care scriu „trecând prin
cazne“. Iar asta cred c\ v\ va spori
propria pl\cere de a-l citi. 

Dac\ ar fi s\ descriu Meseria
de romancier printr-o singur\
propozi]ie, `n ton cu declin\rile
lunii februarie, atunci aceasta 
ar suna a[a: o carte scris\ de un
`ndr\gostit, unde iubita lui este
literatura. 

Meseria de romancier, Haruki
Murakami, traducere din limba
japonez\ [i note de Andreea Sion,
Seria de autor „Haruki Murakami“,
Editura Polirom, 2016

O carte generoas\:
Meseria de romancier
Exist\ un „`nainte de Meseria de romancier“ [i un „dup\ Meseria de romancier“, c\
l-ai citit pe faimosul autor japonez pân\ acum ori ba. Generozitatea [i franche]ea
sa nu au cum s\ nu te afecteze `n vreun fel, nu cred c\ este posibil s\ te lase
indiferent. La finalul lecturii, sunt convins\ c\ `l vei vedea pe Murakami `ntr-o alt\
lumin\. Dac\ nu `ntr-una mai bun\, cel pu]in `ntr-una mai `ng\duitoare.
Frumuse]ea acestui volum este tocmai subiectivitatea, unghiul personal din care
se prive[te lumea `nconjur\toare [i universul unui romancier. Curajul lui Murakami
de a-[i asuma o identitate [i un crez artistic pân\ la cap\t, con[tient de lucrurile
incomode pe care le afirm\ din când `n când, este, de asemenea, seduc\tor: „Fie 
c\ m\ critica]i sau admira]i, fie c\ arunca]i `n mine cu ro[ii stricate ori cu flori
frumoase, eu doar a[a pot scrie [i doar a[a pot tr\i“ (p. 165). Dup\ confesiunile
sale, nu po]i s\ nu-]i dore[ti s\ te avân]i `ntr-o alt\ carte scris\ de el.
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Arti[ti interna]ionali de calibru
la Neverwas, festivalul de
muzic\ ce va transforma Ia[ul
Neverwas, un nou fe -
stival major de muzic\ al
României, va aduce la Ia[i,
`n perioada 30 iunie – 2
iulie 2017, arti[ti de talie
interna]ional\ [i forma]ii
române[ti de top din
lumea muzicii rock [i
electro. Mando Diao –
trupa-fenomen a muzicii
rock suedeze, Alex Clare –
artist britanic care a
ajuns `n top 10 `n cla -
samentele europene [i
americane, Vi]a de Vie [i
Omul cu [obolani se
num\r\ printre primele
nume anun]ate de
organizatorii festivalului
de la Ia[i.

Neverwas Festival va `nsemna o
premier\ pentru zona Moldovei:
trei zile [i trei nop]i cu zeci de con-
certe pe dou\ scene amplasate pe
terenul Fermei Ez\reni, ce va fi
transformat `ntr-o oaz\ de muzic\
live, reverie [i spectacol. ~ntr-o at-
mosfer\ animat\ de zeci de DJ,
participan]ii `[i vor putea petrece
o mini-vacan]\, bucurându-se de o
experien]\ de festival complet\ [i
imersiv\: vor avea la dispozi]ie
zon\ de concerte, dans, sport [i ac-
tivit\]i `n aer liber, proiec]ii de

filme, o zon\ dedicat\ copiilor,
col]uri de relaxare [i lini[te, pre-
cum [i zone cu instala]ii realizate
de arti[ti vizuali. Buc\t\ria gour-
met va fi asigurat\ de furnizori
din `ntreaga ]ar\, selecta]i s\ par-
ticipe la festival. Atât pentru
ie[enii care doresc s\ evadeze din
ora[, cât [i pentru turi[ti, Never-
was va avea o zon\ de camping, cu
toate facilit\]ile asigurate.

La primul anun] de arti[ti, cap
de afi[ este Mando Diao, trup\
suedez\ de indie-rock-pop, cu
[apt e albume lansate din 2002 pâ -
n\ `n 2014. Trupa a devenit 

po pular\ cu piesa Dance with
Somebody, de pe albumul Give
Me Fire, lansat `n 2009, care a
propulsat forma]ia `n topurile eu-
ropene. De la `nfiin]are [i pân\ `n
prezent au sus]inut peste 1.500 de
concerte pe marile scene din Sue-
dia, Germania, Austria sau Ja -
ponia [i au vândut peste 1,5 mi -
lioane de discuri. Mando Diao 
lucreaz\ `n prezent la un nou al-
bum, preconizat a fi lansat `n 
cursul acestui an.

Alex Clare a atins celebritatea in-
terna]ional\ datorit\ piesei Too
Close, pies\ cu care a fost nominalizat

`n 2013 la BRIT Awards, la catego-
ria British Single of the Year.
Aflat\ pe albumul de debut al
artistului britanic, piesa a devenit
hitul num\rul 1 `n Germania [i a
urcat `n top 10 `n majorita tea cla -
samentelor interna]ionale de mu -
zic\. Cunoscut [i pentru cola bo -
r\rile muzicale cu Rudimental,
Diplo sau John Newman, cân -
t\re]ul are pân\ acum trei albume
lansate: The Lateness of the Hour,
Three Hearts [i Tail of Lions.

MY BABY, Wareika [i Plastic
Mermaid, arti[ti interna]ionali
din zona indie-rock [i electro, vor

evolua de asemenea pe cele dou\
scene ale Neverwas.

Dintre arti[tii români care 
[i-au confirmat prezen]a la festi-
val fac parte Vi]a de Vie, Omul cu
[obolani, The Kryptonite Sparks,
Inner, Tourette Roulette sau Pin-
holes. Vor fi prezente [i dou\
trupe din Republica Moldova –
Cuibul [i The Wax Road.

Noi nume de arti[ti vor fi
anun]ate `n curând.

Desf\[urat sub semnul trans-
form\rii, Neverwas va fi festivalul
care ̀ [i va propune s\ schimbe scena
cultural\ a Ia[ului de la prima edi]ie.

Vineri, 3 martie, de la ora 18:00,
la Tranzit.ro (str. Sámuel Brassai,
nr. 5) din Cluj-Napoca, Vasile Er-
nu va vorbi despre cel mai nou
volum al s\u, Bandi]ii, ap\rut re-
cent `n colec]ia „Ego-grafii“ a Edi-
turii Polirom, disponibil [i `n
edi]ie digital\.

Invita]i, al\turi de autor: Zsu-
z sa Selyem, {tefan Baghiu, Péter
Eckstein-Kovács.

