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MIHAI CHIRILOV, DIRECTORUL ARTISTIC AL TIFF:

„Cred c\ vom asista
la un nou Nou Val.
Era [i timpul“

~n 2017, festivalurile mai mici
sau mai mari promit la Ia[i o diversitate s\n\toas\. Rocanotherworld propune o serie de
concerte cu intrare gratuit\, iar
orice profit va fi donat unui
ONG. ~n acela[i timp, dup\
edi]ia pilot de anul trecut, La Vie
se anun]\ a fi anul acesta
„primul festival care creeaz\ o
punte `ntre poten]ialul viticol al
regiunii cu muzica [i artele“. Nu
`n ultimul rând, pe zona cultural\, Festivalul Interna]ional de
Teatru pentru Publicul Tân\r
Ia[i a fost reatestat ca festival european, promi]ând c\ anul acesta se va forma o triad\ de manifest\ri– FIE, FILIT [i FITPTI.

» pag. 2-3

La 70 de ani,
cel mai mare
festival de film
din lume se
`nnoie[te pe
ici, pe colo
Iulia Blaga
Aproape 80 de titluri alc\tuiesc Selec]ia Oficial\ a celei de-a 70-a
edi]ii a Festivalului de la Cannes
(17-28 mai 2017), dintre care 18 `n
Competi]ie, dup\ cum a anun]at
Thierry Frémaux, delegatul general al festivalului, la conferin]a
de pres\ din 13 aprilie, l\sând ca
de obicei unul-dou\ titluri-surpriz\ pentru ultimul moment.
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Interna]ional

Fast and Furious:
saga exceselor
Drago[ Cojocaru

Directorul artistic al Festivalului Interna]ional de Film Transilvania (TIFF) dezv\luie câteva din surprizele [i invita]ii celei de-a XVI-a edi]ii (printre al]ii, Arnaud des Pallières, Damjan Kozole [i Clotilde
Courau), l\sându-ne s\ ghicim – dintr-o list\ de suspec]i – personalitatea str\in\ care va primi Premiul
pentru `ntreaga carier\.

Seria ajuns\ la al optulea episod,
The Fate of the Furious, a b\tut
toate recordurile mondiale de
`ncas\ri la lansare, la sfâr[itul
s\pt\mânii trecute.

Citi]i interviul realizat de Iulia Blaga `n » paginile 8-9
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Festivalurile anului 2017
la Ia[i. Episodul doi
~n 2017, festivalurile mai mici sau mai mari
promit la Ia[i o diversitate s\n\toas\. Rocanotherworld propune o serie de concerte cu intrare gratuit\, iar orice profit va fi donat unui
ONG. ~n acela[i timp, dup\ edi]ia pilot de anul

trecut, La Vie se anun]\ a fi anul acesta „primul
festival care creeaz\ o punte `ntre poten]ialul
viticol al regiunii cu muzica [i artele“. Nu `n ultimul rând, pe zona cultural\, Festivalul Interna]ional de Teatru pentru Publicul Tân\r Ia[i a

fost reatestat ca festival european, promi]ând
c\ anul acesta se va forma o triad\ de manifest\ri – FIE, FILIT [i FITPTI – care s\ completeze scena mereu `n schimbare a interesului
pentru evenimente culturale din Ia[i.

C\t\lin Hopulele
Anun]at ca unul dintre festivalurile care va schimba felul `n care se
organizeaz\ evenimente la Ia[i,
Neverwas s-a stins `nainte de a se
ajunge pe ultima sut\ de metri cu
organizarea. Ini]iatorii au anun]at
c\ riscurile pentru o investi]ie pe o
pia]\ atât de volatil\ [i netestat\
cu astfel de evenimente mari, cum
este cea ie[ean\, erau prea mari.
„Din p\cate, suntem nevoi]i s\ v\
anun]\m c\ festivalul pe care vi lam promis nu va avea loc anul
acesta. Am vrut s\ facem la Ia[i un
eveniment a[a cum ne-am dorit
mereu s\ avem, dar nu a fost posibil pân\ acum. Neverwas a fost de
la `nceput o ini]iativ\ privat\ care
a avut `n spatele visului unui eveniment de trei zile [i trei nop]i
ra]iuni de business, calcule, estim\ri [i griji“, au spus organizatorii `ntr-un comunicat. Practic,
cei de la Neverwas explic\ faptul
c\ nu au crezut nici un moment c\
festivalul se va putea acoperi financiar din primul an de existen]\, `ns\ sperau s\ creeze premisele pentru dezvoltarea unui eveniment care s\ devin\ profitabil `n
timp, iar investi]ia f\cut\ `n
aceast\ prim\ faz\ s\ se amortizeze ulterior. Organizatorii au ar\tat
c\ unul dintre principalele motive
care i-a determinat s\ renun]e a
fost faptul c\ festivalul concurent
Afterhills a fost programat cu
cinci zile `naintea desf\[ur\rii
Neverwas. „~n acest moment, riscurile sunt prea mari pentru a putea continua. Acest festival a fost
mereu o investi]ie riscant\, la limit\, un eveniment care nu avea
cum s\ genereze de la prima edi]ie
profit, lucru pe care ni l-am asumat ini]ial. Având `n vedere faptul c\ `n Ia[i se organizeaz\ un alt
eveniment de cinci ori mai mare
cu cinci zile `nainte, riscurile au
devenit prea mari pentru a le putea sus]ine“. To]i cei care [i-au
cump\rat bilete vor primi integral banii `napoi.

Neverwas trebuia s\ fie organizat `ntre 30 iunie [i 2 iulie la Ferma Ez\reni [i s\ aduc\ o serie de
nume cunoscute la nivel na]ional
[i interna]ional, precum trupa
suedez\ Mando Diao, Alex Clare,
My Baby, Wareika, Plastic Mermaid,
Vi]a de Vie, Omul cu {obolani,
The Kryptonite Sparks, Inner,
Tourette Roulette sau Pinholes,
din Republica Moldova anun]ându-[i prezen]a Cuibul [i The
Wax Road. Se dorea ca `ntreg festivalul s\ fie un concert desf\[urat `n permanen]\ pe dou\ scene,
cu o zon\ de campare, fiind [i zone

de activit\]i outdoor [i de lounge,
dar [i de food&drinks. Biletul de
trei zile care includea [i campare
costa 150 de lei, `n timp ce f\r\
camping era 120 de lei. Concret,
organizatorii promiteau o zon\
`ntreag\ la Ez\reni cu activit\]i `n
aer liber, proiec]ii de filme, un
spa]iu dedicat copiilor, col]uri de
relaxare [i lini[te, zone cu instala]ii realizate de arti[ti vizuali,
concerte, dans, sport [i o
buc\t\rie gourmet asigurat\ de
furnizori selecta]i din `ntreaga
]ar\. Neverwas miza pe 10.000 de
participan]i pe zi, iar evenimentul
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se dorea a r\mâne [i `n anii viitori
o ini]iativ\ strict privat\.

Muzic\, art\, design
[i gastronomie
Prima edi]ie a Rocanotherworld a
avut loc anul trecut pe 23 iunie,
când Ioan Dan Niculescu, fondator al companiei Argo, unul dintre
cei mai aprecia]i creatori din domeniul publicit\]ii din Ia[i, ar fi
`mplinit 38 de ani. Murise cu scurt
timp `nainte `ntr-un accident de
circula]ie. Prima edi]ie a Rocanotherworld va r\mâne `n istoria

evenimentelor din Ia[i prin faptul
c\ cele mai importante nume din
industria creativ\ ie[ean\ au pus
um\r la um\r pentru a realiza
`ntreg evenimentul `n doar trei zile. Din seara zilei de 23 iunie pân\
`n diminea]a zilei de 24, pe pârtia de
schi din S\r\rie ,au cântat Alternosfera, byron, FiRMA, Fine, It’s
Pink, Showberry [i Tehnowall.
Al\turi de concerte, au fost [i proiec]ii de lumini, ca [i de clipuri
video cu via]a lui Ioan Dan Niculescu, organizatorii promi]ând c\ festivalul va deveni unul de renume
cel pu]in na]ional.
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FITPTI, un festival recunoscut la nivel european
S\pt\mâna trecut\, unul dintre cele mai valoroase [i de tradi]ie festivaluri din Ia[i – cel Interna]ional
de Teatru pentru Publicul Tân\r (FITPTI), a primit o nou\ confirmare a relevan]ei sale interna]ionale
dup\ ce comisia interna]ional\ de exper]i a European Festival Association i-a acordat din nou titlul de
Festival european, `n cadrul competi]iei Europe for Festivals, Festivals for Europe. ~n comunicatul oficial care anun]a câ[tig\torii, Jonathan Mills, director al Festivalului Interna]ional de Teatru de la Edinburgh, unul dintre cele mai bine cotate din Europa, a declarat cooperarea interna]ional\ „o realitate [i o
necesitate“, apreciind c\ festivalurile care au câ[tigat competi]ia au o contribu]ie important\ la nivel european. „A fi `n Europe for Festivals `nseamn\ s\ fii parte a unei comunit\]i puternice de organizatori
de festivaluri“, a spus acesta.
Pentru FITPTI distinc]ia nu este o premier\, explic\ organizatorii, ci o confirmare a traseului bun pe
care se `ndreapt\ lucrurile, FITPTI fiind atestat de la prima edi]ie a competi]iei, `n 2015-2016, cu aceast\
distinc]ie european\. „FITPTI serve[te cu fermitate comunitatea, fiind unicul eveniment de acest fel din
regiune, cu un concept atât de inovativ. Festivalul este curatoriat cu exigen]\ `n fiecare an `n jurul unei
teme, are puternice leg\turi interna]ionale [i un focus special pe dimensiunea european\“, au spus reprezentan]ii comisiei de analiz\ a festivalurilor `n evaluarea lor final\.
Anul acesta, manifestarea ajunge la o edi]ie aniversar\, a zecea, iar Olti]a C`ntec, manager al festivalului, critic de teatru [i director artistic la Teatrul Luceaf\rul din Ia[i, crede c\ men]inerea sa `n topul
evenimentelor din Europa este o confirmare a prestigiului de care FITPTI se bucur\ nu doar `n Ia[i sau
`n România. „Manifestarea organizat\ de Teatrul Luceaf\rul din Ia[i a fost catalogat\ de cei nou\ evaluatori interna]ionali ca «festival remarcabil», a[a cum apare [i `n logo. FITPTI 2017 va avea loc `ntre 5
[i 12 octombrie [i `[i va continua istoria cu o nou\ edi]ie ce va onora principiile europene, va stabili noi
leg\turi cu creatori din cele mai diverse col]uri ale lumii, oferind publicului s\u tân\r, indiferent de
vârst\, noi motive s\ fie curios [i optimist“, a conchis Olti]a C`ntec.

A doua edi]ie a Rocanotherworld a fost anun]at\ oficial ca fiind un „festival de muzic\, art\
contemporan\, design [i gastronomie“ care va avea loc `ntre 9 [i 11
iunie [i unde se a[tept\ peste
20.000 de participan]i. Organizatorii par a se fi ]inut de promisiunile
f\cute anul trecut – festivalul a
crescut cu mult `n amploare [i
urm\re[te câteva tematici care
l-au pasionat pe Ioan Dan Niculescu `n timpul vie]ii. Caracterizat ca
fiind „designer, c\l\tor, gurmand,
antreprenor [i deschiz\tor de suflete“, activit\]ile de anul acesta de
la Rocanotherworld au fost construite `n jurul conceptului de sharing [i a sloganului „Fii curios! Fii
diferit! Fii pentru al]ii!“. Manifestarea se remarc\ prin faptul c\
accesul este gratuit pentru to]i cei
care doresc s\ participe la evenimentele ce vor avea loc `n zona de
agrement Ciric. Profitul va fi donat ad\posturilor de animalele [i
Casei Share, un ONG care urm\re[te construirea de case pentru
nevoia[i. „Rockanotherworld 2017
aduce `n Ia[i pentru trei zile un
num\r impresionant de trupe
rock, DJ, arti[ti contemporani,
street food, workshopuri [i alte
evenimente. Singurul «pre]» al biletului va fi o minte deschis\ [i o
inim\ mare“, anun]\ organizatorii. La Ia[i vor cânta byron, FiRMA, Subcarpa]i, Luna Amar\,
Soundopamine, Fine, It’s Pink, Implant pentru Refuz, Cred c\ sunt
extraterestru, dar [i multe alte forma]ii ce urmeaz\ s\ fie anun]ate
odat\ cu apropierea festivalului.
„Muzica va continua non-stop `n
zona de agrement Ciric, pe scene
cu DJ [i muzic\ electronic\. Pe
lâng\ zona muzical\, festivalul `[i

propune s\ transforme centrul
ora[ului (str\zile Vasile Pogor,
Alexandru L\pu[neanu [i {tefan
cel Mare) `ntr-o scen\ urban\ cu
art\ contemporan\, street food,
teatru, educa]ie, arti[ti [i performeri stradali. Printre acestea se
num\r\ [i proiec]ii vizuale de la
festivalul Burning Man din Statele
Unite, `n premier\ `n România“,
au completat organizatorii. Anul
acesta, festivalul este organizat cu
sprijinul Prim\riei Ia[i, Asocia]iei
Industrii Creative, Argo, Showberry, Design cel Mare, Grapefruit, Atelier de Film [i alte companii locale [i na]ionale. „Vrem s\
`ncuraj\m un altfel de festival, o
experien]\ alternativ\ care s\ `i
cuprind\ pe to]i cei 20.000 de participan]i, care s\ plece acas\ ALTFEL, indiferent unde se implic\ –
pe scen\, `n fa]a sau `n spatele ei.
{i vrem s\ demonstr\m c\ se poate s\ fim [i altfel decât materiali[ti,
`ncrunta]i [i conformi[ti“, au
anun]at organizatorii
la lansarea celei de-a doua edi]ii.

de vinuri [i elemente gastronomice, organizat, la propriu, `ntr-o
vie. {i cum prezen]a de 2.000 de
persoane anul trecut i-a `ncurajat,
organizatorii `l vor extinde `n 2017
pe trei zile, 8-10 septembrie. „Se
concentreaz\ pe crearea unei
leg\turi armonioase `ntre cultura
vinului [i cea a muzicii [i a artelor

libere, iar asta `nseamn\ [i valorificarea culturii viticole din regiune“, au precizat organizatorii pentru „Suplimentul de cultur\“. ~n
cele trei zile, la Crama Gramma
sunt planificate 12 concerte, 20 de
tururi ghidate, [apte ateliere de
degustare [i zeci de activit\]i interactive din zona sportului, a activit\]ilor pentru copii, fiind implica]i [i produc\torii locali care au
`n acest fel oportunitatea de a-[i
expune propriile produse. „Este
primul festival care creeaz\ o
punte `ntre poten]ialul viticol al
regiunii cu muzica [i artele“, au
completat organizatorii. Fiind
prea devreme, dup\ spusele acestora, pentru a anun]a cine va concerta, organizatorii au precizat
`ns\ care vor fi activit\]ile [i zonele speciale preg\tite. Astfel c\, `n
acest an vor fi preg\tite zone de
street food, specialit\]i de cafea,
wine bar, ateliere pentru copii, zone ale arti[tilor plastici, de graffiti
interactiv, Gravity Room, vor
exista proiec]ii arhitecturale, jonglerii, chiar [i masaj, dar [i art\
contemporan\, un moment al
me[te[ugarilor, produse de apicultur\, sucuri proaspete, yoga [i
dansuri.
Anul trecut bilet de intrare La
Vie a costat 20 de lei, respectiv 35
`n ziua evenimentului, existând
`ns\ [i bilete cu scopuri caritabile –

cei care au dorit s\ sus]in\ proiectele Casa Share sau Legume[ti au
putut cump\ra bilete de acces cu
valoarea de 40 de lei. La evenimentul desf\[urat la Crama
Gramma au cântat Avantgarde,
Anamaria Maranda & Eazy Jazz
Band, Andra Botez Live Band,
Viorica Pintilie Trio, Cosmin Vaman, Alexandra Andrei & Trupa
Spam, Straight from the Bottle,
Iulia, cap de afi[ fiind forma]iile
Timpuri Noi [i Silent Strike &
Dan Basu. Printre micile manifest\ri ata[ate festivalului s-au
num\rat [i instituirea unei zone
de promenad\, cu o ofert\ bogat\
de produse [i activit\]i, de la gastronomie la ateliere de cultura
vinului [i degust\ri, activit\]i
sportive, dar [i instala]ii artistice. A existat [i o scen\ a dansului, cu balet, dans contemporan,
step, dansuri populare, proiec]ii
[i performance, dar [i o zon\ de
Live Band `n care doritorii au
putut s\ cânte [i s\ se `nregistreze. Totodat\, au fost organizate [i
câteva evenimente cu taxe de acces separat – precum un tur ghidat al cramelor Gramma realizat
de c\tre proprietarul acestora
Marian Olteanu, [i care costa 30
de lei, cât [i un workshop de
ini]iere `n arta degust\rii vinului, ]inut de somelierul Yvona
Mardare, unde accesul a costat

O incursiune
muzical\ `n vie
„Vino `n vie s\ tr\ie[ti o zi plin\
de activit\]i, momente intense,
consum senzorial, interac]iuni
proactive [i arte stimulatoare.
Conceptul aducerii omului la vie
subliniaz\ [i reaminte[te frumuse]ea [i poten]ialul naturii de comuniune cu imediatele noastre
necesit\]i“, se anun]a anul trecut
`n pres\, când a fost lansat\ edi]ia
pilot a festivalului La Vie. Planul
organizatorilor a fost de a face o
edi]ie de test, `n care s-a v\zut interesul ie[enilor pentru un festival de muzic\ [i art\, cu degust\ri
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Scrisoare c\tre Henry Miller
Cartea Lumea sexului, traducere din limba englez\
de Alexandru Vlad, a fost publicat\ la Editura
Polirom, `n anul 2011, `n seria de autor dedicat\
scriitorului american.

