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DOSAR CINEMA

Lavinia Brani[te este o voce puternic\ `n literatura român\ contemporan\. A publicat, `n octombrie 2016, primul s\u roman,
Interior zero, o carte foarte bun\,
a[a cum afirmam recent, `ntr-o
cronic\ ap\rut\ `n paginile „Suplimentului de cultur\“.

» pag. 10-11

Critica de film ast\zi
~i mai cânt\m prohodul sau
navig\m odat\ cu vremurile?

Cronic\ de carte

Un b\n\]an
agiv\rat
Florin Irimia
Vlad Jivan se consider\ un „b\n\]an agiv\rat“. De[i c\s\torit cu o
craioveanc\ venit\ s\ fac\ facultatea la Timi[oara, iar acum, la
peste patruzeci de ani, ajuns patron
al unei tipografii/edituri, face afaceri cu dom’ Vergil, un (fost) securist din Bucure[ti, mieros [i
gre]os cum `i [ade bine unuia ca el,
Vlad r\mâne animat de un patriotism local suficient de strident pân\
[i pentru prietenii s\i timi[oreni,
care nu-i `mp\rt\[esc `ntotdeauna
viziunea, chiar dac\ n-au curajul
sau cheful s\ i-o spun\ `n fa]\.

» pag. 12
Scrisoare pentru
melomani

Fontana [i
Chopin `n scrisori
Victor Eskenasy

~n urm\ cu câteva s\pt\mâni, Federa]ia Interna]ional\ a Criticilor de Film (FIPRESCI) [i-a invitat
membrii s\ participe la un amplu sondaj despre meseria de critic de film. Ace[tia au r\spuns la tot
felul de `ntreb\ri, de la câte cronici public\ lunar [i câte festivaluri bifeaz\ anual pân\ la cum `[i
pl\tesc aceste deplas\ri la festivaluri sau dac\ sunt remunera]i pentru ceea ce scriu. Ancheta ne-a
sugerat s\ sond\m terenul acas\ [i s\ vedem cum apreciaz\ situa]ia criticii de film de la noi.

Citi]i dosarul realizat de Iulia Blaga `n » paginile 6-9

Un director de marketing [i responsabila cu presa m\ `ndemnau
la Musikmesse din Frankfurt s\
r\sfoiesc `n voie c\r]ile ap\rute
sub egida Institutului Na]ional
Frederic Chopin de la Var[ovia.
~mi recomandau chiar un volum
de coresponden]\, pasionant, spuneau ei, ap\rut recent [i `n limba
englez\, zicându-mi s\ aleg ce
doresc dintre publica]iile poloneze.

» pag. 4

2 » opinii

Scrisoare c\tre Adrian Georgescu
Exitus este al doilea roman scris de Adrian Georgescu
[i a fost publicat la Editura Polirom `n anul 2017.

Culeg\torul de harfe
Andrei Cr\ciun

Prieten drag, „Suplimentul de cultur\“ este una dintre acele 718 publica]ii `n care te amuzai s\ consta]i
c\ scriu. Le trimit de aici scrisori
scriitorilor, `ndeosebi celor care nu
mai sunt `n via]\. A[adar, `nainte
de toate, sper ca rândurile mele s\
te g\seasc\ bine, s\n\tos, `n plin
turneu de promovare a romanului
dumitale.
~n al doilea rând vreau s\ `]i spun,
din nou, cât m\ onoreaz\ prietenia
dumitale. }i-am citit dintotdeauna
cu mare admira]ie cronicile sportive, dorindu-mi, desigur zadarnic, s\
le pot ajunge cândva frumuse]ea.