Sâmb\t\, 4 martie, de la ora
20:00, la Insomnia Café (Str. Uni-
versit\]ii nr. 2) din Cluj-Napoca,
va avea loc o `ntâlnire cu Vasile
Ernu & Friends. Ceai, muzic\

bun\, pove[ti [i `ntâmpl\ri cu [i
despre bandi]i. 

Invitate: Könczei Csilla, Vincze
Enik , Márkos Tünde.

Volumul Bandi]ii, cu desene de
Lauren]iu Midvichi, este al doilea
din Mica trilogie a marginalilor,
`n care a mai ap\rut Sectan]ii [i
urmeaz\ s\ apar\ Izgoi-Jid`.

Un b\iat din Bugeac, crescut [i
educat de o familie exemplar\ de
sectan]i, descoper\ o lume cu to-
tul diferit\ de orice v\zuse pân\
atunci: alt\ etic\, alte valori [i alte
reguli. Iar oamenii ei arat\, 
se `mbrac\, vorbesc, gândesc,

ac]ioneaz\ [i cânt\ altfel. Aceasta
e „`mp\r\]ia ho]ilor“ – oameni
tatua]i straniu, care au ales s\-[i
construiasc\ o societate proprie,
nesupus\ institu]iilor oficiale, [i
pentru care normalitatea e strict
interzis\. Chiar [i sectan]ii `i con-
sider\ „`ngeri c\zu]i“. Iar dac\ nu
pot fi salva]i, sunt arunca]i `n
pu[c\rii, unde ar trebui s\ fie
reeduca]i. 

~ns\ pentru ei `nchisoarea `n -
seamn\ acas\, ba chiar este nece-
sar\ dac\ vrei s\ devii bandit. Tâ -
n\rul din Bugeac e atras de ace[ti
marginali dup\ ce, `ntâmpl\tor,

se ̀ mprietene[te cu un ho] faimos,
cu rang ̀ nalt, din Odessa, iar aces-
ta devine un adev\rat maestru
pentru el. 

Astfel p\trunde `ntr-o lume ne-
cunoscut\ [i inaccesibil\ [i des -
coper\ tainele unei comunit\]i
pline de contrabandi[ti [i tâlhari,
ho]i de buzunare [i prostituate,
asasini [i cer[etori, ce `[i pun to-
tu[i gaj via]a pentru respectarea
unui cod al onoarei. Bandi]ii
dezv\luie `n negativ fa]a ascuns\,
fascinant\ a proscri[ilor [i felul ̀ n
care e v\zut raiul de c\tre cei ce
tr\iesc `n infern. 

Vasile Ernu despre Bandi]ii la Cluj-Napoca
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– Fragment –

Peste câteva s\pt\mâni, mergând
printre trupuri la obi[nuitul apel
de sear\, a auzit un geam\t. Nu
obi[nuitul zgomot pe care `l mai
f\ceau le[urile când sc\pau gaze
sau oftaturi r\mase `n ei `nc\ din
timpul vie]ii, goluri crescând ca
ni[te prunci eterici, avorta]i dup\
moarte, ci un geam\t adev\rat. 
L-a auzit prin plan[eul de beton ca-
re-l desp\r]ea de camera de incine-
rare, dup\ cum a auzit [i zgrep -
]\natul u[or, de [oarece.

Mi[ca. Era un cer[etor, nu foar-
te b\trân. Fusese r\nit `n burt\,
dup\ pata stacojie care crescuse de-
asupra sforii ce-i ]inea pantalonii.
Via]a se prelingea printre buzele
cr\pate [i imobile, prin ochii apo[i,
aproape opaci, trecea peste cutele
murdare ale b\rbiei [i peste un-
ghiile crescute diform, dep\ [ind cu
mult buricele degetelor, cornoase,
negre, lipite de pl\cile de pardo-
seal\ ca ni[te gândaci strivi]i, dar
mi[când `nc\ u[or din antene, o fi-
in]\ aflat\ `ntre stadiul de om [i cel
de animal, a[a cum se afla [i la
egal\ distan]\ de via]\ [i de moarte.

L-a privit cum ̀ ncearc\ s\ se dea
jos de pe banda transportoare, la
`nceput ca un mic zeu mânios pe in-
trusul care-i amenin]a lumea,

z\p\cind prin mi[carea sa aproape
inobservabil\ compozi]ia c\rnuri-
lor, distribu]ia artistic\ a violetu-
lui din buze [i a sângelui atât 
de intens colorat, `ncât p\rea o
mag m\ fluorescent\ erupând din
trupuri. Apoi, din ce ̀ n ce mai inte-
resat, i-a urm\rit lupta pentru fie-
care r\suflare, pentru fiecare litru
de sânge plimbat prin trup, `n afa-
ra celui care b\ltea sub el `n c\ldu-
ra seac\ [i fumegoas\ a cremato-
riului. Un om viu, dar pe moarte,
ce frumos! De câte ori le[ina, `l `m -
pungea cu degetul ori sufla u[or
peste fa]a vân\t\, `ntre]inând pâl-
pâirea `n pericol s\ se sting\, câte-
va ore lungi, la sfâr[itul c\rora va-
gabondul a deschis buzele [i a
horc\it primul cuvânt:

— Ap\...
I-a adus ap\. A scurs câteva

pic\turi printre buzele pline de
negi ca pielea de [opârl\, care au
disp\rut imediat `n h\ul [tirb [i
urât mirositor, iar omul a vomitat
[i-a le[inat cu fa]a `n propriile res-
turi. L-a `n]epat de câteva ori cu
vârful biciu[tii [i l-a trezit. Se putea
târ  ̀[i chiar `ncerca s\ se ridice pe
coate. I-a scos de la brâu sfoara ce-i
]inea pantalonii [i i-a petrecut-o
peste gât, ca pe-un c\p\stru. L-a
`nc\lecat, dându-i ghes cu biciu[ca
peste coapse. ~n timp ce inspecta
câmpul de lupt\, ̀ mp\r]ind mar]ial
trupei ordinele necesare, omul [i-a
dat `ns\ sufletul.

Cu regret, l-a a[ezat `n rând cu
ceilal]i [i a repornit trenule]ul.

Apoi r\zboiul a trecut, zile dup\
zile s-au de[irat la marginea ora-
[ ului, unde respira]ia cald\   lumii
se transforma `n aburi vine]ii, din-
colo de grani]a nev\  zut\ pe care

doar p\s\rile, lupii [i [obolanii o
mai treceau. Departe de oameni [i
de casele lor [i de vie]ile lor zbuciu-
mate, Milo a `mplinit 14 ani.