Culeg\torul de harfe
Andrei Cr\ciun

Scumpe domnule Miller, v\ scriu
pentru a v\ da o veste nepl\cut\:
v-a]i `n[elat. Am citit ast\zi Lumea
sexului [i am luat not\ de câteva idei
spectaculoase, aflate `n afara timpului
la care a]i scris cartea (1940).
Doi dintre arti[tii mei prefera]i
din secolul XX – George Orwell [i
Bob Dylan – v-au considerat cel mai
bun scriitor de limb\ englez\ al timpului, [i nu am de gând s\ le fiu `n
contra. Dar nici nu o s\ v\ menajez:
v-a]i `n[elat, deci.
A]i fost `n avangarda unei emancip\ri sexuale. Nimic de mirare:

orice eliberare a omului se cuvenea
`ncurajat\. Era]i prea inteligent,
dac\ nu prea sincer, pentru a nu
`n]elege. E o imagine tocit\, dar se
justific\: ruperea lan]urilor puritanismului s-a `ntâmplat printr-o revolu]ie, ceea ce spune, din nou, destul de mult despre natura uman\.
Preocup\rile dumneavoastr\
din Lumea sexului sunt cât se poate
de grave. Omul a continuat s\ decad\ `nspre ma[in\ – ne afl\m `n
mileniul al III-lea [i el este tot o
roti]\ `ntr-un angrenaj care `l
sluje[te pe Zeul-Ban.

Afla]i, domnule Miller, c\
sexul a fost dezvr\jit. Lumea nu
mai cunoa[te magia, a mers exact
`n direc]ia `n care nu i-a]i fi dorit
s\ mearg\.
V-a]i `n[elat. A]i vestit un om
nou, pentru care inven]iile timpului din urm\ nu vor `nsemna nimic. Un om cu adev\rat excep]ional care se va bucura de via]\, f\r\
s\ se `nrobeasc\ la curtea progresului, dovedind astfel c\ totul
poate fi tr\it „f\r\ corvezi [i degradare, f\r\ a recurge la tortur\, persecu]ie, arme letale [i a[a mai departe“. V\ anun] c\ un asemenea
om a `ncercat s\ se nasc\, dar a
fost de `ndat\ avortat de societate,
care se complace `n starea aceea
pe care a]i identificat-o corect: de
total\ nefericire [i neajutorare.
Omul s-a desacralizat, nici vorb\ de lumea spre care tânjea]i, nici
vorb\ de lumea `n care „omul [i
fiara aleg s\ tr\iasc\ `n pace [i armonie, o lume transformat\ prin
magia iubirii, o lume eliberat\ de

moarte“. Deceniile recente au drapat omul `ntr-o sexualitate comercial\, care nu mai are nimic religios. E pur\ pornografie [i atât.
~mi pare foarte r\u s\ v\ spun
c\ Lumea sexului sun\ ast\zi ca
un clopot vechi, cu limba roas\ de
timp, un clopot neputincios, care
nu mai poate da o trezire. Dar!
Domnule Miller, v\ r\mâne
poezia. Nu [tiu dac\ a]i c\utat-o,
dar [tiu c\ a]i g\sit-o. Iar poezia, la
fel ca dragostea, poate totul.
Poezia, a[adar: „Mi[cându-m\
de la o cas\ la alta, de la fereastr\ la
fereastr\, speran]a mea nedeslu[it\
este s\ dau cu ochii de vreo femeie
spunându-[i singur\ noapte bun\
`ntr-o oglind\ ciobit\. Dac\ m\car
a[ surprinde acea ultim\ privire
`nainte de-a stinge lumina!“.
~n loc de orice alt\ `ncheiere,
trag, desigur, n\dejde c\ acolo
unde sunte]i acum v-a]i `mplinit
aceast\ mare speran]\. Iar acum,
da]i-mi voie s\ o iau [i eu `n jos
spre cheiul pe care „un b\trân

marinar ]icnit, cu barba alb\,
st\tea cu picioarele `n ap\. Privirile lui, a]inite asupra dep\rtatului Argos, p\reau c\ sper\ s\
z\reasc\ lâna de aur“.
Poezia, a[adar. Poezia, domnule Miller...

Vermorelul din noaptea de ~nviere
Lumea se preg\te[te de ~nviere,
tata intr\ nervos `n cas\ cu noul
vermorel (chestia aia cu care strope[ti via, ro[iile etc.) pe care i
l-am cump\rat:
— Lipse[te o pies\, n-au pus
[mecherii \[tia o pies\ `n cutie!
— Stai calm, n-are cum.
— Uite, bagi asta `n asta, cealalt\ aici, dar pe-asta unde o mai
prinzi?!
— Tata, trebuie s\ mont\m cu
calm [i ai s\ vezi c\ nu lipse[te nimic! Dup\ carte, nu a[a, dup\ ureche.
— Lipse[te [i cartea.
M\ enervez [i eu. Mergem
amândoi afar\, ne uit\m pe
`ntuneric `n jurul locului unde a
desf\cut cutia. Nimic.

M\ trag mai spre lumin\ [i
`ncerc s\ montez [tiin]ific – la cât\ mobil\ am aranjat eu! – dup\
poza de pe cutie. Tata m\ urm\re[te agitat, vrea s\ pun\ [i el mâna, i-o dau la o parte. Cu cât m\
holbez mai mult la poz\, cu atât
sunt mai nedumerit:
— Lipsesc vreo 4-5 piese mari
[i ni[te [uruburi. Plus garnituri.
— Vezi? zice tata. M\ `nve]i tu
pe mine! D\-l dracu’ de vermorel
nou. ~l repar pe \la vechi. Hai poate lu\m ni[te piese de la \sta.
— Nu, tata, am bonul, am garan]ia. `l punem frumos `n cutie
[i-l duc `napoi. Ne d\ altu’, ni-l
schimb\.
— Ei, ni-l schimb\ pe naiba! ~l
repar eu pe \sta vechi.
Mi-e [i ciud\, mai bine
nu-l stârneam pe tata, mai bine

`l repara pe \la vechi [i gata. Deacum se gânde[te la \sta nou.
Dup\ care, când eram pe punctul s\-l pun `napoi `n cutie, `mi trece prin cap s\ desfac capacul bidonului de la vermorel. ~n\untru
sunt toate piesele lips\. {i manualul cu instruc]iuni.
Am râs ce pro[ti suntem,
ne-am bucurat [i ne-am apucat de
montat. Punct de la care au pornit
adev\ra]ii nervi.
Textul e `n german\ [i `n chinez\, poza pentru ghidaj, de m\rimea unui timbru. Me[terim vreo
jumate de or\ dup\ ureche, punem ap\, iar tata `l ia `n spate cu
ner\bdare, s\-l `ncerce:
— Uailei! Meserie! Uite ce frumos strope[te! ~i mult mai bun ca
\la vechi!

~ntâmpl\ri [i personaje
Florin L\z\rescu
Dup\ care se opre[te brusc [i zice:
— Ia vezi ce am `n spate. Cred
c\ curge.
Tricoul `i e leoarc\. ~n timp ce
bag\ presiune, sar jeturi de ap\ de
la ni[te piese prinse de capac. ~i
comunic lu’ tata.
— Un c\cat de vermorel! zice el.
Nu-i bun. Curge. ~l repar pe \la
vechi.
— Stai calm, `l `ndemn eu, turbând de nervi. Cred c\ n-am
strâns bine [uruburile, garniturile. }ine-l a[a `n spate, c\ strâng eu.

— Stai s\-mi iau pe mine o
geac\ de ploaie, c\-s flea[c\.
Mai me[terim vreo jumate de
or\ pe `ntuneric `n curte, ne mai
cert\m, ne ud\m din cap pân\-n
picioare, apoi ne bucur\m.
— Lucru f\cut de nem]i! zice tata
admirativ. N-avea cum s\ nu mearg\!
~i mult mai bun decât \la vechi.
Sunt doar frânturi de discu]ii
[i de situa]ii din treaba f\cut\ de
noi – nu mai zic comentariile mamei – cu câteva ceasuri `nainte de
~nviere.

{tiri la zi din actualitatea cultural\ [i articolele edi]iei pe
www.suplimentuldecultura.ro
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Pres\ ca la noi
Nu mai impresionezi pe nimeni dac\ te plângi de calitatea jurnalismului din România.
E un adev\r bine-cunoscut. Pân\ la urm\, era ceva previzibil, de vreme ce marii lideri
ai presei scrise r\s\ri]i la noi dup\ Revolu]ie, alde Ro[ca St\nescu, Nistorescu, Cristoiu, s-au dovedit la fel de str\ini de misiunea celei de-a „patra puteri `n stat“ cum
erau [i `n perioada comunist\ – iar ei [i al]ii asemenea lor au format genera]ii de
ziari[ti predispu[i la compromisuri, manipul\ri, [antaje [i propagand\.
{i nici `n domeniul audio-vizual lucrurile nu stau mult mai bine: atâta
vreme cât televiziuni ca Antena 3
sau România TV se men]in `n topul
audien]ei, e greu – [i nu foarte profitabil – s\ faci jurnalism de calitate. Mai ales jurnalism de investiga]ie: reportaje, anchete, cercet\ri
pe teren.
Poate c\ nici nu merit\. Nici nu
conteaz\. Poate c\ marii lideri de
pres\ (citi]i to]i cei trei termeni ai
sintagmei `n ghilimele ironice),
a[adar, marii no[tri lideri de pres\
au intuit mai bine direc]ia `n care
se `ndreapt\ jurnalismul românesc. Au [tiut sau au `n]eles c\ aici
n-ar fi niciodat\ posibil vreun scandal mediatic cum a fost Watergate
`n Statele Unite. Pân\ [i exemplul e

rizibil: spionarea unui adversar politic, finan]\rile partidelor cu bani
negri [i alte practici considerate
prin alte p\r]i absolut nedemocratice [i chiar penale la noi sunt practici obi[nuite, care stârnesc fie o
`n\l]are indiferent\ din umeri, fie o
lini[te mormântal\, ce stârne[te o
und\ de team\ nedefinit\. Câinele
de paz\ al democra]iei a preferat
adesea s\ se pun\ `n lesa puterii politice: e mai sigur, mai profitabil,
mai pu]in riscant. Follow the money, dar pentru propriul buzunar.
Cei care `nc\ mai risc\, fac
munc\ de teren [i investiga]ii de
calitate sunt atât de pu]ini [i atât
de pu]in vizibili, `ncât aproape c\
nu conteaz\. Sunt, dac\ vre]i,
ca ni[te compozitori de muzic\

simfonic\: oricine le recunoa[te talentul [i priceperea, dar publicul
larg tot manele ascult\.
Excep]iile le po]i num\ra pe degetele unei singure mâini. Una
dintre ele este emisiunea „România, te iubesc!“ a celor de la ProTV
[i, gra]ie audien]ei largi a acestui
canal TV, investiga]iile reporterilor de acolo ajung s\ influen]eze
inclusiv ac]iunile administra]iei
na]ionale – atât cât e posibil. O alta
o reprezint\ anchetele [i investiga]iile coordonate de C\t\lin Tolontan la „Gazeta sporturilor“, iar
faptul c\ un ziar sportiv a ajuns s\
fac\ treaba marilor cotidiene quality spune ceva despre acea quality a presei noastre. Mai sunt apoi
mici ini]iative ale unor jurnali[ti

Românii e de[tep]i
Radu Pavel Gheo

din noile genera]ii, mult mai profesioni[ti [i mai entuzia[ti decât
fo[tii guru din anii 1990-2000, cum
sunt RISE Project sau Casa Jurnalistului. Din toate acestea s-ar putea ca, `n timp, s\ ias\ ceva bun.
Cu condi]ia s\ nu piar\.
Fiindc\ nici mediul politic nu
este foarte favorabil presei libere.
Sigur, nu mai exist\ cenzura dur\
din perioada comunist\, dar exist\
alte forme de cenzur\ soft, tot mai
des `ntâlnite `n Europa de Est. Cenzura financiar\ este cea mai la
`ndemân\, mai ales `ntr-o ]ar\ unde presa a devenit o afacere pu]in
profitabil\, iar mari trusturi tr\iesc din finan]\ri dubioase, ale unor
personaje cu condamn\ri penale [i
interese politico-financiare – [i de
unde obiectivitate la ni[te angaja]i

pe mo[ii mediatice? O form\ de
cenzur\ mai subtil\ este cea a t\cerii, a `n\bu[irii unui subiect. A[a
s-a `ntâmplat, de pild\, cu o investiga]ie a celor de la RISE Project asupra `ncreng\turilor de afaceri ale
lui Liviu Dragnea, pre[edintele
PSD [i, poate, cel mai puternic om
din România de azi, investiga]ie ignorat\ de mai toate televiziunile
na]ionale de [tiri.
Dar poate c\ nu de pres\ de investiga]ie avem noi nevoie. Poate
specificul na]iei noastre nu se
potrive[te cu g\selni]a asta occidental\. Cum ziceam, nu muzic\
simfonic\, ci manele. Nu pres\
profesionist\, ci... nu [tiu, poate
telenovele. De ce nu? Hai s\ ne
gândim la asta vreo s\pt\mân\,
poate iese ceva.