~n al treilea rând, sunt `n m\sur\
s\ `]i fac o confesiune: era dup\ o
`ntâlnire cu dumneata când m-am
hot\rât s\-mi p\r\sesc redac]ia pentru atât de necesara iluzie a libert\]ii. Mi-a mai luat cinci ani s\-mi
g\sesc [i curajul unei demisii. Dar,
dac\ sunt ast\zi ziarist independent
(totodat\, cu 718 locuri de munc\),
este fiindc\ – de[i nu ]i-am spus-o
pân\ acum – am v\zut `n dumneata
un exemplu. Am puterea s\ recunosc: n-ai gre[it [i n-am gre[it nici eu
mergând pe aceast\ cale.
Te mai informez c\ am râs grozav la prima dumitale carte – Câteva

sfâr[ituri de lume. Grozav am râs!
Când citeam Sfâr[iturile aveam
pe cap nenum\rate p\l\rii albastre [i mi le scoteam, rând pe rând,
de câte ori m\ `ncântam. La sfâr[it
nu se mai afla nimic `ntre cre[tetul meu [i cer. Arareori am tr\it
asemenea miracole.
Iar acum, Exitus. Ai primit deja
atâtea elogii pentru acest roman, ba
chiar e[ti [i `n topul preferin]elor cititorilor, `ncât ce ar mai putea s\
adauge cuvintele mele?
Nu m-a surprins latura dumitale
grav\, nu m-a surprins nici c\ ai putut s\ scrii cu atât calm (dac\ nu cu
atât\ voluptate) despre moarte.
Mi-a pl\cut povestea lui Milo, care
`[i pierde la na[tere tat\l, nu mama,
a[a cum se `ntâmpl\ prin romanele
ceva mai vechi. ~n cele din urm\ bine`n]eles c\ `l vei l\sa singur [i `l
vei pune s\ tr\iasc\ din nimic, a[a
cum doar `n literatur\ este posibil.
Cred c\, de fapt, asta vreau s\-]i
spun: te afli `ntru totul `n literatur\,
pe un t\râm magic, care nu are

nevoie de timp sau de spa]iu. Ai
ajuns aici, unde numai [i numai
fic]iunea conteaz\.
{i nu [tiu, domnule Georgescu,
câte c\r]i scrise `n limba român\ au
aceast\ putere: s\ fie simfonii ale
fic]iunii!
Avem autori pe care `i iubim
deopotriv\ (Radu Cosa[u [i Mircea
Horia Simionescu `naintea tuturor), dar dumneata ai [i ace[ti eroi
personali – William Faulkner, Cormac McCarthy [i chiar b\trânul
domn Jules Verne (da, nu...) – de care m-am apropiat prea pu]in. ~mi
sunt continente mai degrab\ str\ine, dar pot s\ `n]eleg c\ Exitus este
o planet\ din sistemul lor solar.
Pot s\ `n]eleg c\ pentru dumneata
literatura este ce se `ntâmpl\. Iar `n
Exitus se `ntâmpl\ atâtea! Domnule
Georgescu, te-am citit cât m-am priceput [i sunt `n m\sur\ s\ exclam c\
ai scris o carte deopotriv\ de filosofie
[i de aventuri. De aceea, nu e[ti nici
m\car rar `n peisajul de ast\zi al literaturii de limb\ român\. E[ti unic.

Mai departe, domnule Georgescu, d\-mi voie s\ `]i spun c\ ai aici
dou\ personaje, nu [tiu cât ]ii dumneata la ele, care pe mine m\ obsedeaz\. Primul este Hans. Dac\ `n
cartea ta s-ar `ntâmpla o Apocalips\
(nu c\ nu se `ntâmpl\) [i ar trebui
s\ intru `ntre pagini [i s\ fug cu un
singur personaj `n cârc\, acela nu
ar fi Milo, acela ar fi Hans. Cel de-al
doilea personaj care m\ `nnebune[te este Portughezul, pentru acel
glon] pe care `l purta `n cap, pentru
acea nebunie a lui [i numai a lui
care `i ciuntea cuvintele.
Obiec]ii? Am, dar le trec `n contul meu, am `ntotdeauna greut\]i
când m\ `ntâmplu, nu prea des, `n
fa]a fic]iunii des\vâr[ite. Dumneata, prietene, ai scris o carte care `]i
va supravie]ui.
Nu [tiu cât te intereseaz\ nemurirea, probabil c\ pu]in [i c\ `]i dau
o veste la care e[ti indiferent, dar
aceast\ carte, `n care se moare atât
de des [i de absurd [i de brutal, `ntocmai cum se moare [i `n via]a
adev\rat\, tocmai ]i-a adus-o.