~ntr-o noapte a cunoscut dragos-
tea. {tia deja ce este femeia, ce taine
ascundea carnea ei. V\zuse sute de
trupuri goale, `n toate pozi]iile, cu
lipsa de pudoare pe care numai
abandonul mor]ii o poate da. Pu-
nând cap la cap ceea ce [tia cu cele
ce credea, a deslu[it treptat meca-
nismul concep]iei, a[a cum, tot
desf\când [i compunând la loc o
pu[c\, pân\ la urm\ ̀ n]elesese la ce
folosesc p\r]ile ei. Tr\ind departe
de cei vii, unde moartea era prilejul
unei scurte atingeri a perfec]iunii
pân\ ce carnea trecea ori ̀ n ]\rân\,
ori ̀ n cenu[\, n-a sim]it decât satis-
fac]ia unei probleme rezolvate.

~n acea sear\ st\tea pe aco-
peri[ul spart al casei sale, a[tep-
tând s\ plece transportatorii, când
a v\zut-o prin fereastra morgii.
St\tea sub c\ut\tura de bijutier a
lunii, abandonând privirii lui par-
tea de sus a unui trup gol f\r\ nu-
me, de luminescen]a ivoriului, un
bust str\b\tut de filigranul nervu-
rilor alb\strui, r\s turnat din cine
[tie ce motive de pe soclul lui firesc
pe pardoseala rece. A stat [i a pri-
vit-o, la fel de nemi[cat, [tiind c\
ora aceea astral\ era f\cut\ doar
pentru ei, c\ci timpul urma s\ des-
compun\ `n curând acel miracol,
calcinând cupolele de sidef ale po-
me]ilor [i umerilor, stingând str\ -
lucirea mineral\ a pieli]ei [i luciul
molcom al buzelor.

Ea i-a sim]it privirea [i parc-a
tres\rit. El [i-a `n\l]at bra]ul drept,
iar gestul a durat o mie de ani. 
Mâna lui avea o ton\; degetele 

tremurau la cap\t ca ni[te p\s\rele
prinse `n smoal\. Milo [i-a ]inut
r\suflarea, desigur c\ [i ea. Era
goal\ [i lini[tit\, de parc\ tocmai
goliciunea ar fi `mbr\cat-o, l\sând
vederii detaliile feminit\]ii ca pe
ni[te broderii alese. Fata [i-a l\sat
gra]ios capul `ntr-o parte, ca pen-
tru a-l vedea mai bine, iar inima
lui b\tea aidoma unui clopot,
trimi]ându-[i reverbera]iile `n tot
trupul, din t\lpi pân\-n timpane.
Era ame]it. Ochii ei scânteiau, pe
chip `i plutea umbra unui zâmbet.
S-a l\sat `ncet pe spate, lunecând
domol spre partea de jos. [i-a l\sat
`n urm\ bra]ul ca pentru a-l a[eza
sub ceaf\, dar, vai!, umerii [i capul

i-au ie[it atunci din cadru, trase
de-o for]\ invizibil\ `mpotriva c\ -
reia nu putea lupta. Pentru o se-
cund\, p\rul, cu inconsisten]a lui
fragil\, a mai z\bovit acolo, câteva
fire r\mase ̀ n pata de sânge ̀ nche-
gat [i-n dâra delicat\, ultima urm\
din trecerea prin lume a fetei, c\ci
un lucr\tor al morgii pornise s\ o
târasc\ spre crematoriu.

Atunci, pentru prima oar\ `n
via]a lui, Milo s-a sim]it singur, o
ciud\]enie p\r\sit\ la cap\tul
universului. A stat pân\ ce ulti-
mul fir de fum a p\r\sit hornul
crematoriului, apoi a `nceput 
s\-[i fac\ bagajul.

A doua zi la prânz a plecat.

„Suplimentul de cultur\“
public\ `n avanpremier\
un fragment din romanul
Exitus de Adrian Geor -
gescu, care va ap\rea `n
curând `n colec]ia „Ego.
Proz\“ la Editura Polirom.

AUTORUL 

ADRIAN GEORGESCU s-a n\scut pe 24 iulie 1970,
la Bucure[ti. ~n 1995 a `nceput s\ scrie pentru coti-
dienele „Evenimentul zilei“, „Sportul românesc“,
„ProSport“ [i „Gazeta Sporturilor“. ~n 2000 a fost
redactor-[ef al revistei „Acas\ Magazin“. ~n 2007 a
devenit jurnalist independent [i a fost desemnat

„Ziaristul anului“ la Gala Premiilor „Ioan Chi-
ril\“. A mai colaborat cu „FHM“, „Adev\rul“ sau
„România liber\“. ~n paralel, scrie pe blogul perso-
nal, adriangeorgescu.ro. A contribuit cu povestiri
la volumele colective R\cani, pifani [i veterani
(2008), Best of: proza scurt\ a anilor 2000 (2013) [i De
la Waters la Similea (2013). ~n 2011 a publicat roma-
nul Câteva sfâr[ituri de lume.

CARTEA

Milo, un copil care `[i pierde tat\l la na[tere [i mama `nainte de a
`ncepe s\ vorbeasc\, pare predestinat s\ tr\iasc\ `nconjurat de
moarte. R\mâne curând [i f\r\ m\tu[a care l-a luat `n grij\, `ntr-o
cocioab\ de lâng\ un crematoriu pentru s\raci [i o groap\ de gunoi,
ceea ce-i atrage [i porecla funest\ Exitus. Singur `ntr-o lume dis-
trus\ de ororile r\zboiului, reu[e[te totu[i s\ r\mân\ `n via]\, prin-
tre oamenii ne`nsufle]i]i de la morg\ [i având drept profesori c\r]ile
[i almanahurile g\site printre resturi. ~n pragul adolescen]ei,
hot\r\[te s\ ias\ `ntre oamenii vii, dar descoper\ c\ ace[tia sunt de
o cruzime f\r\ margini [i ̀ l expun mereu unor situa]ii extreme. Ma-
rii conflagra]ii i-a luat locul lupta pentru supravie]uire [i `ntre ban-
de, pericolul pânde[te la tot pasul, dar pe parcursul c\l\toriei lui
spre maturitate r\sare [i speran]a c\ lumea se poate schimba. 