PSD [i optimistul din copil\rie
Vagonul cu vorbe
Florin Ghe]\u

Aveam un amic tare simpatic `n
copil\rie, pe nume Lucian. Când jucam fotbal, la 4-0 pentru echipa advers\, el era optimistul de serviciu:
„Hai c\ `ntoarcem rezultatul, ne
punem pe treab\ [i `i batem“.
Fire[te c\ la finalul meciului ne
amuzam cu to]ii c\ iar n-o nimerise
[i c\ pierdusem partida. Cu trei-patru zile `nainte de teza la român\,
acela[i Lucian era vesel nevoie
mare, de[i restul colegilor intraser\
`n criz\ de timp. El n-avea nici o
emo]ie, `n jum\tate de zi credea c\
`nv\]a tot, avea vreme berechet.
Nu [tiu ce mai face amicul Lucian, auzisem la un moment dat c\
e plecat la munc\ `n str\in\tate, dar
povestea lui seam\n\ cu ceea ce
face PSD de când a câ[tigat alegerile. Totul e simplu, PSD ne
spune zi [i noapte c\ bani sunt, iar

salariile vor cre[te substan]ial.
Ideile curg una dup\ alta.
Nici m\car mutarea cu OUG 13
n-a fost atent calculat\ de partidul
lui Dragnea. Se a[teptau liderii social-democra]i la sute de mii de oameni `n strad\? Nici vorb\. Era
iarn\, se `ntâmpla dup\ alegeri, societatea era amor]it\, iar opozi]ia
n-avea for]\ s\ reac]ioneze.
A trecut [i furia oamenilor, iar
PSD tot nu `n]elege c\ guvernarea
nu e o joac\ bazat\ pe promisiuni
hazardate.
Cu ceva timp `n urm\ a fost
anun]at\ Legea salariz\rii, de fapt
un tabel cu sume ame]itoare pentru
cei din sistemul bugetar. Cât despre
banii necesari, n-am primit nici
pân\ azi un r\spuns, ci doar acuza]ii c\ unii vor r\ul românilor [i c\
doar PSD poate asigura bun\stare

pentru cei care lucreaz\ la stat.
~ntre timp, proiectul n-a primit
und\ verde pentru dezbatere `n
Parlament, `ns\ pe televiziuni sunt
rostogolite `n continuare lefuri astronomice pe care angaja]ii la stat
ar urma s\ le primeasc\ `n urm\torii ani.
~n paralel e lansat [i impozitul pe
gospod\rie. Mecanismul func]ioneaz\ cu succes `n unele state cu
economii puternice, dar `ntrebarea
e dac\ PSD va putea implementa
proiectul `ntr-o ]ar\ ca România.
PSD n-a venit cu prea multe explica]ii, astfel c\ noul sistem de impozitare e privit cu re]inere, ba chiar
cu uluial\, de economi[ti.
De unde vor fi selecta]i consultan]ii fiscali [i din ce vor fi pl\ti]i?
Ce se va `ntâmpla `n mediul rural,
vor fi num\rate g\inile, porcii [i
firele de ceap\? Cât\ autoritate va
avea consultantul fiscal [i de unde
`ncepe abuzul?
Temerea cea mare e c\ PSD
dore[te s\ renun]e la cota unic\,
pentru a introduce cota progresiv\,
[i caut\ motive.
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Cert va cre[te birocra]ia, pentru
c\ opera]iunea nu va implica doar
armata consultan]ilor fiscali. Am
putea asista la tot felul de abuzuri `n
diverse zone, pentru c\ autorit\]ile
locale vor [ti exact câte capre are
tanti Maria [i ce produc]ie de grâu
a scos toamna trecut\ nea Vasile.
~n loc s\ se apuce serios de
treab\, PSD lanseaz\ bombe [i
creeaz\ românilor iluzia c\ din
acest an va curge lapte [i miere.
PSD e prins `n propria capcan\,
pentru c\ atâtea r\zboaie pornite
simultan sunt greu de dus pân\ la
cap\t. Nu auzim nimic de `nceperea unui proiect de anvergur\,
nu [tim câ]i kilometri de autostrad\ se fac anul \sta [i când vor
fi `ncepute cele trei spitale regionale de urgen]\. România duce
lips\ de for]\ de munc\, agricultura e `nc\ departe de poten]ial, dar
ne ocup\m de fumigenele lansate
de coali]ia PSD-ALDE.
Este PSD capabil s\ revolu]ioneze legisla]ia fiscal\ [i s\ asigure
bun\starea a[teptat\ de români?
Dac\ ne uit\m la u[urin]a cu care

liderii PSD lanseaz\ tot felul de idei,
am spune c\ mai degrab\ nu.
România n-are nevoie de schimb\ri bru[te, nici de riscuri inutile,
ci de stabilitate, `n condi]iile `n care
apar turbulen]e pe plan extern din
zone considerate pân\ acum sigure.
Un stat nu trebuie s\ se bat\ cu
multina]ionalele, nici s\ inventeze
legi complicate [i greu de aplicat, ci
s\ se ocupe de investi]ii, `n special
pe zona de infrastructur\. Adic\ s\
asigure companiilor cadrul optim
pentru a se dezvolta.
Dac\ PSD `[i propune s\ reduc\
fiscalitatea, poate umbla la puzderia de taxe existente sau la impozitele pe for]a de munc\, majorând
`n acela[i timp, rezonabil, lefurile
`n sistemul bugetar.
Astfel, poate c\ [i amicul meu
din copil\rie Lucian ar reveni cu
totul `n România. Ba mai mult, am
putea relua [i meciul de fotbal, `n
acela[i loc, dac\ mai exist\ terenul
cu pricina. Sper s\ nu afl\m c\ au
turnat deja funda]ia pentru viitorul sediu al Agen]iei Consultan]ilor Fiscali.
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MUSIKMESSE 2017 FRANKFURT

Rockin’ by myself
Dumitru Ungureanu

Prosp\tur\
Prejudecata c\ pop-rockul românesc `l imit\ pe cel vestic nu mai
este valabil\ de mult, dar circul\ `n
mediile b\[tina[ilor snobi, c\rora
le miroase frumos doar ce „vine
de-afar\“. E drept, dup\ 1990, confrunta]i cu hiturile str\ine difuzate
f\r\ interdic]ii politico-ideologice,
rockerii no[tri s-au v\zut obliga]i
s\ dea un pas `napoi, dar au revenit mai rapid decât se credeau `n
stare. {i n-au zbârcit-o. Texte `n englez\, oarecum obligatorii pentru
p\trunderea pe pia]a occidental\,
unde se d\ ora exact\, unelte de ultim\ genera]ie (chit\ri, clape, tobe,
sintetizatoare, software), decoruri
necesare chiar [i pentru un playback reu[it – toat\ gama de juc\rii
[i trucuri pentru actul pus `n
scen\. Cine se respect\ nu face rabat de la calitate, `ncepând cu tehnica din dotare [i terminând, apoteotic, sub ploaie de artificii. Cine
vrea s\ fie doar „vedet\ de profesie“ bântuie nenum\ratele tembeliziuni, exhibându-[i nurii, certurile cu soacra ori b\t\ile `ncasate de
la iubitul sezonier. A confunda circoteca mass-media cu tensionata
lume pop-rock e o fatalitate aproape caragialesc\. Dar oamenii din
pop-rock nu comit asemenea
gre[eal\. Ei chiar muncesc, de[i –
v\zu]i din afar\ – par a se distra. {i
dac\ pic\ uneori `n abureala vreunui realizator tv cu mare succes la
babe [i pensionari [tirbi, e pentru
c\ st\ `n firescul artistului s\ se exteriorizeze. Nu-i nimic r\u `n asta.
Talentul, seriozitatea, inspira]ia, conectarea la spiritul epocii (`n
fond, despre a[a ceva e vorba `n
orice art\) nu lipsesc pop-rockerului român. ~i lipse[te `ns\ un management profesionist, cinstit [i eficace. Exemple de reu[it\ sunt, dar
excep]iile `nt\resc trista constatare. S\ nu ne `mb\t\m cu ap\ tonic\: `n showbiz, mai strident ca-n
orice domeniu, indivizii care

tr\iesc ([i tr\iesc bine) pe spatele
[i-n casa muzicianului se pricep
mai abitir la jecm\neal\ decât la
afaceri oneste. Nu s-a inventat parazitismul `n România pop-rockeresc\, nici nu s-a aplicat la noi
mai crunt ca-n alte p\r]i, fiindc\
nici pl\cinta noastr\ nu e mare.
~ns\, de când casele de discuri importante [i-au deschis filiale române[ti, parc\ bate alt vânt prin
B\r\gan. A[a s-au rostogolit pân\
la mine câteva discuri, ce pot fi
luate ca model de oricine lucreaz\ `n domeniu.
Unul care mi-a destupat deun\zi urechile este semnat Jurjak [i
se intituleaz\ Lemon Blues (2016,
Universal România). N-o s\ afla]i
mare lucru despre muzician din
booklet-ul CD-ului. Nu scrie nici
unde s-au f\cut `nregistr\rile, nici
când, nici dac\ particip\ [i al]i muzicieni. Nici o propozi]ie despre
titular. Sunt `ns\ versurile cântecelor, atât de m\runt tip\rite, c\
trebuie s\ folose[ti o lup\ de ceasornicar s\ le po]i citi. De citit nu-i
nevoie, pentru c\ dic]ia lui Jurjak
e perfect\, atât `n român\, cât [i `n
englez\. Iar muzica sun\ a naibii
de bine, proasp\t\, antrenant\,
pl\cut\, inteligent\. Mixtura izbutit\ de interpret (compozitor, instrumentist, produc\tor?) pare la
`ndemâna celui care a crescut
leg\nat de rock [i, copil, s-a jucat pe
scene (Jurjak e George Petro[el,
fiul lui Edi, tobo[arul de la Holograf). Glam rock, heavy metal,
blues, rap, hip-hop, funk, soul [i tot
ce poate fi suspectat de provenien]\ anglo-saxon\, condimentat
cu sonorit\]i populare de cea mai
neao[\ factur\ levantin\. Tenta
parodic\ nu scade sub nivelul de
subtilitate dincolo de care orice demers ludic devine b\[c\lie. Dimpotriv\. Jurjak [tie s\ men]in\
echilibrul ideal `ntre influen]ele
universal consacrate [i izvoarele
din care atâ]ia rockeri români
s-au ad\pat. Iat\, bun\oar\, chiar
prima pies\, Dou\ fete. Textul mimeaz\ poezia popular\, tema fiind
arhi[tiut\ din cultura noastr\ rural\. Muzica d\ impresia unei
pasti[e dup\ vreo pies\ T. Rex.
Dar substan]a sonor\ gliseaz\ imperceptibil, sus]inut\ de-un balans
impecabil, c\tre o bijuterie muzical\, pentru care n-ai decât s\ faci
gestul clasic: jos p\l\ria!

Exist\ oare pe lumea asta
[i compozitori români?
A trecut mai mult de o s\pt\mân\ de la `nchiderea marelui
Târg Interna]ional al Industriei Muzicale (Musikmesse) de la
Frankfurt, cel mai mare din Europa, [i sunt `nc\ sub impresia celor v\zute [i auzite. Sunt sub impresia [i a ceea ce `mi
declara `ntr-un interviu pentru Radio Europa Liber\ inimosul director-general al `ntreprinderii „Hora“, fabrica de instrumente muzicale din lemn de la Reghin, singura
prezen]\ româneasc\ la Musikmesse. Lutierii [i ceilal]i constructori ai `ntreprinderii din Reghin, ce are `n prezent 270
de angaja]i, au produs anul trecut circa 58 de mii de instrumente muzicale, exportând aproximativ 85% din ele, de pe
urma c\rora au ob]inut peste cinci milioane de dolari. Inginerul Nicolae Bâzgan, care conduce de 50 de ani produc]ia de instrumente muzicale, `[i `ncheia interviul r\spunzând cererii de a comenta absen]a editorilor [i a compozitorilor români, spunând: „Mi se pare u[or explicabil\. Noi
nu promov\m valorile. Cum poate [un ministru al Culturii]
s\ promoveze cultura când el este incult? Când cultura lui
se limiteaz\ la manele [i la jocul de table? [...] Când ace[ti
oameni conduc o ]ar\, imbecilizeaz\ poporul. [...] Dac\ nu
am astâmp\r s\ r\mân acas\, la pensie, [i `nc\ mai sper s\
dezvolt aceast\ construc]ie de instrumente muzicale, prin
care se promoveaz\ cultura, este fiindc\ sper c\ [i la noi se
va schimba ceva“.

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

Victor Eskenasy
Cam acela[i lucru mi-l spun [i eu,
adesea cu senza]ia c\ scriu doar
pentru pere]i, surzi [i orbi. Greu
s\-mi ascund sentimentele pus `n
fa]a unei eviden]e: atunci când directoarea Centrului de Informa]ii
Muzicale de la Tallin, din Estonia, [i colegele ei m-au `ntrebat
dac\ `l cunosc pe „românul“, escroc
evident, ce-[i d\duse o carte de vizit\ de reprezentant al unui magazin inexistent din Tg. Mure[. ~n
schimbul c\r]ii de vizit\, escrocul
plecase cu un bra] de partituri muzicale pe care nu le-a pl\tit...
La Musikmesse 2017 au participat cu standuri toate marile edituri muzicale occidentale (Schott,
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Peters, Bärenreiter, Riccordi etc.)
[i numeroase firme de distribu]ie
a produc]iei de carte [i disc, dar
interesul meu s-a concentrat pe
reprezentan]ii statelor mai apropiate de noi, central [i est-europene. ~n standuri, dac\ nu elegante [i de mari dimensiuni ca
ale occidentalilor, m\car foarte
func]ionale, Polonia s-a distins
prin expunerea publica]iilor Institutului Na]ional „Frederic Chopin“. ~ntre ele, o superb\ edi]ie
facsimilat\ a operei compozitorului [i o publica]ie excep]ional\ de
partituri autografe ale compozitorilor polonezi f\cute pentru Expozi]ia Universal\ de la Paris din
1900 [i descoperite recent `n
arhivele franceze.
Ungaria (prin editura Editio
Musica Budapest) [i-a promovat
exemplara edi]ie critic\ complet\ a
lucr\rilor lui Bartok, publicat\ `n
cooperare cu editura german\ G.
Henle. Slovenia a fost reprezentat\
de Societatea Compozitorilor Sloveni [i a pus la dispozi]ia presei [i
a vizitatorilor atât publica]iile ei,
cât [i ample selec]ii de muzic\
clasic\ [i jazz contemporan,
pe seturi elegante de dou\ discuri, `mpreun\ cu o instructiv\

bro[ur\ promo]ional\ Listen to
Slovenia. Pocket Music Guide.
La fel au procedat [i extrem de
dinamicele state baltice, fiecare
reprezentate de un Centru de Informare Muzical\, iar `n ansamblul lor de o companie de distribu]ie, Musica Baltica, la standul c\rora erai `ntâmpinat cu prietenie [i zâmbete, ca [i cu
invita]ia de a le asculta muzica [i
cu ultimele apari]ii pe disc sau pe
mici memorii de computer, ale
compozitorilor contemporani estoni, lituanieni [i letoni.
~n fa]a zecilor de discuri, bro[uri promo]ionale [i reviste c\p\tate la aceste standuri, mi-a
trecut ca fulgerul prin gând `ntrebarea dac\ or fi existând pe lume,
`n „realitate“, [i compozitori români contemporani [i câ]i dintre
ei ar putea fi desemna]i cu un
nume de c\tre un meloman din
România. Despre profesioni[tii
edi]iilor muzicale prezen]i la
Musikmesse, la Frankfurt, inutil
s\ mai `ntreb.
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Spectacolul din
sala de spectacol
O vecin\ din dreapta, un
rând mai `n fa]\, `nfulec\,
nici m\car discret, câteva
pateuri, risipind `n poal\ [i
`n jur cu d\rnicie mii de firimituri. Cum altfel decât
dintr-o pung\ de hârtie
dintr-o alt\ pung\, de nailon, ambele fo[nitoare. ~i
g\sesc o circumstan]\ atenuant\: a venit direct de la
serviciu, n-o fi avut timp s\
m\nânce [i ia acum o
gust\ric\. M\ uit la ceas,
mai sunt cu pu]in peste 15
minute pân\ la gongul de
`nceput. Ar fi putut s\-[i
savureze patiseriile `n tihn\
`nainte de-a intra. Scuza pe
care i-o atribuisem nu ]ine!

Dac\ `nc\ nu v-a]i dat seama din
context sau mai ave]i dubii, s\
precizez c\ se petrecea `ntr-o sal\
de teatru. Persoana era `nso]it\ de
alte câteva doamne, cu care, `ntre
dou\ `mbuc\turi, conversa `n
voie. Pân\ când `ncepe, fiecare
poate face ce vrea. ~ntre ni[te limite. Speram tacit ca, odat\ reprezenta]ia `nceput\, grupul de amice `ntre dou\ vârste s\ se opreasc\.
{i din mâncat, [i din vorbit. Când
luminile s\lii s-au stins [i s-au orientat exclusiv spre actorii ce [i-au
intrat `n personaje, furat\ de
evenimentele scenice, am uitat de
`ntreaga situa]ie. Doar c\, la un
moment dat, un fâââssss prelung
m\ distrage. Privirea periferic\
sesizeaz\ din nou ac]iune `n zona
doamnei ale c\rei atitudini le relatez. M-am gândit c\-i o banal\
sticl\ cu ap\, c\ci atâtea foietaje
reclamau [i ni[te ud\tur\, [i c\ lucrurile se vor potoli curând. Câteva mi[c\ri precipitate din grupul
de prietene [i o serie scurt\ de noi
fo[neli mi-au stârnit curiozitatea
[i mi-au atras privirea `ntr-acolo.
Ce ap\? Era un dezm\] lichid `n
toat\ regula: sticlu]e cu cidru, o
bere [i doze cu sucuri acidulate.
Ga[ca venise preg\tit\. Pur [i
simplu nu mi-a venit s\ cred când
doamna dinspre care curgeau
toate bun\t\]ile enumerate a scos
dopul capsat al cidrului cu din]ii,
cum vedem `n filme c\ fac tipii
[mecheri ([i cu dantura solid\) ca

Pinacoteca din Petrila
Ion Barbu

Datul `n spectacol
Olti]a C`ntec
s\ impresioneze asisten]a. Eu,
care tot umblu pe la stomatologi,
`ncepusem chiar s-o invidiez. De
apreciat, totu[i, c\ anturajul se
str\duia `n felul s\u s\ nu fac\
prea mare t\r\boi [i doar de câteva ori au primit din jur scurte repro[uri onomatopeice: „Ssst!“.
La acela[i spectacol, `n partea
opus\, la cap\tul rândului, se
a[ezaser\ vreo [ase adolescen]i,
fete [i b\ie]i, doi câte doi, unii `n
spatele celorlal]i. Cum eu aveam
loc cam la jum\tate, captivat\ de
ce se petrecea la ramp\, nu mi-am
dat seama prea repede care era
sursa zumz\ielii relativ discrete,
dar continue, deci sâcâitoare.
Pu[tii se amuzau teribil, nimic
r\u `n asta, doar c\ ]ineau neap\rat s\-[i explice unii altora
poantele de pe scen\. {i s\ le suplimenteze cu câte-un comentariu,
`ntorcându-se repetat c\tre cei din
spate. Evident, râdeau mai ales la
situa]iile [arjate, acelea care amintesc de sitcomuri (de gust `ndoielnic) ale c\ror realizatori, `n c\utarea sfintei audien]e, coboar\
adesea la limita cu vulgaritatea,
dac\ nu cumva o [i dep\[esc.
Nu-i deloc de mirare atunci c\ publicul vine la teatru preg\tit de
a[a-zisele emisiuni de divertisment [i, `n covâr[itoarea lui majoritate, se amuz\ mai ales la glumi]e, pierzând umorul mai de
substan]\.