Regularizare ANAF

~ntâmpl\ri [i personaje

De-a lungul vie]ii am lucrat [i la bugetari, [i la priva]i, am avut [i firm\,
[i PFA, am luat [i drepturi de autor
pe persoan\ fizic\. {i-am avut grij\
de fiecare dat\ s\-mi pl\tesc la zi toate taxele c\tre stat. Dup\ spusele
contabililor profesioni[ti, am pl\tit
de cele mai multe ori o c\ru]\ de
bani `n plus, n-am apelat la nu [tiu ce
deduceri, la nu [tiu ce subterfugii.
Las\, s\ fie clar, s\ fie cinstit, s\ n-am
discu]ii. {i pot spune f\r\ ezit\ri c\
n-am `ntâlnit institu]ie a statului
mai anapoda, mai ultra-birocratizat\, mai ultra-`nvechit\, mai absurd\ decât ANAF.
Cu vreo dou\ s\pt\mâni `n urm\,
ANAF mi-a trimis la serviciu [i `n alte
dou\ locuri de unde am mai `ncasat
recent bani – frumos, cinstit, cu toate
taxele pl\tite la zi — o scrisoare de poprire a sumei de 700 lei, reprezentând
„regularizare“. Plus o scrisoare la
banc\, s\-mi blocheze contul. B\, zic,
regularizare, regularizare, dar de unde s\ fie? C\ firm\ nu mai am, PFA nu
mai am, pe drepturile de autor am
pl\tit din prima 16 la sut\ impozit, plus
celelalte contribu]ii aferente. Sun contabilul de la fostul PFA, `l b\nuiesc pe
om c\ nu mi-o fi depus cine [tie ce declara]ie, cine [tie ce chitan]\ de contribu]ie pl\tit\ cu mânu]a mea la cozi kilometrice, prin sediile ANAF.

din]i cu chitan]e, dovezi de plat\,
acte peste acte. Iar ping-pong cu noi
pe la ghi[ee, pân\ la urm\ cineva
de la ANAF recunoa[te c\ regularizarea nu-i de la PFA, ci de la drepturi de autor pe ni[te articole de
pres\ din 2013.
–— P\i, nu se poate, zic, uita]i dovezi c\ la sfâr[itul lui 2015 eram pe
zero datorii!
— Ei, s-a f\cut regularizarea
mai târziu. Trebuie s-o pl\ti]i cu tot
cu penalit\]i, n-am ce v\ face, nu-i
treaba mea. Eu doar v\ pot ajuta s\
compens\m datoria noastr\ c\tre
dvs. Dac\ pl\ti]i acum, v\ ajut eu
cu compensarea mai repede, nu `n
45 de zile, ca de obicei. {i sc\pa]i [i
de poprire, [i de blocarea contului.
Vreau s\ pl\tesc, dar nu se
poate pl\ti cu cardul. Revin a doua zi cu cash. Dup\ câteva zile,
scap de poprire. De curiozitate,
m\ interesez [i aflu c\ pe articolele alea de pres\ din 2013 `ncasasem vreo mie de lei. Deci exclus
s\ fi fost posibil\ o regularizare
de 700 lei pe acea sum\, c\ ar fi
`nsemnat un impozit de peste 80
la sut\ (10 la sut\ pl\tisem din
prima, la `ncasare).
Altfel, nu-[’ ce s\ zic, poate chiar
trebuia s\ pl\tesc regularizarea aia