Exist\ totu[i o lec]ie fundamental\
a crizei iscate de adoptarea OUG 13
[i a protestelor masive din `ntreaga
]ar\: o categorie bine informat\ de
cet\]eni, familiarizat\ cu mecanis-
mele de func]ionare a institu]iilor [i
cu legisla]ia, poate pune presiune [i
obliga deciden]ii la transparen]\.
România nu duce lips\de legisla]ie
privind transparen]a, ci de ̀ n]elege-
rea acesteia [i de punerea sa ̀ n prac-
tic\. S-a v\zut ̀ n cazul respingerii ̀ n
Parlament a Ordonan]ei 13 [i adop -
t\rii Ordonan]ei 14 c\ procesele par-
lamentare pot fi urm\rite pas cu
pas, c\ gradul crescut de interes de-
termin\ televiziunile s\ transmit\
`n direct de la Comisia Juridic\ 
[i lucr\rile `n plen. Mai mult, 

jur na li[tii au sim]it presiunea pu-
blicului de a pune ̀ ntreb\ri celor ca-
re decid, de a pune presiune pe
ace[tia pentru a da r\spunsuri [i
termene clare la care vor supune la
vot ordonan ]ele. Cu to]i ochii
a]inti]i asupra sa, Parlamentul a pu-
tut, ̀ ntr-un timp rezonabil [i respec-
tând regulamentele de func]ionare,
s\ lucreze `n interesul cet\]eanului
la lumina zilei.

Cu toat\ avalan[a de fake news,
cu fenomenul camerelor de rezo-
nan]\ la purt\tor [i toate celelalte,
Facebook i-a unit din nou pe cei care
aveau o cauz\ pentru care merita s\
lupte democratic. Comunit\]ile on-
line s-au reg\sit mai apoi `n pie]e,
acolo unde au revenit atât timp cât

suspiciunea c\ „vor fi trase ̀ n piept“
a persistat. Sigur, nu ne putem
a[tepta ca to]i cet\]enii cu drept de
vot s\ aib\ acela[i comportament,
de watchdog, ar fi o risip\ de energie
s\ ne transform\m cu to]ii ̀ n averti-
zori. Nu se poate, fie doar [i privind
lucrurile prin prisma diferen]elor
culturale, a obi[ nuin]ei de a folosi
tehnologia sau a timpului pe care
fiecare `l poate aloca inform\rii.
Educa]ia civic\ 2.0 presupune ca
p\r]i dintr-o societate civil\ – nu
nea p\rat organizat\ institu]ional –
s\ fac\ voluntariat pentru semenii
s\i. Nici activitatea Guvernului, a
Parlamentului, a Administra]iei
Preziden]iale ori a administra]iilor
locale [i jude]ene nu reprezint\ mis-
tere de nep\truns, iar „vraja“ este
spart\ de pu]in\ informare [i presiu-
ne pentru transparen]\. Elitele din
diferite domenii pot fi, de asemenea,
mobilizate ̀ n a oferi r\spunsuri. O se-
rie de speciali[ti `n Drept au l\murit
punctual aspecte complicate ale 

legisla]iei [i ale func]ion\rii actului
de justi]ie la cererea comunit\]ilor
online, dar [i ale presei. Fostul mem-
bru al CSM, judec\torul Cristi D\ni-
le], este un exemplu, dar au mai fost [i
al]i juri[ti consulta]i pe parcursul ul-
timelor s\pt\mâni [i toate interven -
]iile acestora au mai introdus nuan ]e
de interpretare sau, pur [i simplu, au
`nt\rit ori confirmat ceea ce al]i co-
legi de breasl\ afirmaser\ deja `n
spa]iul public. 

A ridica permanent din umeri, a
nu te prezenta la vot pentru c\ „ori-
cum sunt to]i la fel“ [i „oricum nu se
schimb\ nimic“ reprezint\ un com-
portament p\gubos. S-a demonstrat
clar c\ democra]ia e un proces conti-
nuu, se construie[te `n fiecare zi nu
doar prin ac]iunea celor c\rora li s-a
delegat prin vot puterea, ci [i a
cet\]enilor activa]i `n a monitoriza
procesele de putere. Nimic nu poate
fi luat drept definitiv, totul poate fi re-
versibil ̀ ntr-un stat ̀ nc\ fragil. Statul
`n sine nu este un construct teoretic,
institu]iile sunt populate de oameni
care, `ntr-un fel sau altul, r\spund
sau pot fi f\cu]i s\ r\s pun d\ c\tre
opinia public\. Am `n]eles valul de

satisfac]ie ̀ n urma ̀ ngrop\rii defini-
tive a OUG 13 ̀ n Parlament ̀ n urma
ac]iunii protestatarilor. Doar c\ nu
ar trebui s\rb\torit prea mult: cei ca-
re de]in puterea `[i vor dori tot tim-
pul mai mult\ putere. E doar o che-
stiune de timp pân\ când actuala
majoritate va ̀ ncerca s\ dea din nou
atacul – [i nu doar asupra legilor pri-
vind justi]ia, ci `n domenii pe care
nici nu le b\nuim. 

Un exemplu de ac]iune: site-uri-
le Camerei Deputa]ilor [i ale Sena-
tului public\ fiecare ini]iativ\ legi-
slativ\ [i prezint\ fiecare etap\ din
parcursul acesteia pân\ la voturile
`n plen, ca [i ordinea de zi a comisii-
lor parlamentare. 

Cu pu]in\ voin]\ [i ceva timp
cheltuit `n folosul public, unele
bombe pot fi dezamorsate din timp,
dezbaterea poate fi lansat\ `nc\ de
la momentul depunerii unei ini]ia-
tive. Orice lege are semnatari, iar
acei semnatari `[i desf\[oar\ acti-
vitatea `n localit\]ile noastre. De ce
s\ nu stric\m o `ntrebare când 
vedem un proiect problematic:
„Nene, de ce-ai semnat legea?
Expli c\-mi s\ `n]eleg“?
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Doi-zece, prob\!
George Onofrei

Democra]ia de zi cu zi

Se `ntâmpl\ de fiecare dat\, cu
fiecare ocazie `n care NASA
spune „avem un anun] important
despre“. Despre exoplanete, cum a
fost `n cazul acesta. Despre tele-
scopul Kepler, cum s-a `ntâmplat
`n mai 2016. Despre Marte, ca `n
anul 2015, când s-au g\sit urme de
ap\. Ca `n 2010, când de fapt s-a
prezentat o form\ de via]\ teres -
tr\ care poate tr\i pe baz\ `n con-
di]ii foarte vitrege, despre care nu
`[i `nchipuia nimeni c\ ar putea
sus]ine via]a. Ca `n 2003, atunci
când se descoperiser\ urme de
metan pe Marte. „Sper c\ e vorba
de extratere[tri!“ „Trebuie s\ fie
OZN-uri!“ {i cea mai amuzant\ din
ultimele zile: „Sper c\ s-a desco -
perit via]\ pe alt\ planet\. M\car
acolo s\ existe inteligen]\“.