Telefoanele au ajuns
un accesoriu care ne
canibalizeaz\ existen]a
La un alt spectacol, `ntr-o alt\
sal\, una dintr-acelea moderne,
multifunc]ionale, unde perimetrul de joc nu e separat net de
acela unde st\ publicul, nici nu
`ncepe bine reprezenta]ia, c\ un
spectator se [i ridic\. O fi vreo surpriz\ pus\ la cale regizoral, `mi
trece prin minte, ori omul are o
urgen]\ la baie. Tipul traverseaz\
dezinvolt spa]iul `n care evolueaz\ actorii, la numai câ]iva pa[i de
ei, cu telefonul `n mân\. Pentru a
diminua efectele, interpre]ii `l
urm\resc cu privirea, `ncercând
s\ integreze neprev\zutul cauzat

de acest trec\tor nea[teptat. Nici
nu ajunge la ie[ire, c\ se aude „Da!
M\i, sunt la teatru. De-aia vorbesc
`ncet. Hai c\ ies acum“. Dac\
a[tepta un apel atât de presant, de
ce a mai venit la teatru? Ori, dac\
nu era presant, atunci de ce nu l-a
amânat? ~ntreb\rile sunt retorice, iar enigma, neelucidat\. Dup\ doar câteva minute, individul
a f\cut, senin, cale-ntoars\, deranjând degajat `nc\ o dat\ actorii [i spectatorii.
Telefoanele au ajuns un accesoriu care ne canibalizeaz\ existen]a [i ne `ndep\rteaz\ de formele de socializare real\, de interac]iunea uman\. Arta teatral\ e o
art\ vie care aduce al\turi arti[ti
[i oameni ce doresc s\ scape din
cotidian evadând `n pove[tile
teatrului, `n lumile recreate scenic. De aceea, la intrare, mobilele
ar trebui obligatoriu `nchise. Altfel, descoperi `n proximitate micile lor ecrane luminoase, le
sim]i vibrând sau le auzi sunând.
Vezi cum vecinul de scaun navigheaz\ pe Facebook, scrie
mesaje pe WhatsApp ori `[i verific\ e-mailurile. Cum ziceam,
dac\ aveau chestiuni urgente, de
ce au mai venit? Oricât\ aten]ie
distributiv\ ar avea, tot nu pot
urm\ri reprezenta]ia [i `i perturb\ [i pe cei din jur. Ar fi fost `n
beneficiul general s\-[i stabileasc\
priorit\]ile [i s\ le dea curs.
E bine c\ lumea merge la
teatru, ar fi perfect ca to]i s\ se deprind\ cu un comportament adecvat unui astfel de spa]iu cultural.
F\r\ obiceiuri tipice s\lilor de
cinema, unde, dup\ modelul american, musai s\ m\nânci floricele,
snacksuri [i s\ bei kile de suc, de
s-a ajuns ca filmul aproape s\ nici
nu mai conteze, calitatea lui
adic\. {i f\r\ rutinele din propria
camer\, unde `mpreun\ cu prietenii te ui]i la show-uri comice,
vorbind `n voie, reluând anumite
secven]e, cele mai amuzante,
râzând parc\ mai tare de fiecare
dat\. La teatru e altfel. Lini[tea,
discre]ia sunt semne de interes [i
de respect pentru cei de pe scen\
[i pentru cei din jur. De-aceea
sunt obligatorii.
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FESTIVALUL INTERNA}IONAL DE FILM TRANSILVANIA, EDI}IA A XVI-A, 2-11 IUNIE 2017

Mihai Chirilov: „Dac\ n-ar
mai exista surprize `n materie
de cinema, m-a[ apuca
de gr\din\rit full-time“
Directorul artistic al Festivalului Interna]ional de Film
Transilvania (TIFF) dezv\luie câteva din surprizele [i
invita]ii celei de-a XVI-a edi]ii (printre al]ii, Arnaud
des Pallières, Damjan Kozole [i Clotilde Courau),
l\sându-ne s\ ghicim – dintr-o list\ de suspec]i –
personalitatea str\in\ care va primi Premiul pentru
`ntreaga carier\.
Interviu realizat de
Iulia Blaga

O s\ `ncep cu cea mai banal\,
dar inconturnabil\ `ntrebare: care sunt highlight-urile
celei de-a XVI-a edi]ii?
P\i ar fi a[a: retrospectiva JeanPierre Melville, realizat\ cu sprijinul Institutului Francez – [ase
lungmetraje reprezentative pentru cariera acestui cineast special,
`n copii noi restaurate digital,
printre care Le doulos, cu JeanPaul Belmondo, [i iconicul Le cercle rouge, cu Alain Delon. Un portret H.R. Giger – artistul elve]ian
premiat cu Oscar, c\ruia `i dator\m designul creaturii din
Alien. O carte blanche oferit\
unui festival din Finlanda, Viva
Erotica – la Cluj se vor vedea câteva din titlurile proiectate de-a lungul celor trei edi]ii ale acestui eveniment inedit, toate `n copii de 16
[i 35 mm, un regal pentru cinefilii
curio[i [i lipsi]i de pudibonderii.
Noul film al lui Radu Mih\ileanu,
par]ial filmat `n Transilvania,
History of Love. Noile documentare ale greilor Ulrich Seidl [i Serghei Loznitsa: Safari [i Austerlitz,
ambele prezentate la Vene]ia.
Câ[tig\torii de la Berlin: On Body
and Soul (Ursul de Aur) [i Ghost
Hunting (cel mai bun documentar). Noul Sally Potter, The Party –
o delicioas\ fars\ cameral\ `n albnegru, cu actori unu’ [i unu’. Focusurile dedicate cinematografiilor tinere din Slovenia [i Austria –
mai [tii de unde sare noul Haneke? Retrospectiva Kira Muratova –
cineasta ucrainean\ inclasabil\
despre care foarte pu]ini [tiu c\ e

de origine român\. In memoriam
Abbas Kiarostami – cu ultimul
s\u scurtmetraj Take Me Home,
`n care rolul principal e interpretat de o minge de fotbal, [i documentarul 76 Minutes and 15 Seconds, care `l are ca protagonist pe
cineastul iranian disp\rut anul
trecut. Proiec]iile speciale, tot `n
copii recent restaurate digital, cu
dou\ titluri de top din catalogul
David Lynch: Blue Velvet, prilejuit\ de proiec]ia documentarului
Blue Velvet Revisited din Focusul
sloven, [i Twin Peaks: Fire Walk
with Me, prilejuit de lansarea
iminent\ a noii serii TV Twin
Peaks [i dublat de documentarul
The Missing Pieces al aceluia[i
Lynch, cu scene c\zute la montaj
din versiunea original\. {i pentru
c\ tot am vorbit de seriale TV,
avanpremiera special\ cu primul
episod din sezonul 2 al serialului
HBO, Umbre. Last but not least,
Suta de lei a lui Mircea S\ucan, pe
care ne-o dorim prezentat\ `n prezen]a distribu]iei originale: Dan
Nu]u, Ion Dichiseanu, Ileana Popovici [i Violeta Andrei.

Au fost filme bune `n lume `n
2016/2017? Ai avut de unde
alege?
~ntotdeauna exist\ filme bune.
Provocarea major\, `ns\, e s\ le
g\se[ti pe acelea care nu sunt
trâmbi]ate [i validate de establishment-ul festivalier al triadei
Cannes-Vene]ia-Berlin. Datorit\
pozi]ion\rii TIFF-ului imediat
dup\ Cannes, sunt rare cazurile
`n care filmele grele de la Cannes
ajung la TIFF – ele se duc fie la Les
films de Cannes a Bucarest, fie ies

deja pe ecrane [i nu mai reprezint\ o noutate pentru TIFF-ul din
anul urm\tor. Dar chiar [i a[a,
exist\ filme bune la Cannes c\rora greii le iau fa]a [i care risc\ s\
treac\ neobservate. Pentru un
programator nu cred c\ e o mare
sfârâial\ s\ selec]ioneze noul film
al lui Xavier Dollan, Juste la fin
du monde, despre care toat\ lumea vorbe[te [i pe care, `ntâmpl\tor, l-am adorat, ci mai degrab\
s\ dea o [ans\ de expunere unor
filme de ni[\ ca Paris pieds nus (al
duetului Fiona Gordon [i Dominique Abel, pe care l-am promovat
la TIFF `nc\ de la primele lor opere) sau coreeanul Train to Busan,
mostr\ delirant\ de genre cinema
pe care, ca s\-l citez pe Thierry
Frémaux la recenta conferin]\ de
pres\ pentru Cannes, „pu]ini dintre voi l-au v\zut anul trecut `n
proiec]ia nocturn\“. Acelea m\
intereseaz\ mai mult. La fel se
`ntâmpl\ [i cu cele de la Vene]ia
sau Berlin – unde, de cele mai
multe ori, sec]iunile paralele sunt
mult mai bogate `n titluri care se
las\ greu descoperite, drept care
satisfac]ia unui selec]ioner de festival e mai intens\.

Explic\-ne cum faci selec]ia.
Lucrez cu o echip\ de trei programatori, pe care am suplimentat-o
`n acest an cu `nc\ trei persoane,
datorit\ num\rului din ce `n ce
mai mare de filme, care programatori opereaz\ un prim filtru [i
propun o list\ scurt\. ~ncerc\m s\
acoperim cât mai multe festivaluri, de la cele mari la cele de mai
mic\ anvergur\, chiar specializate, care nu sunt foarte publicizate –
pentru c\ nu [tii niciodat\ de unde sare iepurele. D\m o importan]\ egal\ filmelor `nscrise oficial, care nu au cine [tie ce pedigree festivalier – pentru c\ m\ intereseaz\ `n primul rând valoarea, nu validarea lor de c\tre alte
festivaluri. Am delegat sec]iuni
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La ce filme române[ti noi s\
ne a[tept\m? Am `n]eles c\
lista nu-i b\tut\ `n cuie, dar
poate totu[i ne dai câteva titluri.

vedea la TIFF. Dar trebuie spus c\
din ce `n ce mai multe festivaluri
interna]ionale necesit\ premiere
mondiale, drept care o proiec]ie
domestic\ la TIFF cu un film românesc proasp\t `i poate periclita
[ansa de a debuta `ntr-un festival
mare, care ulterior se poate traduce `ntr-un cârlig important `n promovarea lui odat\ ce e lansat pe
ecrane acas\. Asta s-a `ntâmplat,
de pild\, anul trecut cu Ultima zi,
de Gabriel Achim, care a avut dificult\]i `n a prinde o selec]ie `ntr-un
festival interna]ional de top tocmai din cauza acestei restric]ii de
premier\. Pe de alt\ parte, proiec]ia incredibil de popular\ cu
Dou\ lozuri de la TIFF de anul trecut i-a dat un boost extraordinar,
preg\tind terenul pentru succesul
lui ulterior la box office.
Revenind la filmele din acest
an, atât noul film al lui Constantin
Popescu, Pororoca, cât [i cele trei
debuturi, Solda]ii (r. Ivana Mladenovic), Un pas `n urma Serafimilor (r. Daniel Sandu) [i Charleston (r. Andrei Cre]ulescu) sunt
opere solide, inedite narativ [i excep]ional de temerare, fiecare `n
felul ei, [i mi se pare o nedreptate
cras\ c\ nici unul dintre ele nu [ia g\sit loc `n Selec]ia Oficial\ de la
Cannes. Mai exist\ o [ans\ pentru
ele `n sec]iunile paralele (Quinzaine des Réalisateurs [i Semaine de
la Critique), dar eviden]a se impune: f\r\ un loc la festivalul de pe
Croazet\, toate aceste filme `[i vor
c\uta o p\l\rie festivalier\ mai
mare decât TIFF-ul unde s\-[i
`nceap\ cariera. {i e de `n]eles.

~n afara celor câtorva filme române[ti care au avut deja premiera
[i pe care le vom prezenta `n proiec]ii speciale, cu cele noi e mai
complicat. Breaking News (regia
Iulia Rugin\), Vân\toare (r. Alexandra B\lteanu) [i Planeta Petrila (r. Andrei D\sc\lescu) se vor

Ce nout\]i mai sunt anul \sta
la TIFF? Se m\re[te festivalul? O s\ `ncep eu: gra]ie
unui grant Eurimages de
20.000 de euro, la premiul de
dezvoltare Transilvania Pitch
Stop se pot `nscrie de acum

`ntregi – cum ar fi Ziua maghiar\
sau cea dedicat\ documentarelor –
unor curatori independen]i care
cunosc festivalul din interior [i
vin cu propria lor viziune `n alc\tuirea selec]iei. Uneori lucrez la
focusurile unor cinematografii
na]ionale [i cu profesioni[ti
str\ini specializa]i `n teritoriul
respectiv.

Cum apreciezi c\ evolueaz\
cinemaul mondial? Mai e loc
de surprize?
Dac\ nu ar mai exista surprize,
m-a[ duce deja s\ m\ culc sau ma[ apuca de gr\din\rit full-time.
~n meseria asta, dac\ nu exist\
surprize, pilotul automat pe care
ri[ti s\ func]ionezi poate ucide pasiunea pentru film. Dar nu cred c\
evolu]ia digital\ e cea care genereaz\ surprizele. 3D-ul la `nceput
[i valul de filme VR de acum sunt
doar capcane care ne ajut\ s\ atragem publicul hipsterizat de vremuri `n vârtejul festivalului [i al
cinemaului `n general. Filme ca
Simulation, Ceux qui font les révolutions a moitié n’ont fait que se
creuser un tombeau sau Quality
Time, din programul viitoarei
edi]ii TIFF, reprezint\ genul de
surprize entuziasmante care m\
scot din amor]eala inerent\ vizion\rii câtorva sute de filme
proaste sau doar corecte [i care
nu-mi spun nimic.
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cinea[ti din regiune, nu doar
din România [i Moldova.
Pe lâng\ saltul extraordinar al
programului Transilvania Pitch
Stop despre care vorbe[ti, recalibrat prin sus]inerea lui de c\tre
Eurimages, vor mai exista la
TIFF, printre multe alte nout\]i,
expozi]ii [i evenimente-hibrid
`ntr-un spa]iu neconven]ional intitulat TIFF Experience Zone, destinat noilor tehnologii [i filmelor
VR despre care vorbeam anterior.
Apropo de m\rire, vom `ncerca,
dimpotriv\, s\ reducem ni]el
num\rul de filme, tocmai pentru a
diminua frustrarea celor care, an
de an, se plâng c\ nu reu[esc s\
vad\ tot ce [i-ar dori.

Cum a evoluat viziunea ta
curatorial\ de-a lungul edi]iilor [i cât de mult depinde
ea de buget? Unii cititori
poate nu [tiu c\ filmele din
festivaluri nu se ob]in pe
gratis.
Uneori, foarte rar, m\ lovesc de
sume astronomice pentru cutare
film, doar pentru c\ agentul lui nu
judec\ cu dublu standard [i solicit\ acela[i pre] pe care l-ar cere [i

unui festival unde biletul pentru
un film e de cinci ori mai mare. E
dreptul lui. Altminteri, totul se negociaz\, iar viziunea mea de ansamblu nu are de suferit.

Cum negociezi rigoarea viziunii cu pl\cerile vinovate?
Seriozitatea poate ucide pl\cerea.
~ncerc s\ nu m\ mai simt atât de
vinovat pentru a[a-zisele pl\ceri
vinovate. Cine va veni `n Pia]a
Unirii la Cluj s\ vad\ filmul despre Dalida `mi va da dreptate.

Ce invita]i str\ini vin anul
\sta? Cui `i da]i Premiul pentru `ntreaga carier\?
Printre mul]i al]ii, regizorii Arnaud
des Pallières [i Damjan Kozole, fiecare cu câte o mini-retrospectiv\, [i
actri]a francez\ Clotilde Courau, care va fi unul dintre membrii juriului
principal. ~n onoarea ei vom proiecta filmul lui Philippe Garrel, L’ombre des femmes, `n care e minunat\.
Cât despre Premiul pentru `ntreaga
carier\, `l vom anun]a la conferin]a
de pres\ din luna mai. ~ntâmplarea
face `ns\ c\ i-am pomenit deja
numele `n interviul \sta. Ghici ciuperc\?