— E o gre[eal\ sigur, zice omul.
Eu am depus tot, toate actele sunt `n
regul\ pân\ ai `nchis PFA-ul, acum
doi ani, iar când l-ai `nchis, erai pe
zero cu datorii la stat. Du-te [i vorbe[te la ANAF. Probabil nu au luat
`n calcul c\ ai `nchis PFA-ul [i te-au
impozitat estimativ din oficiu [i
pentru anul urm\tor.
M\ duc la ANAF, fac \ia pingpong cu mine pe la diverse ghi[ee,
pân\ ajung la biroul de execut\ri silite. Acolo sunt vreo [ase func]ionari cu nasul `n hârtii. Spun `n mare, `n neant, care-i nedumerirea [i
problema mea. Nimeni nu ridic\
ochii din birou, doar mi se spune
dup\ o vreme:
— A[tepta]i acolo pe scaun.
A[tept [i, dup\ alt\ vreme, un
domn plictisit de lâng\ mine zice:
— Haide]i s\ v\ iau eu, c\ nu mai
vine...
Nu mai roste[te cine trebuie s\
vin\. ~i zic din nou problema [i-l rog
s\-mi explice de ce trebuie s\ pl\tesc
700 de lei, ce-i cu suma aia [i de ce
n-am fost informat de existen]a ei
pân\ s\ se ajung\ la poprire. {i cum
scap de asta. El se uit\ `n monitor,
pufne[te, strânge din umeri:
— Eu nu [tiu, nu-i treaba mea,
nu sunte]i la litera mea, doar v\ fac
un bine. {i v\ zic ce scrie pe calculator. Pe calculator scrie c\ ave]i de
pl\tit 1100 de lei.

— P\i, a venit poprire pe 700.
— 400 de lei sunt penalit\]i pentru `ntârziere. Asta o s\ vin\ mai
târziu poprire. Dar nu-i problem\,
c\ ANAF v\ datoreaz\ dvs. 500 de
lei, bani din regulariz\ri, face]i o cerere de compensare [i nu mai ave]i
de plat\ decât vreo 600 de lei.
Nu poate s\-mi explice de unde
provine suma datorat\ c\tre ANAF.
Cic\ poate o fi de la regularizarea
PFA-ului `nchis acum doi ani, dar
eu oricum trebuie s\ pl\tesc, dac\
nu vreau s\ mi se blocheze contul,
iar sfatul lui prietenesc e s\ fac o cerere de compensare pentru suma pe
care mi-o datoreaz\ ANAF. ~ntreb
retoric dac\ pentru datoria respectiv\, de care habar n-aveam, plus taxa auto de sute de euro luat\ abuziv,
nu trebuie [i ANAF s\-mi pl\teasc\
penalit\]i. Dar nu [tie s\-mi spun\
nici de când [i de unde ANAF-ul `mi
este mie dator cu 500 de lei. O fi de la
regularizare. Iar taxa auto nu-i treaba lui. Bref, eu sunt dator Statului
nu [tiu de ce [i de când cu 700 de lei,
Statul `mi este mie dator nu [tiu de
ce [i de când cu 500 de lei, iar eu trebuie s\ pl\tesc ANAF 1100 de lei, ca
s\ nu mi se blocheze contul. {i c\-i
bine s\ ne regulariz\m.
A doua zi, m\ duc la ei cu contabilul de la fostul PFA, `narmat `n
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Florin L\z\rescu
din 2013. Dar m\ `ntreb cum Dumnezeu toate companiile astea de la
utilit\]i – ap\, curent, gaz, telefon
etc. – reu[esc s\ te informeze pe
e-mail, pe telefon, s\-]i explice fiecare b\nu] pe care `l ai de dat, s\ te
aten]ioneze `n avans cât ai de plat\,
s\-]i mai dea vreo dou\ avertismente dup\ scaden]\? Iar ANAF nu. De
ce mai au adresa mea de e-mail,
num\rul meu de telefon, de ce nu
m\ contacteaz\ altfel decât prin porumbei c\l\tori când apare o problem\? M\car s\ o [tiu, s\ o pot
`n]elege, s\ ne putem explica, s\ nu
mai ajungem la penalit\]i sau la blocarea contului din senin. Cum de la
poprire m-au g\sit, mi-au trimis
scrisori `n cinci locuri, dar `nainte
de asta, nimic?
{tiu, poate vi se pare neinteresant ce spun, c\ bine ne face ANAF
ho]ilor \stora care muncim `n mai
multe locuri deodat\, c\ nu v\ prive[te chestiunea. ~n acest caz, a[tepta]i impozitul pe gospod\rie, când
fiecare cet\]ean o s\ intre `n contact
direct cu ANAF, cu sistemul lor de
comunicare, de plat\ [i de justificare. {i mai vorbim atunci despre
absurdul provocat de aceast\ institu]ie. {i despre cum se regularizeaz\ acolo.