Speran]ele cresc atât de mult,
`ncât singurul mod de a nu deza -
m\gi este s\ anun]e c\ tocmai l-au
v\zut pe E.T. la vreo câ]iva ani-lu-
min\ dep\rtare [i c\ avea o plac\
imens\ cu EXTRATERE{TRII ♥
P|MÂNT. Pentru a `ncerca s\
controleze a[tept\rile, NASA a

ajuns s\-[i creeze un obicei. Când
spune „Avem un anun] impor-
tant“, adaug\ imediat „NU ex-
tratere[tri“.

Chiar [i `n astfel de circum-
stan]e, anun]urile agen]iei spa]ia -
le provoac\ bucurie de fiecare
dat\, iar NASA face eforturi enor -
me pentru asta. Conferin]ele de
pres\ prezint\, de obicei, studii
sau articole [tiin]ifice. Dar infor-
ma]ia este ilustrat\ [i prin lucr\ri
artistice, care apeleaz\ la imagi-
na]ie, la visare.

Pentru descoperirea recent\,
sistemul solar Trappist cu [apte
planete asem\n\toare P\mântu-
lui, cercet\torii au oferit nume -
roase detalii de reportaj. De exem-
plu, faptul c\ steaua sistemului
este mult mai pu]in str\lucitoare
decât soarele nostru, a[a c\ pla -
netele ar fi `nv\luite `ntr-un per-
manent crepuscul. C\ planetele
sunt foarte apropiate [i anii ex-
trem de scur]i, de la 1 la 20 de zile,
dar c\ asta nu ar prezenta un im-
pediment pentru via]\. C\ tem-
peraturile par acceptabile, `n 

sensul c\ nu dep\[esc 100 de grade
Celsius. NASA a anagajat [i ar -
ti[ti care s\ realizeze reprezen t\ri
panoramice ale priveli[tii pe care
ar avea-o un locuitor al uneia dintre
planete — Trappist 1-D. Un r\s\rit
de soare sângeriu, printre ridic\ri
stâncoase, acoperite de z\pad\. Pe
cer apar alte cinci planete – cele
mai apropiate de soare. Nu pare
chiar o destina]ie de vacan]\, dar
e suficient de exotic `ncât s\ vrei
s\ [tii mai multe.

NASA are nevoie de toate aces-
tea. De speran]\, de fascina]ia
celorlalte lumi, dar mai ales de
`nsufle]irea contribuabililor. Atunci
când nu se ocup\ de extratere[tri,
NASA `[i `ndreapt\ aten]ia asu -
pra problemei `nc\lzirii globale [i
a pericolelor pe care le ridic\
aceasta, asupra necesit\]ii de a in-
vesti ̀ n energie durabil\ [i a politi-
cilor de mediu. Pe de alt\ parte,
este o agen]ie guvernamental\
`ntr-o ]ar\ al c\rei pre[edinte a de-
clarat public c\ `nc\lzirea global\
e o „inven]ie a chinezilor“ [i care
a deblocat, din primele zile de 

pre [edin]ie, proiecte de exploa -
tare a energiei, care sunt consi de -
rate extrem de d\un\toare mediu-
lui. Toat\ lumea a[teapt\ ca NASA
s\ vin\ s\ anun]e c\ a g\sit extra -
tere[tri [i, pentru conspira]io ni[ti,

c\ sunt `n drum spre noi s\ ne dis-
trug\. ~ntre timp, NASA tot anun]\
de câteva zeci de ani c\ ne descur c\m
foarte bine [i singuri.

PS: De[i probabil nu suntem
singuri.

Nu au fost nici de data asta extratere[tri. Niciodat\ nu este. Ce a anun]at NASA
s\pt\mâna aceasta nu este `ns\ lipsit de spectaculo zitate: undeva nu foarte
departe de noi, exist\ un sistem solar cu [apte planete cam de m\rimea
p\mântului, care ar putea sus]ine via]a pe cel pu]in trei dintre ele. De[i poate
nimeni nu se a[tepta `n mod realist s\ se anun]e vreo `ntâlnire de gradul trei,
dezam\girea exist\, la fel cum [i speran]a continu\ s\ existe.

De veghe `n lanul de cultur\

M\d\lina Cocea

NASA [i cei [apte trapi[ti

Vedere de pe planeta TRAPPIST-1f, 
la 40 de ani-lumin\ de noi (Surs\: NASA)



Cei de la Slate.com au avut curio -
zitatea de a afla cum se simt oa-
menii care au prenumele `n co-
mun cu pre[edintele american.
Pentru ei, via]a s-a schimbat sub-
til `n ultimul an. „Este oarecum
jenant s\ te nume[ti Donald `n
acest moment“, recunoa[te Do -
nald Bell, un american `n vârst\
de 38 de ani din California. 

Bell este unul dintre primii uti-
lizatori de Twitter, platforma
preferat\ de exprimare a pre[e -
dintelui Trump, [i este cel care
de]ine numele de utilizator @Do -
nald. Nu e de mirare c\ `n ultima
vreme a primit numeroase mesa -
je, majoritatea negative, adresate
de fapt tizului s\u. 

„Sunt mai con[tient de prenu-
mele meu când trebuie s\ `l spun
cu voce tare `n fa]a altora“, ex-
plic\ Donald Bell. „Constat c\, de
cele mai multe ori, oamenii tre-
sar. Prenumele provoac\ o reac]ie
emo]ional\. Când merg la Starbucks

s\ beau o cafea [i sunt `ntrebat
cum m\ numesc, aproape m\ scuz
c\ port acest prenume“.

Un alt Donald, Burke de ast\
dat\, tr\ie[te `n Washington D.C.,
prefer\ s\ fie numit Don [i este la
fel de deranjat de prenumele s\u,
mai ales `n variata „Donaldul“.

Conform site-ului behind-
t hename.com, Donald vine din
gae licul Domnhall, care `n seam -
n\ „st\pân al lumii“, un nume
purtat de doi regi al sco]ilor [i
pic]ilor `n secolul al IX-lea. ~n
mod tradi]ional, spune site-ul,
este un nume foarte popular `n
Sco]ia [i de-a lungul secolului XX
a `nceput s\ se r\spândeasc\ `n
lumea anglofon\. Este [i numele
celui mai popular personaj creat
de Walt Disney, Donald Duck, dar
[i al multor perso nalit\]i din
domenii diverse.