Cum decide]i personalitatea
str\in\ pentru acest premiu
[i cât de u[or/greu e s\
convinge]i nume grele – [i
care mai sunt pe pia]\ – s\
vin\ la Cluj?
Avem o list\ de „suspec]i de serviciu“, cum se spune, la care trimitem anual invita]ii. Cred c\ nada
care func]ioneaz\ cel mai bine e
parfumul exotic al numelui Transilvania. Dup\ care urmeaz\ o
lung\ negociere cu agentul respectivei vedete.

Ce `]i place mai mult –
`nceputul sau finalul festivalului?
Finalul. La `nceput nu vreau decât s\ se termine totul. La final
`mi pare r\u c\ mi-am dorit asta.

Care a fost cel mai mi[to moment tr\it la TIFF? Dar cel
mai stresant?
Mi[to a fost venirea lui Pintilie.
Stresant\ a fost venirea lui Daneliuc. Dar ambele retrospective au
ie[it extraordinar, [i amândoi au
fost adorabili, fiecare `n felul lui.
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Personalitatea cu care ai petrece mai mult de un festival?
Am prieteni cu care nu reu[esc
s\-mi petrec cât timp mi-a[ dori.
Personalit\]ile se descurc\ [i f\r\
mine. Zece zile de festival cu egoul
[i capriciile lor sunt mai mult decât suficiente.
Ton coup de coeur `n edi]ia
asta?

Quality Time, filmul de debut
al olandezului Daan Bakker.
Am tot vrut s\ te `ntreb –
pentru c\ de trei ani faci
parte din juriul care decide
lista scurt\ [i nominaliz\rile
la Premiul LUX, acordat de
Parlamentul European – cum
decide]i lista scurt\ [i cât de
mare e intruziunea PE `n
proces – adic\ sugereaz\ [i
PE titluri?
Suntem vreo 20 [i ceva de oameni
de film, valida]i anual de PE, care
propun fiecare câte trei titluri ce
promoveaz\ valorile europene [i
au poten]ial de public, care se
`ntâlnesc de trei ori `n prim\var\,
vorbesc mult, voteaz\, se ceart\,

argumenteaz\, combat, o iau de la
cap\t [i iar voteaz\, pân\ ajung la
o list\ lung\ de zece filme, dup\
care la una scurt\ de trei titluri
din care la final membrii PE aleg
câ[tig\torul. PE propune [i el a[a
numitele „spontaneous submissions“, dar `n cele trei edi]ii de
când fac parte din acest comitet,
toate au fost rapid eliminate din
discu]ie.

{i, pentru c\ la ancheta noastr\ de final de an erai ocupat
cu organizarea Festivalului
de film românesc de la New
York Making Waves, o s\ te
`ntreb acum: cum te a[tep]i
s\ fie anul cinematografic
românesc 2017?
Mai pu]in variat ca 2016, când
filmul de autor de calitate a fost
dublat de divertismentul popular
de calitate, dar infinit mai surprinz\tor ca propuneri de cinema.
Judecând dup\ cele trei debuturi
temerare deja pomenite, cred c\
vom asista la un nou Nou Val. Era
[i timpul.
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Cum s\ nu-i `n]elegi pe scriitori,
chiar dac\ te treze[ti printre ei
Cine o aude povestind pe Aurora Liiceanu se simte instantaneu cucerit de
oralitatea ei narativ\. De cele mai multe ori, psihologul din ea poveste[te câte un
caz, cu care exemplific\ vreo disput\ de breasl\ sau vreun omenesc mister c\ruia
aceast\ [tiin]\ despre cele ce se `ntâmpl\ `n mintea noastr\ `nc\ n-a fost `n stare
s\-i dea de cap. Spre deosebire de psihologii academici de la noi, autori de
„contribu]ii“ la bunul mers al meseriei lor [i care sunt prizonierii unui jargon adesea impenetrabil pentru omul obi[nuit, Aurora Liiceanu nu se sfie[te s\ vorbeasc\
despre cele mai complicate subiecte ale psihologiei de azi pe limba oric\ruia
dintre noi. A[a c\ unii dintre confra]ii ei o acuz\ de erezie, v\ da]i seama! – sau,
`n cel mai bun caz, de abandonare a pozi]iei [tiin]ifice a acestei discipline din
cauza unei sl\biciuni pentru „vulgarizare“ care ar atenta la galoanele psihologiei.
Cristian Teodorescu
Or, s\ m\ ierte cei de la noi care
au ajuns s\ cread\ c\ psihologia e
o afacere `ntre speciali[ti, de care
oamenii de rând trebuie ]inu]i la
distan]\ printr-un limbaj destinat
ini]ia]ilor, psihologii din str\in\tate n-au nici o ap\sare `n a-[i
scrie textele pe `n]elesul oricui,
f\r\ a face, cum se spune, rabat de
la chestiunile speciale destinate
ale[ilor. La fel ca marii medici de
la noi care pot explica acela[i lucru pentru confra]ii lor, la sesiunile de comunic\ri, dar [i oric\rui
pacient cu care au de-a face [i care-i `ntreab\ „Ce am, dom’ doctor?“, Aurora Liiceanu [tie s\ se
fac\ `n]eleas\ de toat\ lumea. Dar
asta f\r\ s\ se pretind\ o mare
preoteas\ a psihologiei pentru
to]i, ci `ntrebându-se, cu acea umilin]\ a adev\ra]ilor [tiutori de
carte, cât de adev\rate sunt r\spunsurile sau ipotezele de lucru
ale confra]ilor ei celebri din str\in\tate ale c\ror c\r]i au ajuns
bestselleruri `n lumea larg\.
Pentru mine, `n afar\ de sl\biciunile pe care le am fa]\ de „literatura“ psihologilor, Aurora Liiceanu e un caz. Când o `ntrebi

dac\ se consider\ ([i) scriitoare,
`]i r\spunde c\ ea nu-i `n]elege `n
multe privin]e pe scriitori, ca profesioni[ti ai condeiului ori, m\
rog, mai nou, ai tastaturii. Ea
n-are orgolii de autor [i se mir\ de
luptele prozatorilor pentru a ie[i
pe un loc avantajos `n clasamentele literare, când singura `ntrebare
care ar trebui s\-i macine ar fi dac\
[i cât se simt bine `n pielea lor.
Ultima ei carte, Madlena –
apropo, s\ `ncet\m cu prostiile c\
dac\ spui despre cea mai recent\
apari]ie editorial\ a unui autor c\
asta ar fi „ultima“, e ca [i cum ai
cobi! –, chiar dac\ e scris\ `ntr-o
foarte atr\g\toare montur\ psihologic\, e de fapt un volum memorialistic `n care „cazurile“ despre
care poveste[te Aurora Liiceanu o
includ [i pe ea ca personaj. ~ns\ `n
compara]ie cu alte c\r]i ale sale,
`n care autorul-personaj avea interven]ii minimale, doar cât s\
duc\ nara]iunea mai departe sau
s\ lege pove[tile una de alta, `n
Madlena Aurora Liiceanu scrie
un roman memorialistic `n care
prozatoarea din ea `i ia fa]a psiholoagei. Asta `ns\ f\r\ ca Aurora
Liiceanu s\ se despart\ de autorul-personaj care este. Psihologul

cu acest nume intervine periodic
`n carte, pentru a-[i urm\ri [i personajul de la care porne[te [i care
e memoria noastr\, a tuturor. Dar
se apropie de, s\ zicem, Melville
`n Moby Dick, cel care face o
arm\tur\ [tiin]ific\ despre natura balenei albe [i care `]i spune
doct cum e cu o balenier\, ceea ce
conteaz\ `n romanul lui sunt a[azisele amintiri ale protagonistului Ismael.
Zic asta pentru c\ `n amintirile
Aurorei Liiceanu de la Vama Veche, marea e [i ea un peronaj, care
poate deveni cople[itor, ca `n
noaptea cutremurului din 1977.
~ns\ marea miz\ a acestei c\r]i e
c\ `n anii comunismului mare [i
tare din România, ea era prieten\
apropiat\ cu o tip\, sculptori]\,
m\ritat\ cu un cet\]ean negru,
din Sudan, cu care avea trei copii.
Cet\]eanul sudanez, un b\rbat extraordinar de ar\tos, `n loc s\ se
`ntoarc\ la el `n ]ar\, a r\mas `n
România, ca stomatolog [i, pe
atunci, `n anii [aptezeci, ca o
ciud\]enie. Or cele dou\ femei,
psiholoaga [i sculptori]a, se fac c\
nu v\d mir\rile compatrio]ilor
no[tri c\ o alb\ [i copilul ei la fel
de alb sunt prieteni cu o alt\ alb\,
care are trei copiii mulatri.
~n loc s\ scrie despre prejudec\]ile românilor apropo de
aceast\ asociere, Aurora Liiceanu
se las\ `n voia amintirilor sale cu
prietena ei Pusi Cocea, un personaj de-a dreptul uluitor, pe care
n-o iart\ `n multele momente de
sl\biciune ale acestei femei c\reia
i se rupe de normele [i de opiniile
vremii. Pentru un romancier
obi[nuit, Pusi Cocea, din ilustra
familie cu acela[i nume, care a dat
dou\ actri]e celebre, asta ca s\
nu-l mai pomenim [i pe N.D. Cocea,
faimosul socialist, ea ar fi fost, azi,
un personaj absolut pozitiv. Biata
femeie avea un talent al nep\s\rii
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politice care uneori o aducea `n
conflict cu autorit\]ile. Aurora
Liiceanu nu era nici ea o adaptat\
a vremurilor, `ncât amintirile ei
pot fi citite [i `n regimul unei
`mpotriviri fa]\ de rigorile regimului, venite din partea cuiva
pentru care comunismul n-are
nici o chestie atractiv\. ~ns\ nici
pentru descendenta virulentului
socialist N.D. Cocea comunismul
nu era un vis al ei, chiar dac\ nare preocup\ri politice. Pusi protesteaz\ `n felul ei `mpotriva regimului atunci când, pofticioas\, se
ascunde `ntr-un [ifonier `n camera `nchiriat\ la mare [i m\nânc\
de una singur\ con]inutul unui
borcan de Nutella pe care nu vrea
s\-l `mpart\ cu nici un chip cu copiii ei. Asta se `ntâmpla pe vremea marii crize alimentare de la
noi, când chiar pentru elementele
hranei zilnice trebuia s\ stai la
cozi interminabile [i ]i se putea
`ntâmpla s\ fi stat de poman\ la
coad\. Sau, chiar mai r\u, s\-]i

vezi copiii c\ se reped la resturile
l\sate de turi[tii din Occident
veni]i pe litoralul românesc, ca s\
guste m\car ceea ce nu puteau
mânca sau bea pe banii p\rin]ilor.
Asta `n timp ce gr\nicerii de la
Vama Veche `i vânau [i pe turi[tii
care n-avea de gând s\ fug\ din
]ar\, din cauz\ c\ pe aici românii
s\tui de comunism voiau s\
ajung\ `n Turcia sau la greci. {i totu[i, pentru memorialista Aurora
Liiceanu toate `ntâmpl\rile astea
`[i p\streaz\ un farmec indicibil,
acela[i farmec ce `i face pe mul]i
s\-[i confunde tinere]ea cu regimul politic, dar pe care ea `l deosebe[te de vremurile `n care [i-a consumat tinere]ea.
Madlena e cea mai frumoas\ [i
mai profund\ carte pe care a scris-o
Aurora Liiceanu. Cea `n care prozatoarea din ea [i-a dat drumul,
f\r\ s\ se mai gândeasc\ la faptul
c\ nu-i `n]elege pe scriitori.

www.suplimentuldecultura.ro
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NICI UN FILM ROMÂNESC ~N SELEC}IA OFICIAL| DE LA CANNES

La 70 de ani, cel mai mare festival de film
din lume se `nnoie[te pe ici, pe colo
Aproape 80 de titluri alc\tuiesc Selec]ia Oficial\
a celei de-a 70-a edi]ii a
Festivalului de la Cannes
(17-28 mai 2017), dintre
care 18 `n Competi]ie,
dup\ cum a anun]at
Thierry Frémaux, delegatul general al festivalului,
la conferin]a de pres\ din
13 aprilie, l\sând ca de
obicei unul-dou\ titlurisurpriz\ pentru ultimul
moment.
Iulia Blaga
Marile publica]ii de film din
Statele Unite salut\ o `nnoire a
festivalului, dar de fapt nu se [tie
dac\ lucrurile se vor repeta la
anul. Competi]ia Oficial\ r\mâne
consacrat\ (cu foarte pu]ine excep]ii) cinea[tilor care au mai fost
`n prima lig\ a Cannesului.
Michael Haneke, Andrei Zviaghin]ev, Sofia Coppola, Fatih Akin,
François Ozon, Todd Haynes, Yorgos Lanthimos revin `n cursa pentru la Palme d’or. Maghiarul Kornel Mundruczo, care a cucerit premiul sec]iunii Un Certain Regard
`n 2014 cu Whide God, revine [i el
`n Competi]ie, unde a mai fost `n
2008 cu Delta. (S\ nu uit\m c\ ungurii au mai luat anul acesta Ursul de Aur pentru lungmetraj [i
un Oscar pentru scurtmetraj documentar.)

Nu m-a[ hazarda s\ cred c\
scurtmetrajul virtual reality al
lui Alejandro Gonzalez Iñárritu,
Flesh and Sand, filmat de Emmanuel Lubezki, va lansa un
trend la Cannes, dup\ cum e greu
de crezut [i c\ proiec]ia primelor
dou\ episoade ale noului Twin
Peaks de David Lynch, ca [i a
celui de-al doilea sezon al serialului Top of the Lake de Jane Campion vor duce la apari]ia unei
sec]iuni special consacrate produc]iilor de televiziune. A spus-o
[i Frémaux, Lynch [i Campion
sunt prieteni ai festivalului.
Mai interesant e c\, nu se [tie
din ce motive, din Selec]ia Oficial\ a acestui an lipsesc filmele
produse de marile studiouri americane (Sony, Universal, Warner

SELEC}IA OFICIAL|
Competi]ie:
Loveless, de Andrei Zviaghin]ev
Good Time, de Benny [i Josh Safdie
You Were Never Really Here, de Lynne Ramsay
L’Amant double, de François Ozon
Jupiter’s Moon, de Kornel Mundruczo
The Killing of a Sacred Deer, de Yorgos Lanthimos
The Day After, de Hang Sang-soo
Redoutable, de Michel Hazanavicius
Wonderstruck, de Todd Haynes
Happy End, de Michael Haneke
Rodin, de Jacques Doillon
The Beguiled, de Sofia Coppola
In the Fade, de Fatih Akin
The Meyerowitz Stories, de Noah Baumbach
Okja, de Bong Joon-ho
120 battements par minute, de Robin Campillo
Hikari/Radiance, de Naomi Kawase
A Gentle Creature, de Sergei Loznitsa