www.suplimentuldecultura.ro
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Hacienda România
Spuneam s\pt\mâna trecut\ c\, din motive felurite [i nu `ntotdeauna foarte
oneste, care se raporteaz\ la bani, audien]\ [i influen]\ politic\, e greu s\ faci
pres\ de investiga]ie `n România. {i mi-am imaginat c\, `n loc de investiga]ii
minu]ioase, complexe [i uneori plictisitoare pentru public, ar fi mai simplu
s\ g\se[ti o formul\ accesibil\, simpl\ [i cu succes garantat.
S\ lu\m, de exemplu, `ncâlcitele
rela]ii politice, de afaceri [i de
prietenie ale actualului pre[edinte PSD, Liviu Dragnea, care se
`ntind din Teleorman pân\ `n
Brazilia, rela]ii dezv\luite de jurnali[tii de la RISE Project. L\s\m
deocamdat\ deoparte faptul c\ investiga]ia lor a trecut ignorat\ de
televiziunile importante de la noi,
fiindc\ nu-i prima dat\ când puternicii zilei sunt trata]i cu m\nu[i. Cenzura (sau autocenzura)
interesat\ e o realitate nici m\car
local\: de ce s\ mu[ti mâna care
]i-ar putea arunca o bucat\ de pâine? Sau piciorul care ]i-ar putea
trage un [ut? S\ ne gândim mai
degrab\ la o solu]ie de evitare,
una absolut inovatoare: s\ telenoveliz\m presa. La propriu. ~n
loc de o lung\ [i documentat\

anchet\ jurnalistic\, `nc\rcat\
de informa]ii, nume [i evenimente care buim\cesc cititorul,
n-ar fi mai potrivit\ o ecranizare – eventual `n mai multe episoade – a `ntregii pove[ti?
{i, dac\ tot e implicat\ Brazilia,
solu]ia telenovelei parc\ vine de la
sine. Parc\ `l [i v\d pe don Liviu,
mo[ierul Teleormanului, `n conacul s\u cu etaj, primindu-[i prietenii [i partenerii de afaceri `ntr-un
decor na]ional, cu scoar]e române[ti pe pere]i [i stacane de vin
ro[u pe mas\. Don Liviu [i prietenii s\i pun la cale ]ara. Vin so]ii.
Vin amante. Vin oameni `mbr\ca]i la costum, rude, subalterni,
fini [i fine. Don Liviu `i ajut\, le d\
slujbe, deschide firme, d\ ordine,
`ncheie contracte cu statul. Un
prieten apropiat e sinucis `n toaleta

unui avion. Jale mare, doliu, reorganizare. Apare [i fiul adoptiv, cu
un zâmbet viclean pe buze, [i [tim
imediat c\ Victor e un tr\d\tor.
S\ nu te `ncrezi `n el, don Liviu!
Dar st\pânul nostru e priceput,
[tie s\ dejoace orice manevre tic\loase. Le are [i el pe ale lui.
Don Liviu se relaxeaz\ `n Brazilia cu prietenii, iar la un moment dat vars\ o lacrim\ pentru
prietenul sinucis. Se `ntoarce `n
]ar\ proasp\t bronzat [i cu lacrima uscat\. Coordoneaz\ afacerile
mo[iei Teleorman, apoi merge la
palat, la Capital\, [i d\ ordine.
{eful guvernului `l ascult\ supus,
o secretar\ `l prive[te cu admira]ie ne]\rmurit\ [i cumva pofticioas\. Don Liviu o apuc\ tandru
de b\rbie [i `i spune c\ are un
viitor mare. Fata ro[e[te, iar `n