Conform statisticilor oficiale,
vârful popularit\]ii `n SUA a fost
atins `n 1934 (anul când a fost cre-
at Donald Duck), dar dup\ aceea a
`nceput s\ devin\ tot mai pu]in
apreciat. „Chiar [i Donald Trump
s-a n\scut ̀ n perioada de sc\dere a
popularit\]ii acestui prenume“,
spune experta Laura Wattenberg,
care de]ine site-ul BabyName
Wizard.com. „Pentru urechile
moderne, prenumele acesta are

prea multe consoane care `l `ngre-
uneaz\. Ast\zi, moda cere ca un
prenume s\ aib\ mai multe vo-
cale. Echivalentele lui Donald,
Ronald, Gerald, Harold ar fi
ast\zi, mai degrab\, Hayden, Jay-
den, Kayden“, explic\ ea.

Exper]ii `n prenume contacta]i
de reporterul „Slate“ mai spun c\
majoritatea celor numi]i Donald

prefer\ diminutivul Don sau Don-
nie pentru c\ „pare alt nume“.

Marea problem\ actual\ a
acestui prenume este conota]ia
negativ\ pe care o adaug\ perso -
nalitatea pre[edintelui Trump,
care, totu[i, de[i urât de o parte
important\ a publicului ameri-
can, are un num\r la fel de impor-
tant de sus]in\tori. „Pot s\ spun

`n numele tuturor celor numi]i
Don sau Donald: sper\m c\ prenu-
mele nostru nu va fi pus la stâlpul
infamiei“, se amuz\ Donald
Moynihan, profesor la Universi-
tatea din Wisconsin. „Eu `nc\ `mi
iubesc numele“, spune [i Donald
Bell. „Cred c\ exist\, undeva, un
grup de oameni cu numele Adolf
care se simt mai prost ca mine.“
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Timpuri grele pentru Donald

Suplimentul lui Jup  

De când pre[edintele
Trump a ajuns principalul
du[man public, situa]ia a
devenit greu de suportat
pentru to]i cei care
poart\ numele de Donald.

Made for sharing — sloganul 
care inflameaz\ Fran]a
Un scandal a izbucnit `n Fran]a dup\ ce
organizatorii candidaturii Parisului la
Jocurile Olimpice din 2024 au ales un
slogan `n limba englez\, Made for
sharing. 

Argumentul lor este c\, la nivel mondial, limba en-
glez\ este preferat\ celei franceze [i c\ un slogan `n
englez\ are mai multe [anse de reu[it\.

Mare parte a francezilor, de la simpli cet\]eni la
politicieni, nu au fost de acord [i Made for sharing a
fost imediat supus oprobiului pe re]elele sociale [i `n
mass-media. Marine Le Pen a acuzat c\ sloganul
„atenteaz\ la patrimoniul na]ional“, iar membrii
Academiei, la unison (fapt rar – comenteaz\ presa
francez\), au luat [i ei atitudine `mpotriva anglicis-
mului Made for sharing, amintind c\ fondatorul
Comitetului Olimpic este francezul Pierre de Cou-
bertin, motiv `n plus pentru a folosi limba lui
Molière. 

Patrick Kanner, ministrul Tineretului [i Spor-
turilor, a ap\rat public sloganul, pe care `l consider\
realist. ~ntr-o apari]ie TV, a amintit c\ un asemenea

slogan are avantajul de a cre[te [ansele candidaturii
franceze ̀ n ochii unui comitet compus „80 la sut\ din
anglofoni“.

Dup\ comunicatul Academiei, trei asocia]ii
na]ionale de ap\rare a limbii franceze au contestat
sloganul ̀ n fa]a tribunalului administrativ din Paris,
sus]inând c\ „interesul Fran]ei legat de aceste
Jocuri Olimpice este atât promovarea sportului, cât
[i a culturii [i patrimoniului francez, a c\rui «inim\»
este limba francez\“.

Iar Made for sharing a primit o lovitur\ [i din
partea celebrului Bernard Pivot, pre[edintele Acade-
miei Goncourt, pentru care sloganul este „o gre[eal\,
o prostie [i o eroare“.

„Este o gre[eal\ fa]\ de limba francez\, care este o
limb\ olimpic\; o prostie, fiindc\ pân\ [i ̀ n limba lui
Shakespeare acest slogan nu este decât o mare plati-
tudine; [i, `n fine, o eroare, fiindc\, `n arogan]a lor,
]\rile anglofone vor g\si natural ca francezii s\ se ex-
prime ̀ n englez\, ̀ n vreme ce ]\rile francofone se vor
enerva c\ Parisul, capitala francofoniei, face sluj `n
fa]a unei limbi care nu este numai a lui Shakespeare,
ci [i a lui Donald Trump“, a declarat, indignat,
Bernard Pivot, la postul RTL.
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Orhan Pamuk,
cenzurat `n Turcia

Pagini realizate de Drago[ Cojocaru

PE SCURT
n Corul Armatei Ruse a sus]inut joia trecut\, la Moscova, pri -

mul concert dup\ accidentul din decembrie 2016, `n urma c\ruia
faimosul ansamblu a fost practic decimat. Corul a fost reconsti-
tuit ̀ n urma unui mare concurs na]ional. „Au fost al\turi de ru[i
`n momentele cele mai grele ale acestui popor, e rândul nostru s\
fim al\turi de ei“, a declarat Nicolai Pankov, viceministrul rus
al Ap\r\rii.

n Un al cincilea volum din seria Millenium va fi lansat pe 
7 septembrie. Va fi al doilea roman din serie semnat de David
Lagercrantz, fost jurnalist care a cunoscut succesul de libr\rie cu o
bio grafie a fotbalistului Zlatan Ibrahimovic, `n 2013. Lagercrantz a
preluat seria de la creatorul original, Stieg Larsson, decedat ̀ n 2004,
[i a scris cel de al patrulea episod, The Girl in the Spider’s Web.

n Mare fierbere `n Fran]a, `n mediile proustiene, dup\
dezv\luirea a ceea ce pare a fi singura imagine filmat\ cu Marcel
Proust. Jean-Pierre Sirois-Trahan, profesor la universitatea Laval
din Québec, sus]ine c\ a descoperit imaginea celebrului autor 
`ntr-un film de numai 72 de secunde, film realizat la o nunt\, ̀ n 1904.
Filmul prezint\ cortegiul nup]ial al Elainei Greffulhe, fiica contesei
Greffulhe, principalul model al lui Oriane de Guermantes din ~n
c\utarea timpului pierdut, [i a lui Armand de Guiche, un prieten
de-al scriitorului. Este cu adev\rat Marcel Proust `n acele imagini
filmate? Greu de spus, de[i cei care s-au lansat `n investiga]ii aduc
destule dovezi circumstan]iale care ar sus]ine prezen]a scriitorului
`n filmul din 1904.