Bros sau Fox). ~n schimb, distribuitori ca Netflix [i Amazon
[i-au g\sit loc `n fa]\. Netflix distribuie The Meyerowitz Stories
(New and Selected) de Noah
Baumbach (cu Adam Sandler),
precum [i Okja de Bong Joon-ho
(pe care l-a [i produs), ambele din
Competi]ie. Iar Amazon a produs
noul film al lui Todd Haynes,
Wonderstruck, ecranizare a romanului lui Brian Selznick, cu Julianne Moore [i Michelle Williams
`n rolurile principale. Alt\ cas\ de
produc]ie independent\, A24 (care a produs Moonlight), vine `n Selec]ia Oficial\ cu trei filme produse, dintre care noul Yorgos Lanthimos, The Killing of the Sacred
Deer (cu Colin Farrell), selec]ionat `n Competi]ie.
Faptul c\ trei regizoare sunt `n
acest an `n Competi]ie nu mi se
pare a[a o victorie pân\ nu v\d
filmele. {i anul trecut au fost trei.
Se tot spune de câ]iva ani c\ nu
sunt destule regizoare la Cannes.
Nu cred c\ filmele nedorite la
Cannes pân\ acum au fost refuzate pentru c\ erau regizate de
femei. A[tept `ns\ cu ner\bdare
noile filme ale lui Lynn Ramsay [i
Sofia Coppola [i, mai pu]in, Naomi Kawase. The Beguiled, de Sofia
Coppola, e un thriller erotic cu
Colin Farrell, Nicole Kidman,
Kirsten Dunst [i Elle Fanning,
adaptare a romanului A Painted
Devil de Thomas P. Cullinan, care
a mai fost adaptat [i de Clint Eastood `n 1971, `n vreme ce You Were
Never Really Here al sco]ienei
Lynn Ramsay e un proiect neterminat `n care Joaquin Phoenix
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joac\ un veteran de r\zboi care
`ncearc\ s\ salveze o prostituat\.
Printre numele surpriz\ din
Competi]ie se num\r\ fra]ii americani Joshua [i Benny Safdie,
care au mai fost la Cannes `n
Quinzaine des Réalisateurs cu debutul lor, The Pleasure of Being
Robbed, `n 2007, precum [i cu
Go Get Some Rosemary/Daddy
Longlegs `n 2009. Noul film al acestor cinea[ti independen]i, Good
Time, `i are ca protagoni[ti pe
Robert Pattinson [i Benny Safdie
`n rolurile a doi fra]i infractori
urm\ri]i `n decursul unei nop]i.
Cel mai de succes cineast al
edi]iei e de departe sud-coreeanul Hong Sang-soo. Dup\ un film
`n Competi]ia de la Berlin, On
the Beach at Night Alone (premiat pentru interpretare feminin\),
particip\ acum cu dou\ filme `n
Selec]ia Oficial\ la Cannes – The
Day After `n Competi]ie [i
Claire’s Camera `n Special Screenings (cu Isabelle Huppert, filmat
pe [estache anul trecut la
Cannes).
Dintre actori, cel mai bine st\
Nicole Kidman cu patru proiecte
`n Selec]ia Oficial\: The Killing
of a Sacred Deer de Yorgos Lanthimos [i The Beguiled de Sofia
Coppola `n Competi]ie, How to
Talk to Girls at Parties de John
Cameron Mitchell `n Out of Competition [i serialul lui Jane Campion Top of the Lake `n 70th Anniversary Events. ~n aceast\
sec]iune mai intr\ dou\ scurtmetraje semnate de regretatul
Abbas Kiarostami [i de actri]a
american\ Kristen Stewart.
Poate pentru c\ nu a fost luat `n
Competi]ie cu Trois souvenirs de
ma jeunesse `n 2015, Arnaud Desplechin a fost ales s\ deschid\ festivalul cu Ismael’s Ghosts, film `n
afara competi]iei, dar o surpriz\
pentru festivalul care aproape `n
fiecare an a deschis cu o produc]ie
american\ – una dintre pu]inele
excep]ii fiind `n 2015 drama
francez\ La tête haute, de Emmanuelle Bercot. Anul trecut Cannesul a fost deschis de filmul lui
Woody Allen, Café Society.
Cinea[tii francezi din Competi]ie sunt doar (!) cinci: Michel
Hazanavicius cu Redoutable, despre love-storyul dintre Jean-Luc
Godard (interpretat de Louis Garrel) [i Anne Wiazemsky (Stacy
Martin), François Ozon cu L’amant

double, Jacques Doillon cu Rodin
(interpretat de Vincent Lindon) [i
Robin Campillo cu 120 battements
par minute (cu Adèle Haenel).
Mathieu Amalric, care joac\ `n filmul lui Desplechin rolul unui regizor ce se re`ntâlne[te cu o fost\
iubit\ când trebuie s\ filmeze un
nou lungmetraj, deschide Un Certain Regard `n calitate de regizor
cu Barbara, dup\ ce `n 2014 participase tot aici cu un alt film La
chambre bleue.
Reamintim c\ Pedro Almodóvar va conduce juriul Competi]iei, `n vreme ce Cristian Mungiu conduce juriul Cinéfondation
[i scurtmetraj, iar actri]a francez\ Sandrine Kiberlain juriul
Caméra d’or.
Mai jos, sec]iunile principale
ale Selec]iei Oficiale – Competi]ia
[i Un Certain Regard.

Un Certain Regard
Barbara, de Mathieu Amalric (film de deschidere)
La Novia Del Desierto/
The Desert Bride, de Cecilia
Atan & Valeria Pivato
Tesnota/Closeness,
de
Kantemir Balagov
Aala Kaf Ifrit/Beauty and
the Dogs, de Kaouther Ben
Hania
L’Atélier, de Laurent Cantet
Fortunata/Lucky de Sergio Castellitto
Las Hijas De Abril/April’s
Daughter de Michel Franco
Sanpo Suru Shinryakusha/Before We Vanish, de
Kiyoshi Kurosawa
Lerd/Dregs, de Mohammad Rasoulof
En attendant les hirondelles/ The Nature of Time, de
Karim Moussaoui
Apres la guerre/After the
War, de Annarita Zambrano
Wind River, de Taylor
Sheridan
Jeune femme, de Leonor
Serraille
Western, de Valeska Grisebach
Posoki/Directions, de Stephan Komandarev
Out, de Gyorgy Kristof
www.suplimentuldecultura.ro
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Marius Oprea – Neasemuita istorie
a Imperiului Român de R\s\rit
„Suplimentul de cultur\“
public\ `n avanpremier\
un fragment din romanul
Neasemuita istorie a
Imperiului Român de
R\s\rit de Marius Oprea,
care va ap\rea `n curând
`n colec]ia „Fiction LTD“
la Editura Polirom.
– Fragment –
Pe la sfâr[itul secolului al XIX-lea,
un american de[tept, Charles
Wright, fost director al Oficiului
Muncii din Statele Unite, a f\cut
un studiu privind impactul progresului tehnic, prin introducerea
ma[inilor industriale. El a num\rat, pur [i simplu, cuie. A stabilit astfel c\ `n 1813, trei fierari lucrau manual 20.900 de cuie `n 236

CARTEA
Dup\ autofic]iunea Turma
p\storului mut, Marius Oprea
revine cu o continuare a pove[tii, de aceast\ dat\ `ntr-un
viitor `ndep\rtat, anul 2056,
când el `nsu[i, la venerabila
vârst\ de 92 de ani, este bazileul unui impresionant stat.
Datorit\ unui [ir de `ntâmpl\ri fericite, combinate cu o
politic\ bazat\ pe nesfâr[it\
lene [i cât de mult\ tihn\, România devine, pe rând, România S.A. (dup\ vânzarea a tot
ce se putea vinde din ]ar\ occidentalilor) [i Imperiul Român de R\s\rit, cu grani]ele
mult extinse (dup\ na]ionalizarea propriet\]ilor str\ine,
`ntr-o vreme `n care economiile din vest se pr\bu[eau).
To]i `[i doresc s\ devin\
cet\]eni ai Imperiului, iar
b\trânul suveran trebuie s\
fac\ fa]\ valurilor de emigran]i occidentali, unor rela]ii interna]ionale [i diplomatice care solicit\ mult tact,
dar [i unei invazii vikinge `n
Germania, soldat\ cu r\pirea
unor `nalte oficialit\]i. Cu
mult umor [i fin\ ironie, Neasemuita istorie a Imperiului
Român de R\s\rit zugr\ve[te
un stat ai c\rui cet\]eni ne-am
dori cu to]ii s\ fim.

de ore. Pentru acela[i num\r de cuie, `n 1897 lucrau 83 de muncitori,
dar numai dou\ ore [i un sfert. Primul atelier, din 1813, a produs `ntr-un
an 22 de milioane de cuie, al doilea,
de la sfâr[itul acelui veac, 2 miliarde [i 891 de cuie. Produc]ia crescuse cu 1.300%, dar care a fost impactul ei, dincolo, strict, de economie?
Pentru oameni, `ncepând cu cei
care au fabricat cuiele, devastator.
Toat\ via]a lor au produs cuie, din
ce `n ce mai multe, mai ieftine [i
mai proaste, cu care s-au ridicat tot
mai multe cl\diri [i s-au t\iat din
ce `n ce mai mul]i copaci. Cre[terea
`n progresie geometric\ a produc]iei de cuie nu s-a sfâr[it niciodat\; problema a ap\rut `n momentul `n care tot mai mul]i oameni,
producând cuie, nu au avut `n ce s\
le mai bat\ [i cuiele au fost produse doar a[a, de dragul cuielor, de [i
mai mul]i oameni, care nici m\car
nu mai [tiau la ce se `ntrebuin]eaz\. Este momentul `n care nu
numai cuiele devin neinteresante
[i `[i pierd rostul, dar, mult mai
tragic, chiar oamenii care au robotit `ntruna la ele, s\dindu-li-se `n
mod fals `n minte c\ astfel sunt
utili societ\]ii, pentru a descoperi,
`ntr-un final, c\ vie]ile lor au fost
risipite `n van [i c\ destinul lor, de
la na[tere [i pân\ la moarte, le-a
fost b\tut `n cuie de al]ii, care nici
m\car nu au putut s\ se `mbog\]easc\ din asta, pentru simplul
motiv c\ posibilii cump\r\tori ai
produsului aveau destinul ]intuit
chiar de ei `n cuie, pe u[a fabricii
`n care au intrat zilnic pân\ la final – singurele cuie fiindu-le b\tute `n co[ciug.
Când am prezentat `n plenul
Parlamentului României aceast\
parabol\ a cuielor, am f\cut-o pentru a `ntruni majoritatea parlamentar\, atunci când am limitat
ziua de munc\ la patru ore pe zi [i
s\pt\mâna de lucru la patru zile,
pentru a evita poduc]ia de noi
m\rfuri inutile, pe stoc. Fire[te,
costurile de produc]ie au crescut,
pentru c\ salariile au r\mas acelea[i, dar subven]ia a fost acoperit\ din rezervele de stat. C\ci, la ce
bun aceste rezerve, dac\ s\ nu fie
destinate cet\]enilor statului? Astfel, treptat, s-a realizat o redistribuire a avu]iei na]ionale [i o
`mp\r]ire cât mai echitabil\ a ei [i
s-ar putea spune c\, `ncet-`ncet,
ne-am vândut ]ara nou\ `n[ine [i
apoi am tot revândut [i cump\rat,
`ntre noi, câte ceva din ea. Pentru a

echilibra [i aici balan]a, proprietatea privat\ a fost limitat\, Legea 18
a fost reintrodus\ [i, `n cele din
urm\, la insisten]ele mele, cei care
au continuat s\ fie ahtia]i dup\
acumulare de bunuri, mai ales bunuri de prestigiu, simbolice, precum bijuterii, obiecte de art\, un
num\r mare de ma[ini sau case,
au fost condamna]i la arest la domiciliu, pe pedepse echivalente cu
durata epuiz\rii bunurilor acumulate, ceea ce a f\cut ca, `n timp,
cet\]enii români s\ nu-[i mai doreasc\ cu foarte mult mai mult decât au nevoie, ceea ce au putut
ob]ine f\r\ s\-[i bat\ prea tare capul. Politica mea de reforme, aprobat\ de majorit\]i din ce `n ce mai
largi sub flamura partidului libertarian pe care l-am fondat, s-a bucurat de mare succes, astfel `ncât,
atunci când am fost ales pre[edinte
`n primul mandat, am putut impune reforme [i mai radicale, de tip
egalitarist – instituind astfel existen]a unui tip de economie macrocomunitar\, un falanster la nivel
na]ional, a c\rui func]ionare se baza pe principiul asigur\rii minimale de mijloace de trai fiec\rui
cet\]ean din fondurile statului, alimentate de produc]ia realizat\ pe
parcursul celor 16 ore de lucru
s\pt\mânale ale cet\]enilor valizi,
cât [i din reorientarea economiei
spre produse [i articole de baz\, `n
special alimente [i bunuri de larg
consum. România dispunea deja
de cantit\]i imense de `mbr\c\minte, cump\rat\ din stocurile `n
lichidare ale marilor produc\tori
mondiali, prin utilizarea rezervelor noastre de aur – b\nuiam c\ e o
investi]ie bun\, c\ci aurul nu ]ine
de cald – [i tot cu asemenea rezerve
de bunuri simbolice am cump\rat
tot ce era de folos la casa omului, de
la cuie pân\ la grape care pot fi trase de animale sau tractoare [i combine, adaptate la un consum minim, cât [i rezerve de combustibili
sub orice form\ (am luat, de pild\,
2,6 miliarde de brichete cu numai
260.000 de dolari, investi]ia a fost
controversat\ atunci, dar acum
toat\ lumea `mi mul]ume[te, pentru c\ brichetele ajung popula]iei
Românei s\ aprind\ focul [i ]ig\rile vreme de cinci genera]ii). {i tot
a[a. Am cump\rat tehnologii de
producere autonom\ a electricit\]ii, patente la cele mai noi modele de dinamuri, centrale eoliene
[i solare, dar am [i reluat, pe scar\
na]ional\, proiectele lui Nicolae
Ceau[escu de producere de biogaz.
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Acum nu exist\ gospod\rii f\r\
instala]ii prin care, din descompunerea de[eurilor biologice, s\ se
produc\ gaz, utilizat o parte pentru
arderea restului de[eurilor (`n centrale termice [i de produc]ie a electricit\]ii) [i cealalt\ parte din gaz e lichefiat, pentru asigurarea transportului auto. Transportul aerian e
mult limitat [i rareori utilizat, instala]ia de biogaz [i butelia sunt greu de
imaginat la avioane, dar a crescut
num\rul monoplanelor electrice.
Materiale de construc]ie avem,
slav\ Domnului, ne merge [i programul TV, radio, tot ce ]ine de minimul confort. Singurele probleme le
avem cu cei care, `n loc s\ se mul]umeasc\ cu ce au, vor mai mult.
Sunt tot felul de r\m\[i]e ale voluntarismului, pe care nu am reu[it s\
le curm decât prin m\suri care
au p\rut dure la momentul lor –

expulzare pe perioade de la un an la
cinci ani `n Occident (maxim cât
mai poate rezista un român la programul de lucru `n liniile de produc]ie de acolo, care continu\ acela[i program de pe vremuri, de 8 ore
pe zi, minimum 5 zile pe s\pt\mân\, uneori s\pt\mâna de lucru
putând ajunge chiar la 48 de ore). La
noi, maximul de 16 ore pe s\pt\mân\ este permis de lege, iar
dep\[irea este drastic sanc]ionat\,
cel prins muncind peste program
este pedepsit cu domiciliu obligatoriu de la o s\pt\mân\ la [ase luni, `n
func]ie de dificultatea muncii efectuate. Cine nu respect\ sloganul noi
gândim, nu muncim sau `l ia `n derâdere ori organizeaz\ grupuri
anarhice de muncitori neautoriza]i
risc\ inclusiv pierderea cet\]eniei
[i expulzarea pe via]\ `n Occident.
Am avut asemenea cazuri.
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C\r]i audio. Cum
a vrut s\ spun\ autorul
Am avut tentativa, de vreo trei ori chiar, s\ `nv\] „cititul rapid“. Am `ncercat prin
exerci]ii s\ `mi ]in ochii fic[i, mi-am promis c\ am r\bdare, pentru c\ `mi va face
via]a de 15-17 ori mai productiv\, dar am e[uat.
Am continuat, cu sentimentul
\sta de semiratare prezent `n
paginile tuturor c\r]ilor, s\ citesc
clasic, adic\ fiecare cuvânt s\
sune `n capul meu, apoi creierul
s\ preia sunetul intern [i s\ `l
prefac\ `n `n]elegere. E[ecului
meu `n citire rapid\ i-am identificat, `n sfâr[it, acea jum\tate plin\
a paharului. Din cauz\ c\ `mi
place s\ aud cuvintele, am `nceput
s\ citesc – mai bine spus, s\-mi fie
citite – c\r]i audio.
Suntem `n 2017 [i asta m\ face
s\ m\ simt inadecvat\ `n descoperirea mea. C\r]ile audio existau [i acum 15 ani. Pe atunci, singura editur\ la care [tiam c\ g\sesc
sigur c\r]i audio era Humanitas.
Am vrut s\ testez `nc\ de pe atunci, am cump\rat un CD, l-am introdus `n ceea ce pe vremea aceea
se numea „combin\“, iar acum se
cheam\ „sistem de sunet“ [i am

a[teptat s\ fiu vr\jit\. Nu am fost.
Era Alessandro Barico, Novecento. Ascultând cartea, f\ceam acela[i efort ca atunci când, la facultate, venise un domn academician
s\ ]in\ o conferin]\ cu foarte
multe neologisme [i `mi juram la
`nceputul unei fraze c\ voi reu[i,
c\ voi fi atent\ pân\ când pune
punct. Câteva zeci de secunde mai
târziu, tres\ream, nafragiat\ `ntr-o
mare de cuvinte pe care deodat\
nu le mai puteam recunoa[te, nu
pentru nu le `n]elegeam, ci pentru
c\ nu [tiam cum ajunsesem eu
acolo. Experimentul meu legat de
c\r]i audio a mai cuprins dou\ `ncerc\ri, apoi s-a oprit.
Uitându-m\ pe statisticile privind pia]a de carte, realizez c\ nu
era chiar o observa]ie `ntârziat\.
Abia `n ultimii trei ani c\r]ile audio au luat avânt. Statisticile
arat\, din 2015 `ncoace, o sc\dere a