Acvariul opozi]iei
Vagonul cu vorbe
Florin Ghe]\u

PSD continu\ s\ domine scena politic\. A f\cut destule prostii, face
`n continuare, dar nimic nu clatin\ partidul lui Dragnea, care se
`n[urubeaz\ tot mai solid `n jude]e. Sunt zone din ]ar\ unde PSD
câ[tig\ f\r\ probleme, indiferent
pe cine pune candidat. ~n iunie
sunt alegeri locale la Craiova.
Adic\ peste mai pu]in de dou\
luni. ~n joc e prim\ria, dup\ ce Olgu]a Vasilescu a renun]at la mandat, preferând `n mod surprinz\tor fotoliul de parlamentar, apoi
pe cel de ministru. Oltenia e fief
PSD, iar prim\ria va r\mâne
mo[tenire altui candidat socialdemocrat, oricare ar fi el. Deja a
fost scos la `nc\lzire viceprimarul
Craiovei, un ilustru necunoscut,
cules de prin gr\dina PMP.
Re]eta PSD de la Dolj va fi
aproape sigur câ[tig\toare, cât\

vreme opozi]ia nu [tie ce are de
f\cut. Foarte probabil, PNL, USR
[i celelalte partide mai mici vor
merge separat `n alegeri, de[i
scrutinul se desf\[oar\ dup\ acelea[i reguli ca `n 2016, adic\ `ntr-un
singur tur. Dac\ ar exista maturitate politic\, opozi]ia din Craiova
ar merge cu un candidat unic, desemnat eventual din zona societ\]ii civile. Un astfel de gest nu doar
c\ ar revigora campania de la Craiova, ci ar reprezenta un semnal
pentru `ntreaga ]ar\. Nu se va
`ntâmpla acest lucru, pentru c\
orgoliile sunt mari. PNL vrea s\
arate c\ n-a murit `nc\, `n timp ce
USR e `n plin\ afirmare, de[i un
scor de 15 la sut\, s\ zicem, n-ar fi
decât un rezultat de palmares.
Situa]ia politic\ din inima Olteniei arat\ de fapt degringolada
din rândurile opozi]iei. Partide

f\r\ orizont, voturi pu]ine, dar
mofturi cât `ncape.
Ne amintim ce s-a `ntâmplat
vara trecut\ la locale, `n ora[e precum Bucure[ti sau Ia[i. C\t\lin
Predoiu [i Nicu[or Dan s-au b\tut
pân\ `n ultimul moment pentru
locul secund pe Capital\, fiind
clar c\ nici unul dintre ei n-o poate `nvinge pe Gabriela Firea de la
PSD. Candidatul USB a luat 30 la
sut\, iar Predoiu doar 13, dar `ntrebarea e ce s-ar fi `ntâmplat dac\
PNL [i USB ar fi l\sat scandalul, sar fi a[ezat la aceea[i mas\ [i ar fi
negociat serios sus]inerea candidatului cel mai bine plasat. Posibil ca alta s\ fi fost soarta b\t\liei
pe Bucure[ti.
O situa]ie identic\ s-a petrecut
la Ia[i. Liberalii au crezut c\ vor
da lovitura cu directorul de la Aeroport, Marius Bodea, `ns\ independentul Andrei Postolache a
stricat toate calculele. Ce a rezultat? O b\t\lie surd\ `ntre PNL [i
Postolache, cu lovituri sub centur\, cuprinzând contestarea `nregistr\rii partidului Pentru Ia[i.
Urmarea? Candidatul PSD Mihai
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Românii e de[tep]i
Radu Pavel Gheo

scena urm\toare iese dintr-un
apartament. Apoi iese [i el, urc\
`n limuzin\ [i se `ntoarce la conac.
La conac apar ni[te vân\tori
care au cump\rat, au vândut sau
au preluat o p\dure mare de pe
mo[ia Teleorman. ~i pup\ mâna [i
vorbesc despre ni[te afaceri cu
fiul lui don Liviu – cel adev\rat,
nu tr\d\torul politic. Don Liviu le
promite c\ le rezolv\ ceva `n Capital\, nu se [tie ce anume – suspans
pân\ `n episodul urm\tor. Mai
apar dou\ femei frumoase, care se
ceart\, nu e clar de ce, dar f\r\
cearta lor telenovela parc\ n-ar fi
telenovel\, de ce ai urm\ri-o? Una
dintre ele este deputat `n parlamentul ]\rii [i `i zâmbe[te deput\]e[te lui don Liviu. Zâmbe[te
[i el pe sub musta]\, cu acel zâmbet caracteristic, care apare episod