nVeste proast\ pentru fani. Regizorul Guillermo del Toro a con-
firmat oficial, `n sfâr[it, „decesul“ filmului Hellboy 3. Despre acest
ultim episod al trilogiei `ncepute `n 2004 se vorbe[te de ani de zile,
f\r\ ca ceva concret s\ se `ntâmple la nivelul sudiourilor. Din
p\cate, lucru confirmat de Mike Mignola, autorul benzilor desenate
ce stau la baza filmelor, `nseamn\ c\ cel pu]in pentru moment saga
Hellboy nu mai are viitor la cinema.

n La 230 de ani de la moartea sa, toate textele lui Voltaire vor fi
publicate, ̀ n Fran]a, ̀ n versiune complet\, pân\ ̀ n 2020. Este o ̀ ncu-
nunare a eforturilor funda]iei Voltaire [i a unei munci `ndelungate
de a strânge laolalt\ toate scrierile Filosofului Luminilor – o edi]ie
complet\ ce va strânge laolalt\ 200 de opere.

n Postul Hulu [i regizorul J.J. Abrams au anun]at c\ lucreaz\ la
Castle Rock, o nou\ miniserie de zece episoade, a c\rei ac]iune se va
desf\[ura `n ora[ul fictiv din Maine care d\ titlul serialului. Este o
localitate ce apare `n foarte multe dintre scrierile lui Stephen King,
care stau la baza conceptului. „Vom reinventa genul Stephen King,
vom explora temele [i lumile care ̀ i unesc universul, atingând câte-
va dintre pove[tile lui cele mai emblematice“, anun]\ produc\torii. 

Erdoğan a cerut un referendum, ce va avea loc pe 16
aprilie, prin care urm\re[te `nt\rirea pute rilor
preziden]iale. O ini]iativ\ privit\ ostil de mul]i in -
telectuali, dar nu numai, din Turcia.

Pamuk a avut surpriza s\ constate c\ interviul dat
celor de la „Hürriyet“, `n care explica motivele
opozi]iei sale, nu a mai ap\rut `n paginile cotidianu-
lui. El a acuzat ziarul, cunoscut ca apropiat de pu -
terea turc\, de a fi refuzat s\ publice interviul. Con-
ducerea „Hürriyet“, care face parte din trustul de
pres\ Dogan Holding, s-a ab]inut pe moment s\ co-
menteze acuzele scriitorului.

Acest episod, scrie „Le Figaro“, ilustreaz\ foarte
bine autocenzura din mass-media turc\ [i presiunea
crescând\ asupra presei, mai ales dup\ tentativa de
lovitur\ de stat din 15 iulie anul trecut. Dup\ acest

eveniment, ̀ n Turcia au fost ̀ nchise zeci de institu]ii
de pres\, iar sute de ziari[ti au r\mas f\r\ loc de
munc\. Cu doar dou\ luni `nainte de referendumul
din aprilie, aceast\ presiune pare a cre[te tot mai
mult. S\pt\mâna trecut\, İrfan Değirmenci, prezen-
tator la postul Kanal D (ce apar]ine de grupul Do-
gan), a fost concediat dup\ ce [i-a exprimat public
opozi]ia fa]\ de aceast\ revizuire a constitu]iei.

Pamuk este unul dintre cei mai cunoscu]i critici
ai regimului de for]\ impus de pre[edintelui
Erdoğan, lu\rile lui de pozi]ie deranjând, de-a lungul
vremii, atât pe politicieni, cât [i pe islami[ti.

„Din acest moment, libertatea de exprimare nu
mai exist\“, declara el, `n septembrie anul trecut.
„Ne `ndep\rt\m cu toat\ viteza de un stat de drept
spre un regim de teroare.“

Laureat al premiului Nobel pentru literatur\, scriitorul turc Orhan Pamuk 
s-a pomenit cenzurat dup\ ce a dat un interviu cotidianului „Hürriyet“ `n care 
a declarat c\ se opune inten]iilor pre[edintelui Recep Tayyip Erdoğan.



Pasiunea mea de o via]\ este
vân\toarea [i asta o pot confirma
toate rudele, vecinii [i prietenii
mei. Nu exist\ p\dure sau fond
de vân\toare `n ]ara asta `n care
s\ nu fi tras m\car trei focuri de
arm\. Dar uneori vân\toarea
`nseamn\ ore `ntregi de stat la
pând\ `n frig [i umezeal\ pân\ s\
apar\ mistre]ul cel mare. A[a am
ajus s\ simt durerile de spate. 

La `nceput nu le-am dat impor-
tan]\, pân\ `n ziua `n care m-am
aplecat s\ jupoi o ciut\ [i am
r\mas a[a. Nu m-am putut
`ndrepta timp de cinci zile. Apoi
un prieten mi-a vorbit despre ter-
apia revo  lu]io nar\ a doctorului
Min Ling. Am folosit acel b\] din
bambus. A fost incredibil, `n mai
pu]in de o secund\ am fost drept,
`n picioare! Visul meu [i al fami-
liei mele a fost s\ ne deschidem
un magazin de legume [i fructe.
Am fost foarte ferici]i când am
reu[it acest lucru. Lumea intra cu
`n credere, [tiind c\ la noi g\se[te
cele mai proaspete legume, plan-
tate chiar de noi `n gr\dina de la

]ar\. Dar munca `n gr\din\ nece-
sit\ ore `ntregi `n care trebuie s\
stai aplecat\, pentru a smulge bu-
ruienile sau a copili ro[iile. Unde
mai pui c\ l\zile cu legume [i
fructe trebuie c\rate pân\ la
ma[in\, asta `nsemnând un efort
`n plus pentru mu[chii spatelui.
A[a am ajuns ca luna trecut\,
`ncercând s\ ridic o lad\ cu car -
tofi, am r\mas cu spatele blocat.
Deci efectiv blocat, nu v\ mint,
so]ul [i copiii mei m-au c\rat cu
p\tura pân\ pe pat. Crede]i-m\,
am `ncercat orice, de la geluri
scumpe pân\ la clasicele frec]ii cu
spirt [i t\t\neas\. Nici un rezul-
tat. Pân\ când o prieten\ mi-a 

recomandat terapia Min Ling cu
b\]ul din bambus. Am uitat pe loc
de durerea de spate! 