Farsa

Doi-zece, prob\!
George Onofrei

Cu `ncas\ri la buget mai mici decât cele preconizate [i cu `mprumuturi `n trei luni [i jum\tate de
mandat de 4,6 miliarde de euro
(aproape 40% din cât a luat România de la FMI `n 2009, `n plin\
criz\), PSD vine cu dou\ reforme
majore: Legea Salariz\rii Unitare
(LSU) [i Impozitul pe Venitul
Anual Global pe Gospod\rie. ~n
acela[i timp, respinge `n Parlament o lege pe care o ini]iase `n
timpul guvern\rii Ciolo[, care prevede construc]ia câtorva sute de
cre[e `n ora[ele cu mai mult de
10.000 de locuitori. Justi]ia r\mâne
o preocupare central\ a PSD,
r\bdarea cu ministrul Tudorel
Toader p\rând a fi ajuns la cap\t.
Ce-i ia atâta s\ rescrie legile domeniului pentru a-i sc\pa pe corup]i
laolalt\ cu al]i infractori?
Numai c\ diferen]a dintre ac]iune [i lansarea bezmetic\ de drafturi de acte normative e ca de la cer
la p\mânt. Propaganda agresiv\ pe

salarizarea unitar\ s-a soldat pân\
acum cu dou\ e[ecuri. ~n primul
rând, Guvernul Grindeanu nu [i-a
mai asumat ini]ierea legii, a[a cum
ar fi fost firesc pentru un act care
presupune resurse financiare uria[e. Unde s-a `mpotmolit cu adev\rat
nu ni s-a spus, `n topul specula]iilor
fiind e[ecul negocierilor cu sindicatele, obiec]iile Consiliului Fiscal
[.a.m.d. Grindeanu [i-o fi dat seama
c\ nu termin\ discu]iile anul \sta [i
atunci Dragnea a sesizat ocazia de
a-[i asuma pe ramur\ parlamentar\ reforma sistemului de salarii
`n sistemul bugetar, cu care s-au
fript multe guverne [i care au abandonat proiectul din ra]iuni electorale sau financiare. Liviu Fulgeric\
Dragnea a f\cut planul: punem to]i
parlamentarii Coali]iei s\ semneze
[i o trecem repede prin Camer\ [i Senat. ~ntr-o zi, indicat\ de Dragnea,
presa s-a pus pe a[teptat marele
anun] pe culoarele Casei Poporului:

De veghe `n lanul de cultur\
M\d\lina Cocea

pie]ei de ebookuri [i o cre[tere a
pie]ei c\r]ilor audio. ~n primul
trimestru al lui 2017 – cu 30%. E ca
[i cum pia]a c\r]ilor audio, existent\ de atâ]ia ani, a avut o `ntârziere de cre[tere aproape inexplicabil\. De la apari]ia c\r]ilor
audio [i pân\ acum s-au schimbat
[i tehnologia, [i mentalitatea, [i
chiar [i ascult\torii. Dac\ `nainte
o carte audio presupunea achizi]ionarea unui CD, acum se
ob]ine u[or, cu o singur\ atingere
pe ecranul mobil. Serviciile care
ofer\ c\r]i audio pe baz\ de abonament – câte o carte gratuit\ pe
baza unei taxe lunare – [i-au perfec]ionat [i ele produsele. Audible, cel mai cunoscut astfel de serviciu, apeleaz\ la vedete: o carte
bazat\ pe serialul X-Files va fi
citit\ de chiar actorii din serial;
Nicole Kidman, Uma Thurman,
Kate Winslet, Colin Firth, Anne

Hathaway sunt alte câteva vedete
care interpreteaz\ c\r]i audio.
Dar probabil c\ cea mai important\ schimbare a fost cea a
publicului. Genera]ia care are
acum 25-30 de ani [i joburi stabile este alergic\ la lini[te, la
timp pierdut, la neproductivitate. Naveta spre birou, exerci]iile de fitness, timpul `n care
g\tesc – toate acestea sunt t\ceri
care pot fi umplute cu lucruri
„mai utile“. ~n ultimii ani, audiobookurile au devenit cele care
alung\ gândurile din urechi.
Dup\ ce le-am mai dat o [ans\,
m-am `ndr\gostit de ele. Povestea
slujitoarei de Margaret Atwood a
ajuns la sufletul meu prin vocea
mereu atins\ de panic\ a lui
Claire Danes, perfect adecvat\
pove[tii. Mai multe seri la rând,
`nainte s\ adorm, am ascultat Toat\ lumina pe care nu o

putem vedea de Anthony Doerr, o
poveste din timpul celui de-al
Doilea R\zboi Mondial despre o
feti]\ oarb\. Cu lumina stins\,
cuvintele au c\p\tat o for]\ mai
mare decât pe hârtie, pentru c\
lipsa luminii elimin\ orice altceva din câmpul con[tient [i las\
doar vocea s\ existe. Proza scurt\
a lui B.J. Novak, unul dintre actorii [i scenari[tii serialului The
Office, pe care am citit-o clasic
`ntr-o a[teptare de o noapte pe un
aeroport, am ascultat-o acum,
chiar cu vocea autorului. Citit\
chiar de Novak, cartea a c\p\tat
alte dimensiuni: umorului i s-au
ad\ugat compasiunea, empatia,
vulnerabilitatea. C\r]ile audio
sunt un fel de „citit foarte `ncet“,
cu un bonus important: nu ne
permit s\ pierdem emo]ia, chiar
[i atunci când ne-am dori asta.

„S-a depus, fra]ilor!“. ~n locul ve[tii,
acela[i Liviu Moderat Fulgeric\
Dragnea a anun]at opinia public\
despre faptul c\ proiectul mai trebuie l\sat la dospit.
Cum `n familia tradi]ional\ româneasc\ proiectul nu poate avea
doi ta]i, Grindeanu a fost l\sat total pe dinafar\, mam\ adoptiv\ a
salariz\rii unitare fiind uns\ Olgu]a Vasilescu. Alte zece zile de
dospire au trecut [i un termen
precis de ini]iere a legii `n Parlament nu a mai fost anun]at. Cândva, dar foarte curând, `n condi]iile `n care aceea[i doamn\ Vasilescu
vrea ca luna iunie s\ `i r\mân\ exclusiv pre[edintelui s\-[i fac\ de
cap. Fie cu o sesizare la Curtea
Constitu]ional\, fie cu o retrimere
`n Parlament dup\ o analiz\ enervant\. Mort-copt, la 1 iulie legea
trebuie s\ intre `n vigoare.
Dar bomba adev\rat\ pare s\
fie Impozitul Global pe Venitul

Gospod\riei (IVG). ~n vreme ce un
proiect a ie[it `n spa]iul public „pe
surse“ imediat dup\ Pa[te, declara]iile acelea[i doamne Vasilescu
[i ale altora sunt pe zi ce trece mai
ame]itoare. C\ vom fi ca `n SUA [i
Germania, unde contribuabilii
pl\tesc impozitul pe venit o dat\ pe
an. Cum ar veni, statul devine un
creditor al cet\]eanului, care poate
opta `ntre a pune la ciorap banii de
impozit [i a-i folosi, `nmul]i [i ulterior returna statului. C\ ne vom
putea sc\dea sume considerabile
din impozitul pe venit dac\ achizi]ion\m diverse tipuri de servicii
[i cerem chitan]e. C\ statul va angaja spre binele lui, deci al nostru,
35.000 de speciali[ti care s\ umble
din poart\-n poart\ [i din u[\ de
apartament `n u[\ de apartament
ca s\ ne completeze declara]ia
anual\ de venit pe gospod\rie [i,
asemenea lui Jupuitu, s\ ne `ncaseze d\rile pe care le avem de pl\tit.
C\ ace[ti 35.000 de speciali[ti vor fi
pl\ti]i cu 10.000 de lei lunar [i ne
vor `nv\]a chiar [i cum s\ investim
la burs\ [i s\ ne alegem cele mai
bune asigur\ri private de s\n\tate.
{i câte [i mai câte.

Cea]a e total\. ~n acest timp, ar
urma s\ intre `n procedur\ parlamentar\ [i mult-discutata Lege a
Preven]iei [i s\ `nceap\ depunerea
de planuri de afaceri pentru programul România Start-up Nation,
despre care mul]i concet\]eni cred
c\ le va b\ga `n traist\ 200.000 lei
f\r\ munc\. Nu exist\ practic domeniu `n care noii v\tafi ai patriei
s\ nu vrea s\ fac\ un bine, chiar [i
cu for]a. Totul cu termen maxim
de implementare pân\ la 1 ianuarie 2018. {i pentru codul economic,
[i pentru salarizarea unitar\ avem
termen finalul lui iulie 2017. ~n
condi]iile `n care România se gânde[te deja la vacan]ele de 1 mai [i
megavacan]a rezultat\ din contopirea lui 1 iunie (de anul acesta zi
nelucr\toare) [i s\rb\toarea Rusaliilor (de asemenea nelucr\toare),
guvernan]ii [i parlamentarii ar
trebui s\ se mi[te cu viteza fulgerului [i s\ legifereze [i implementeze
a[a cum n-a mai f\cut-o nimeni
pân\ acum.
Ori avem cea mai capabil\
echip\ din istoria recent\ a ]\rii,
ori ni se joac\ o fars\ de propor]ii
cosmice.
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Fast and Furious: saga exceselor
Seria ajuns\ la al optulea
episod, The Fate of the
Furious, a b\tut toate
recordurile mondiale de
`ncas\ri la lansare, la sfâr[itul s\pt\mânii trecute.
Lungmetrajul regizat de F. Gary
Gray a f\cut `n numai cinci zile
532 de milioane de dolari, record
absolut pentru debutul unui film
pe marile ecrane, mai mult decât
ultimul episod din Star Wars, care
a adunat doar 529 de milioane.
Recordul se datoreaz\ [i celor
190 de milioane `ncasate `n China,
ceea ce confirm\ `nc\ o dat\ importan]a crescând\ a pie]ii asiatice `n
economia Hollywoodului.
Revista „Rolling Stone“ are câteva teorii care ar putea explica acest
succes:
1. Vin Diesel contra The Rock –
fiindc\ toat\ lumea vrea s\ vad\ o
`ncle[tare a titanilor: „Imagina]iv\ un duel `ntre Stallone [i
Schwarzenegger `n 1987“.
2. Familie – una dintre temele
principale ale `ntregii serii, tem\ ce
rezoneaz\ cu fanii.
3. Star power – pentru c\ produc\torii aduc, de la episod la
episod, noi vedete `n distribu]ie. De
data aceasta, este vorba despre
Hellen Mirren [i mai ales despre

Suplimentul lui Jup

Charlize Theron `n rol negativ, o
Charlize devenit\ vedet\ a filmelor
de ac]iune dup\ impresionanta ei
apari]ie `n ultimul Mad Max.
4. Lipsa competi]iei – fiindc\
noul Fast and Furious a fost lansat
`n momentul `n care lipsesc din
cinematografe noi produse ale
principalilor competitori, R\zboiul
stelelor [i Marvel. ~n fa]a unui nou
Fast and Furious, filme precum
The Lost City of Z sau The Boss Baby, Beauty and the Beast [i Power
Rangers nu au avut altceva de f\cut decât s\ se dea la o parte.
5. Momentul „holy fucking
shit!“ – ultimele episoade din serie
con]in câte un moment mai mult
decât spectaculos. ~n episodul opt
este vorba, de exemplu, despre o
curs\ de mare vitez\ `ntre ma[ini
[i un submarin nuclear!
Succesul de neoprit al acestui
episod al optulea, care survine `ntr-un
moment `n care alte francize cinematografice ar fi sucombat deja,
arat\ f\r\ doar [i poate c\ Fast and
Furious reprezint\ o for]\ `n ceea
ce prive[te succesul de public [i nu
poate fi luat\ `n derâdere, indiferent de calitatea filmelor. Adev\rul este c\ seria, care a debutat
cu un succes mediu, a suferit de-a
lungul anilor o muta]ie interesant\ [i radical\ ce a transformat
totul [i ce se petrece azi pe ecrane

are prea pu]in\ leg\tur\ cu conceptul ini]ial.
Lansat `n 2001, Fast and Furious
era o versiune de Point Break cu
ma[ini tunate [i femei `mbr\cate
sumar. Ast\zi, la cap\tul unei evolu]ii constante de-a lungul anilor,
saga ocup\ un loc aparte `n cinemaul de ac]iune, fiind mult mai
aproape de seria James Bond [i
filmele cu supereroi decât de originile sale mai p\mânte[ti.
„Dubla evolu]ie spre exces, un
realism tehnic [i suprarealism scenaristic concomitent i-au permis s\
`[i g\seasc\ o identitate proprie `n
lumea blockbusterelor [i s\ dep\[easc\ miliardul jum\tate de
dolari la `ncas\ri, dezvoltând [i o
complicitate puternic\ cu publicul.

Saga Fast and Furious devine astfel
o adev\rat\ pl\cere vinovat\ asumat\“, scrie „Slate“. Moartea
`ndr\gitului actor Paul Walker a
`nt\rit, spun comentatorii, aceast\
leg\tur\ dintre eroii francizei [i
public.
Dar seria pare s\ `[i fi pierdut
parte din suflet cu acest al optulea
episod, este de p\rere un ziarist de
la „The Hollywood Reporter“. {i
tocmai rela]ia dintre cele dou\ personaje jucate de Walker [i Vin
Diesel, un atu major al seriei,
saboteaz\ ast\zi, prin lips\, seria.
Succesul lui Fate of the Furious
arat\ `ns\ produc\torilor c\ viitorul
seriei este asigurat [i, mai mult ca
sigur, va urma aceea[i linie a excesului de scene spectaculoase.

Unde ar putea merge acum eroii
seriei, `n cele dou\ episoade deja
anun]ate? De[i pare o glum\, Dom
[i familia sa ar putea merge `n
spa]iu, `ntr-o situa]ie de gen Armageddon. Este o direc]ie confirmat\ ca posibilitate [i de Chris
Morgan, unul dintre scenari[ti.
S\ faci ceva mai spectaculos
decât pân\ acum reprezint\ o
adev\rat\ provocare pentru viitor.
„Dar“, scrie „The Hollywood Reporter“, „Dominic Toretto [i familia trebuie s\ se transforme `n pioni
`ntr-o partid\ de [ah mai mare,
`ntr-o alt\ dimensiune a francizelor
`n care orice este posibil. Nu va fi
u[or, dar `ntreaga serie se bazeaz\
pe imposbil“.

Un zid pentru
protec]ia Zidului
Municipalitatea din Berlin a ajuns `n situa]ia de a
g\si solu]ii rapide pentru a proteja de vandali [i
turi[ti vestigiile faimosului Zid care a t\iat ora[ul
vreme de decenii.
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~n acest scop, anul viitor va fi instalat\ o ramp\ de
protec]ie, un nou zid de un metru `n\l]ime, plasat la
85 de centimetri de o parte [i de alta a Zidului istoric,
pentru a `mpiedica accesul direct la vestigii.
Este o modalitate de a ap\ra aceast\ pies\ istoric\
de vandaliz\rile constante la care este supus\.
Zidul Berlinului a fost construit `n 1961 de autorit\]ile comuniste din RDG pentru a `mpiedica
cet\]enii din est s\ fug\ `n partea vestic\, spre libertate. Vreme de 28 de ani, aceast\ barier\ de 155 de
kilometri care `nconjura Berlinul de Vest a fost simbolul R\zboiului Rece.
Dup\ c\derea comunismului, din zid a mai
r\mas o mic\ parte, care acum trebuie p\zit\ de vandali. Este vorba despre East Side Gallery, o por]iune
a Zidului acoperit\ de picturi murale ce dateaz\ din
1990, din lunile imediat urm\toare c\derii Zidului,
`n noiembrie 1989. Aceast\ por]iune de 1,3 km a fost
decorat\ de 119 arti[ti [i atrage anual circa 3,5 milioane de turi[ti. De-a lungul vremii, a fost repictat\
de arti[tii originali `n 2009 [i, `n 2015, cur\]at\ [i pictat\ din nou.
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Crevetele Pink Floyd
[i efectul rockului
asupra [tiin]ei
O nou\ specie de crevete, dotat cu un uria[
cle[te roz, a fost botezat Synalpheus pinkfloydi de c\tre un cercet\tor foarte pasionat de
muzica celebrei forma]ii
Pink FLoyd.
Prezentat de savan]ii de la
Muzeul de Istorie Natural\ a universit\]ii Oxford, acest crevete
originar din Pacific se folose[te
de cle[tele supradimensionat
pentru a vâna: pocnind din el,
creeaz\ o bul\ a c\rei implozie
produce o und\ sonor\ ce z\p\ce[te prada [i poate chiar
ucide un pe[te mai mic. Aceast\
particularitate „sonor\“ i-a oferit

cercet\torul Sammy de Grave,
„na[ul“ crevetelui, s\-i dea un
nume special animalului. „Ascult
Pink Floyd de la 14 ani, iar descrierea acestui crustaceu a fost
ocazia cea mai bun\ de a aduce un
omagiu forma]iei mele preferate“,
spune el. „De fapt, to]i din echip\
suntem fani Pink Floyd [i a[teptam o ocazie pentru a-i serba.“
Samy de Grave nu este la prima abatere: deja a dat unei alte
specii de crevete numele de Elephantis jaggerai, un omagiu evident adus lui Mick Jagger de la
Rolling Stones.
De[i este prima oar\ când numele Pink Floyd este folosit de
asemenea manier\, omagiile
aduse de savan]i culturii rock sunt
nenum\rate, spune „Oüi FM“.