de episod pe genericul de `nceput.
Apoi se face lini[te [i sun\ telefonul: brusc, insistent, r\u prevestitor. Cineva ridic\ receptorul: „E
pentru dumneavoastr\“. Don Liviu vorbe[te la telefon, se adumbre[te, love[te cu pumnul `n m\su]\. Au `ndr\znit. L-au trimis `n
judecat\. Pe el ! Scoate un celular
din buzunarul sacoului. Schimb\m legea. Schimb\m tot. Avem `n
fa]\ un viitor pre[edinte de ]ar\, de
hacienda na]ional\, dar `nc\ nu o
[tim. O s-o afl\m mai `ncolo.
Din când `n când prin fundal
trec grupuri mai mici sau mai
mari de p\lma[i, `mbr\ca]i prost
[i cu figuri umil-zâmbitoare.
Suntem noi, poporul. S\ tr\iasc\
don Liviu, c\ nu ne las\ el s\ murim de foame! Pân\ `n episodul
urm\tor.

Chirica a luat 47 la sut\, `n timp ce
PNL plus independentul Postolache s-au dus `mpreun\ spre 36 la
sut\. Dac\ opozi]ia de la Ia[i ar fi
intrat `n campanie cu o solu]ie
unic\, probabil c\ altfel ar fi
ar\tat campania, iar confuzia la
urne n-ar fi fost atât de mare. ~n
plus, [i interesul `n ziua alegerilor ar fi fost superior. Nu doar c\
s-a pierdut prim\ria Ia[ului, dar
opozi]ia a pierdut [i vreo 3-4
mandate `n Consiliul Local, cât\
vreme Andrei Postolache a luat
13 la sut\ [i la consiliu, dar ca independent, f\r\ a avea posibilitatea s\ trag\ lista de consilieri
Pentru Ia[i dup\ el.
De la parlamentarele din 2016
au trecut deja câteva luni. Timpul trece, iar `n zona partidelor
anti-PSD nu se `ntâmpl\ mai nimic. Orgoliile sunt atât de mari,
`ncât nici m\car Dacian Ciolo[
n-are loc nic\ieri, dup\ ce ambele
forma]iuni (PNL [i USR) s-au
b\tut `n campania de la parlamentare pentru a-i smulge din
popularitate.
Mai nou, auzim refrenul c\ nici
m\car congresele celor dou\ partide nu conteaz\, `ntrucât prin
2019 se va forma o mare alian]\, `n
care s\ intre PNL, USR [i gruparea Ciolo[. O construc]ie f\cut\ la
repezeal\, doar pentru ceva voturi

`n plus, nu va rezista. Va fi un fiasco. La fel s-a `ntâmplat [i cu fuziunea PNL-PDL.
De aceea, alegerile interne din
mai [i iunie de la PNL [i USR conteaz\. {i `nc\ foarte mult. E important cine va conduce cele
dou\ partide. ~[i imagineaz\ liberalii c\, dac\-l vor `nsc\una pe
Bu[oi pre[edinte, vor reu[i s\
p\c\leasc\ electoratul `n 2019,
printr-o alian]\-minune a for]elor democratice? Adic\ `l pui lider pe Bu[oi, pentru a-l ascunde
ulterior `n linia a doua, prin noua
construc]ie care va s\ vin\? Pe cine cred c\ p\c\lesc oamenii
\[tia? ~n definitiv, de ce s\ nu-[i
aleag\ PNL [i USR ni[te conduceri puternice, cu oameni credibili, astfel `ncât cele dou\ partide
s\ creasc\ natural?
Partidele de opozi]ie se mi[c\
`ntr-un acvariu, dar nici nu prea
au chef s\ ias\ din incint\. Aceia[i
lideri, acelea[i obiceiuri, rezultate
pe m\sur\. Partea proast\ pentru
liberali [i useri[ti e c\ `n 2020 PSD
va fi [i mai tare ca `n prezent, pentru c\ `ntre timp social-democra]ii vor ocupa cam toate func]iile
din administra]ie. Iar un PSD `nfipt adânc `n teritoriu, cu resurse
financiare la discre]ie, va fi imbatabil la viitoarele alegeri.
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„IARNA NU E CA VARA“, EDITORI POLONEZI VS. EDITORI ROMÂNI