Ca instructor de fitness, trebuie
s\ m\ men]in mereu ̀ n form\, pen-
tru a da un exemplu bun cursan -
]ilor mei. Uneori conduc [edin ]e
chiar [i câte zece ore pe zi, iar asta
`[i pune amprenta asupra st\rii
mele fizice. Gân di]i-v\ cum ar fi
dac\ [i dumneavoastr\ a]i executa
mi[c\ri complexe, precum ramat
la bar\, tras la helcometru sau
flexii de biceps femural `n plan or-
izontal timp de zece ore. A[a am
ajuns s\ clachez. Am vrut s\ ridic o
halter\ de nou\zeci de kilograme,

dar am r\mas cu spatele `n]epenit
la nou\zeci de grade. Ca instructor
de fitness, am ̀ n]eles imediat gravi-
tatea situa]iei, mai ales c\ mai
p\]isem asta cu câteva luni `n
urm\. De aceea aveam `n rucsac
b\]ul din bambus al doctorului Min
Ling. ~ntr-o frac]iune de secund\
spatele meu era din nou drept.

B\]ul Min Ling este o terapie
bazat\ pe abaterea aten]iei de la
zona dureroas\ prin inducerea
durerii `ntr-o alt\ zon\. Ve]i pri-
mi gratuit [i lubrifiantul special.
Suna]i [i comanda]i acum! 
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Voi n-a]i `ntrebat 
F|R| ZAH|R v\ r\spunde

Bobi 

Scenaristul John Hodge, produ -
c\torul Andrew Macdonald, de-
signerul de costume Rachel Fle -
ming [i, fire[te, protagoni[tii
Ewan McGregor (Mark Renton),
Robert Carlyle (Frank Begbie),
Johnny Lee Miller (Simon/Sick
Boy) [i Ewan Bremner (Spud),
plus fetele Kelly Macdonald (Di-
ane) [i Shir ley Henderson (Gail)
revin sub conducerea lui Danny
Boyle, care `n 2015 semnase un
subtil & subapreciat biopic al lui
Steve Jobs, dar care pl\nuia un T2
de mai mult\ vreme.

T2 Trainspotting nu are atât de
mult\ ac]iune ca filmul din 1996.
Dac\ Trainspotting era un film `n
care euforia dezastrului era
asumat\ printr-o reverie acid\ [i
autodistructiv\, T2 joac\ `n cheie

nostalgic\ [i autoironic\ pe tema
trecerii timpului. Nu e vorba doar
despre Renton, Spud, Begbie [i
Sick Boy, ci despre milioanele de
fani ai filmului – cu to]ii ne
reg\sim 20 de ani mai târziu
uitându-ne unii la al]ii [i `n
oglind\ [i `ntrebându-ne ce-am
f\cut `n timpul \sta. Ne-am f\cut
praf sau ne-am `mburghezit? De
asta filmul e uneori emo]ionant [i
intens, nu pentru c\ readuce pe
ecran ni[te personaje, ci pentru
aceste coperte largi `n care ne
prinde [i pe noi. Oricum, dac\ n-ai
vibrat acum 20 de ani sau n-ai
v\zut primul film, n-are sens s\
intri la T2.

Descoperi pe ecran ceea ce pare
`n firea lucrurilor s\ se `ntâmple
20 de ani mai târziu. Begbie a

ajuns la `nchisoare, `n timp ce are
acas\ un fiu care nu vrea s\-i
semene, Spud continu\ cu hero-
ina, motiv pentru care Gail `l
p\r\se[te – elementul surpriz\ e
c\ se apuc\ de scris, Sick Boy nu-
[i mai spune Sick Boy, ci Simon [i
continu\ micile g\in\rii, [anta-
jând b\rba]i prin intermediul 
unei prostituate bulgare, iar Ren-
ton preia cumva rolul nostru, pen-
tru c\ revine din afar\ – a locuit ̀ n
alt\ ]ar\ de când le-a tras ]eapa
prietenilor [i a fugit cu 16.000 de
lire. Descoperim prietenii [i
lumea pierdut\ odat\ cu Renton.
Pe urm\ nu se `ntâmpl\ prea
mare lucru – nici nu ne dorim
oricum s\ se `ntâmple multe,
decât s\-i vedem pe eroi [i s\ ne
amintim odat\ cu ei de chestii de

alt\dat\. Boyle ne las\ s\ mu[c\m
din madlen\, dar nu prea mult. De
pild\, ne arat\ camera lui Renton
care arat\ exact ca acum 20 ani,
dar amân\ s\ dea drumul la Lust
for Life.

Trainspotting ne amenin]a
`nc\ de-acum 20 de ani c\ o s\
ajungem aici (chiar dac\ Iggy
Pop mai tr\ie[te). Ce spunea Di-
ane? „You’re not getting any
younger, Mark. The world is chan -
ging, music is changing, even
drugs are changing. You can’t
stay in here all day dreaming
about heroin and Ziggy Pop.“ Diane
apare acum doar trec\tor, dar
rolul ei e pe undeva preluat de
Veronika, imigranta bulgar\ care
pare s\-i ancoreze pe b\ie]i de p\ -
mânt. E de ̀ n]eles de ce dramaturgic

era nevoie de personajul ei, dar
poate c\ Boyle a introdus-o pe
aceast\ tân\r\ (actri]a avea 5 ani
când a ie[it filmul) [i ca s\ fac\
`ntoar cerea `n trecut [i mai 
imposibil\, nu doar pentru a sub-
linia un detaliu social (emigran -
]ii). Mi-ar fi pl\cut s\ nu existe to-
tu[i personaje noi `n poveste. 
Fata asta pare ca din James Bond
([i `i [i mai blocheaz\ lui Renton
calea spre Diane). 

Clar, ̀ ntoarcerea ̀ n trecut e im-
posibil\ – \sta e mesajul, f\r\ ca
prin asta viitorul s\ par\ mai lu-
minos. Eroii lui Boyle r\mân blo-
ca]i ca ni[te fantome `n prezent.

T2 Trainspotting, de Danny Boyle. 
Cu: Ewan McGregor, Robert Carlyle,
Johnny Lee Miller, Ewan Bremner,
Anjela Nedyalkova

Film

Iulia Blaga
Nostalgia, de Danny Boyle
„~ntr-un fel, filmul
comprim\ timpul – la o
prim\ privire trecutul e
aici, atât de aproape, dar
când te ui]i din nou, a [i
disp\rut“, spune Danny
Boyle despre T2 Train -
spotting, a[teptatul
sequel – 20 de ani mai
târziu – al filmului care a
marcat cultura pop [i
câteva genera]ii de
cinefili, [i care a devenit
pentru Sco]ia, spune
actorul Johnny Lee Miller,
la fel de important ca
Stars Wars pentru SUA.
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