Astfel, `n 2012 un savant din
New Mexico a dat unei noi specii
de tarantule numele de Aphonopelma Davemustainei, de la
numele lui Dave Mustaine, liderul trupei Megadeth.
Cu câ]iva ani `nainte, fosila
unei râme a fost botezat\ Kalloprion Kilmisteri, un omagiu adus
legendarului Lemmy Kilmister
de la Motörhead.
Nu numai rockul este o surs\
de inspira]ie pentru savan]i, ci [i
al]i eroi ai culturii populare, precum Harry Potter. Seria doamnei
Rowling a inspirat pân\ acum
numele unei noi specii de p\ianjen (Eriovixia gryffindori) [i al
unui dinozaur ce a tr\it acum 66
de milioane de ani (Dracorex
hogwartsia).

n Regizorul James Gunn a confirmat c\ va scrie [i regiza un al
treilea episod din seria Gardienii galaxiei. ~ntre timp, filmul Gardienii galaxiei 2, care va avea premiera la `nceputul lui mai, a fost
prezentat presei ai c\rei reprezentan]i, de[i `nc\ nu pot publica
cronici oficiale, [i-au descris primele impresii, iar acestea sunt mai
mult decât entuziaste, majoritatea fiind de p\rere c\ „Gardienii
galaxiei 2 este mai amuzant decât primul film, cu o ton\ de surprize
[i de o profunzime emo]ional\ nea[teptat\“.
n Paolo Sorrentino, autorul lui La Grande Bellezza [i The Young
Pope, preg\te[te un lungmetraj despre ascensiunea lui Silvio Berusconi, ce va fi jucat de actorul preferat al regizorului italian, Toni
Servillo.
n Sting, european convins: „~n ce prive[te rezultatul votului
Brexit, sunt foarte dezam\git. Politicienii [i-au min]it aleg\torii.
N-ar fi trebuit organizat nici un referendum, nu se hot\r\[te a[a ceva sub imperiul emo]iilor. Nu [tiu ce va urma... haos, f\r\
`ndoial\“.
n Nicole Kidman va fi vedeta festivalului de la Cannes, scrie
„Premiere“, fiind prezent\ `n distribu]ia a nu mai pu]in de patru
produc]ii selectate. ~n 2013, actri]a a f\cut parte din juriul prezidat
`n acel an de Steven Spielberg.
n Pornit s\ realizeze cât mai multe filme posibil din saga Alien
(`ntre dou\ [i patru produc]ii), regizorul Ridley Scott nu exclude
ideea de a o re`ntineri digital pe actri]a Sigourney Weaver, protagonista filmului ini]ial.
n Dwayne Johnson a confirmat c\ a `ncercat s\ fie distribuit `n
rolul principal din seria Jack Reacher, dar c\ produc\torii, acum zece
ani, l-au preferat pe Tom Cruise. Mul]i sunt de p\rere c\ The Rock ar
fi fost mult mai potrivit `n rolul anchetatorului imaginat de scriitorul
Lee Child, personaj care este un uria[: Dwayne Johnson are o
`n\l]ime de 1,95 metri, `n vreme ce Tom Cruise m\soar\ doar 1,70.
n Indienii se preg\tesc s\ toarne cel mai scump film din istoria
]\rii, o adaptare a poemului sanscrit Mahabharata. Filmul, `n dou\
p\r]i, se va numit Randamoozham [i va costa 120 de milioane de
lire sterline. Este finan]at de BR Shetty, un miliardar din Emiratele
Arabe care sper\ c\ „filmul va fi adaptat `n 100 de limbi [i va fi
v\zut de 3 miliarde de spectatori“.
n Pre[edintele Trump, despre care nu se poate spune c\ este un
mare cititor (a declarat c\ cele dou\ c\r]i preferate sunt Biblia [i
propria lui oper\, The Art of the Deal), a recomandat pe Twitter po
carte: Reasons to vote for Democrats, de Michael J. Knowles. Este
un volum care con]ine zece capitole [i 260 de pagini absolut goale.
~n ciuda acestui fapt, aceast\ glum\ de carte s-a vândut pân\ acum
`n 60.000 de exemplare.

Marc\ `nregistrat\ – Editura Polirom [i „Ziarul de Ia[i“.
Proiect realizat de Editura Polirom `n colaborare cu
„Ziarul de Ia[i“. Se distribuie gratuit `mpreun\
cu „Ziarul de Ia[i“.
Adres\: Ia[i, B-dul Carol I, nr. 4, etaj 4, CP 266, tel.
0232/ 214.100, 0232/ 214111, fax: 0232/ 214111

Muzic\: Victor Eskenasy,
Dumitru Ungureanu

Senior editor:
Lucian Dan Teodorovici

Film: Iulia Blaga
Teatru: Olti]a C`ntec
Caricatur\:
Lucian Amarii (Jup)
Grafic\:
Ion Barbu
Actualitate:
R\zvan Chiru]\, C\t\lin Hopulele,
Ioan Stoleru
Publicitate: tel. 0232/ 252294
Distribu]ie: Mihai Sârbu, tel.
0232/ 271333. Media Distribution S.R.L.,
tel. 0232/ 216112
Abonamente: tel. 0232/214100
Tarife de abonament: 45 lei pentru
3 luni; 91 lei pentru 6 luni;
182 lei pentru 12 luni. Pre]urile includ
[i tarifele po[tale.

Redactor-[ef:
George Onofrei
Editor:
Anca Baraboi
Redactor:
Radu Cucuteanu
DTP:
Adina Ciocoiu
Rubrici permanente:
Bobi (F\r\ zah\r), M\d\lina Cocea,
Drago[ Cojocaru, Andrei Cr\ciun,
Florin Ghe]\u, Radu Pavel Gheo,
Florin L\z\rescu, George Onofrei
Carte:
Doris Mironescu, Eli B\dic\, Florin Irimia,
Marius Mihe], Cristian Teodorescu, BogdanAlexandru St\nescu, Alina Purcaru

Pagini realizate de Drago[ Cojocaru

SUPLIMENTUL DE CULTUR| » ANUL XIII » NR. 563» 22 – 28 aprilie 2017

„Suplimentul de cultur\“
este tip\rit
cu sprijinul Adev\rul Holding

Responsabilitatea juridic\ pentru con]inutul articolului `i apar]ine autorului »
Manuscrisele primite la redac]ie nu se `napoiaz\

www.suplimentuldecultura.ro

16 » fast food

P\cat
(M)ucenic are titlul original Uchenik, dar distribuitorul
român – Transilvania Film, a vrut s\ insiste pe dualitatea pe care titlul rusesc doar o sugera. (~n schimb,
titlul `n englez\ e mult mai neutru – The Student.)
Filmul a avut premiera mondial\ anul trecut la
Cannes, `n sec]iunea Un Certain Regard, unde a fost
distins cu Premiul François Chalais. Greu de crezut c\
acest film despre cum `ntunec\ fundamentalismul
religios min]ile unui adolescent rus adapteaz\, de
fapt, o pies\ german\ de teatru scris\ de dramaturgul
Marius von Mayenburg. Regizorul Kirill Serebrennikov
a montat piesa la Centrul Gogol din Moscova, teatru
pe care l-a condus timp de trei ani, iar succesul
mont\rii l-a f\cut s\ realizeze pe urm\ [i adaptarea
cinematografic\. Folosind aproape toat\ distribu]ia
din pies\ – cu excep]ia protagonistului (pentru c\
actorul din pies\ `mb\trânise), Serebrennikov a optat
pentru cadre-secven]\ lungi, filmate pe cât posibil `n
lumin\ natural\, director de imagine fiindu-i Vladislav
Opelian], care a mai colaborat printre al]ii cu Nikita
Mihalkov la Sunstroke [i 12.

Film
Iulia Blaga
Leg\tura cu Germania e operat\
aluziv, prin plasarea ac]iunii `n
regiunea Kaliningrad, fostul Königsberg din Imperiul Austro-Ungar, unde Veniamin, elev al unui
liceu sportiv, se treze[te `ntr-o
bun\ zi `mbibat de credin]\. Filmul a[a `l [i preia, de parc\ ar fi
`nghi]it Biblia peste noapte [i ar fi

`nceput s\ citeze din ea, hodoronctronc, la ora de `not, unde fetele
vin – normal – cam despuiate. Fiind realizat dup\ o pies\ de teatru,
mare parte din obiec]iile aduse
scenariului, dac\ ele exist\, i se
pot aduce direct lui von Meyenburg. {i exist\. E frustrant\
povestea adolescentului care o ia
razna [i absolut nimeni dintre
maturii din jur – mama proletar\,
obosit\ [i non-empatic\, profa de
biologie care e [i psiholog [i care
pare cea mai istea]\ persoan\ din
film, directoarea comunistoid\,
preotul care pred\ religie, proful

de sport mu[chiulos [i tâmpi]el –
absolut nimeni nu vine cu o
solu]ie simpl\ [i clar\ atunci
când fanatismul lui Veniamin
devine tot mai vertiginos, iar el
imposibil de ]inut `n frâu: s\ fie
adus un psiholog sau un psihiatru. Profa de biologie probabil c\
e psiholog doar pe hârtie, pentru
c\ nu reac]ioneaz\ ca un psiholog
la provoc\rile [i semnalele lui Veniamin [i nu e `n stare s\-[i
sus]in\ cauza.
Am v\zut anul trecut la
Cannes doar prima jum\tate din
film [i am fost impresionat\ de
cum urc\ povestea `n intensitate,
pe m\sur\ ce Veniamin devine tot
mai radical. M\ a[teptam la un
climax `n care eroul s\ fac\ rost de
o arm\ [i s\ urmeze un m\cel –
profilul de adolescent singuratic,
crescut de o mam\ divor]at\ [i
ambiguu sexual `l recomanda
pentru gesturi brutale, spectaculoase, dar când am v\zut `ntreg

~ndrumar financiar
Oricât `ncerci s\ te fere[ti, uneori
pur [i simplu cazi `n capcana de a ]i
se `nmâna o invita]ie la nunt\. Nu te
panica, respir\ adânc, exist\ [i lucruri mai grave pe lumea asta, cum
ar fi sifilisul, lombosciatica sau
orice combina]ie dintre cele dou\.
Bine`n]eles, cea mai frumoas\
nunt\ este cea la care nu te duci.
~n cazul acesta trebuie s\ simulezi
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cum `]i smulgi firele din cap de
ciud\ c\ nu’[ cum dracu’ trebuie
s\ pleci la congresul \la de la care
nu po]i lipsi. C\ e[ti sigur c\ va fi
fost o nunt\ superb\ [i c\ te-ai fi
sim]it nemaipomenit. Mare
aten]ie, s\ nu cazi `n capcana ulterioar\ cu „hai la noi s\ vezi filmarea“! Asta `nseamn\ c\ nu e
nici o problem\ c\ nu ai putut participa la eveniment, po]i s\ ne
aduci plicul ulterior. Doar amatorii cad `n plasa asta.
Ast\zi vorbim despre cei care nu
pot lipsi motivat. Prima `ntrebare pe
care trebuie s\ ]i-o pui este: cât

merge masa? Câ]i bani vâr `n plicul
cela? R\spunsul, `n formulare
scurt\, este c\ trebuie s\ pui destul
de pu]in cât s\ nu te sim]i jecm\nit [i
destul de mult `ncât s\ nu trebuiasc\
s\ schimbi trotuarul când te mai
`ntâlne[ti cu gineric\. Este o grani]\
foarte fin\, ca un mers pe sârm\.
Bine`n]eles, exist\ extreme asumate. Na[ul, spre exemplu. Dac\
nu ai avut puterea s\ zici NU,
acum trebuie s\ fii fudul. Iar fudul
este un fel de superlativ prin defini]ie. Fudul egal o mie de euro,
f\r\ echivoc. De suma asta trebuie
s\ `ncerci s\ `]i creezi cea mai
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filmul la Bucure[ti mi s-a p\rut
frustrant\ nu atât lipsa unei desc\rc\ri energetice, cât faptul c\
nimeni nu pune degetul pe ran\
când lucrurile sunt de domeniul
eviden]ei. Mi s-a p\rut c\ pove[tii
`i lipse[te subtilitatea exact când
avea mai mult\ nevoie de ea.
~nclin s\ cred c\ piesa e mai
arid\ [i mai abstract\ decât filmul
[i c\ von Meyenburg a lucrat cu
ni[te personaje-pion ideologice.
Citatul urm\tor dintr-un interviu
al lui Serebrennikov cam asta
sugereaz\: „Cred c\ personajele
lupt\ pentru propria lor viziune
despre via]\; este o lupt\ `ntre mai
multe con[tiin]e. Pentru acest
adolescent e vorba, fire[te, de o explozie de testosteron, dar fetele
nu-i dau aten]ie [i are [i o criz\ `n
familie, cu un tat\ absent [i o
mam\ proast\. Nimeni nu-l `n]elege, iar el trebuie s\ fac\ ceva cu
egoul lui, trebuie s\ se arate lumii.
Dar aceast\ problem\ evolueaz\
spre violen]\ [i catastrof\“.

Filmul red\ conving\tor imaginea Rusiei de azi, care dup\
decenii de ateism a reintrodus religia `n [coli [i care, la nivelul ierbii, este un amestec de tradi]ionalism [i de ideologie comunist\,
ambele `nghi]ite pe nemestecate
[i devenite un fel de bol alimentar `nt\rit.
E la fel de conving\tor `n a construi portretele personajelor.
P\cat c\ nu le [i leag\ `ntre ele.
~n]eleg c\ dialogul surzilor e
ideea, dar chiar [i a[a era nevoie
de pu]in\ subtilitate.
Ce-i reu[e[te foarte bine lui Serebrennikov, care l-a g\sit pe excelentul interpret Piotr Skvor]ov
[i [tie perfect ce s\ scoat\ de la el,
e s\ te ]in\ `ntr-o tensiune permanent\. Veniamin pare `n stare de
orice, oricând. Cu atât e mai mare
frustrarea s\ te sim]i cu un pas
`naintea personajelor. Aproape c\
`]i vine s\ strigi la ele.

Voi n-a]i `ntrebat
F|R| ZAH|R v\ r\spunde
Bobi
bun\ imagine posibil\ `n rândul
mesenilor. La fiecare trei fraze, nu
uita s\ aminte[ti c\ dai o mie [i c\
nu te ui]i la bani. Când sim]i c\ nu
mai rezi[ti, nu e nici o ru[ine s\
tragi un bocet `n toalet\. Un avantaj `n a n\[i este [i faptul c\, indiferent dac\ are o sut\ pai[pe kile
[i hirsutism sever, na[ei i se va
spune c\ arat\ tare bine.
Mare aten]ie! Expresia o dat\
vede na[ul pu]a finei este valabil\
doar la botez! Nu arunca banii pe
iluzii, po]i oricând g\si zece prostituate decente care de o mie de euro
s\ se prefac\ cum c\ le e[ti na[.

Dac\ e[ti mesean de rând, banii
pe care `i dai trebuie s\-i prive[ti
ca pe o investi]ie pe termen mediu.
Sau ca pe o emisiune de obliga]iuni. Pentru c\ mirii de azi cap\t\
automat obliga]ia de a fi prezen]i
la primul eveniment similar
g\zduit de tine. Dar, revenind la
mersul pe sârm\, mare grij\, chiar
[i doar zece lei pu[i `n plus, de
dragul de a fi mai cu mo] decât
vecinul de mas\, te poate transforma `n ]int\ poten]ial\ pentru a le
boteza mirilor primul copil.
Marinela [i Sorin v\ mul]umesc c\ le sunte]i al\turi [i v\
doresc petrecere frumoas\!
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