Rockin’ by myself
Dumitru Ungureanu

Dragoste [i rachete
M\ delectez deseori, `n ultima vreme, ascultând trupe aproape necunoscute, care au cântat demult. E
un fel de retr\ire a tinere]ii, desigur; dar de multe ori treaba asta
`mi aduce satisfac]ia descoperirii
unor nume pe lâng\ care cele consacrate fac figur\ epigonic\. Nu
mai spun c\, datorit\ posibilit\]ilor tehnice, materialele puse
acum pe CD sau Blu-Ray `mbog\]esc semnificativ con]inutul
ini]ial, redus la circa 40 de minute
din ra]iuni strict materiale (un LP
standard, [tan]at pe vinil, are durata limitat\ la valoarea amintit\).
Multe dintre aceste forma]ii pu]in
v\zute pe scenele principale au
avut chiar [i un hit de top, f\r\ s\
ias\ totu[i din underground. Majoritatea au cântat „`n deschidere“,
lipsindu-le [ansa de-a fi headline,
de[i o meritau. Piesele lor, reauzite
la mai bine de trei, patru sau chiar
cinci decenii, nu sunt cu nimic mai
prejos decât altele, vehiculate de
radiouri sau televiziuni `n virtutea
unor deloc misterioase contracte
publicitare. Ce anume le-a lipsit s\
ajung\ „[lag\re“?
Am la `ndemân\ un elegant
box-set, cu discurile trupei Love
and Rockets. Nu mai multe de
cinci, editate pe LP de casa Beggars Banquet (mai pu]in ultimul,
ini]ial compila]ie la American Records). Acum sunt republicate pe
CD, de aceea[i firm\, augumentate din bel[ug cu material audio
inedit: single-uri, remix\ri, variante, B-side [i versiuni capturate `n concert. Un adev\rat festin
pentru fanii acestui trio ce poate
s\ treac\ [i azi drept ciudat `n
ochii necunosc\torilor – a se vedea imaginea scenic\, machiajele
deloc stridente sau necesar [ocante, `ns\ nu mai pu]in remarcabile
`n simplitatea lor expresionist\.
Mostre de grafic\ sunt chiar

coper]ile primelor discuri. Un
cerc `mp\r]it `n trei, cu dou\ sec]iuni negre, pe fundal albastru
sau tot negru, iar `n sec]iunea a
treia, central\, simbolul trupei: o
rachet\ `ntunecat\, peste care st\
lipit\ o inim\ ro[ie, ce aduce mai
degrab\ a bomb\ decât a loca[
pentru sentimente romantice.
Dac\ [tii c\ numele trupei a fost
inspirat de-o carte cu benzi desenate, asocierea celor doi termeni poate s\ dea o idee asupra
muzicii compuse [i interpretate
`ntr-o manier\ singular\, cu infuziuni din zona subteran\, de unde s-au iscat mai toate albumele
importante ale rockului.
Daniel Ash, chitar\, clape, voce; David J, bas, clape, voce; Kevin
Haskins, tobe, ei sunt cei trei tipi
care s-au hot\rât s\ fac\ o trup\
nou\ `n urma r\spunsului primit
din partea straniului vocalist Peter Murphy, simbolul muzicii
post-punk, zis\ [i goth-rock. Tuspatru se numiser\ Bauhaus `ntre
1978 [i 1983, nume care, pus tot pe
numai cinci LP-uri, spune suficient oric\rui p\tima[ al rockului
de calitate. Desp\r]indu-se, ca
multe alte grupuri mânate de febrilitatea c\ut\rii, Murphy a continuat solo, iar colegii – dup\ refuzul lui de-a reface trupa – [i-au
g\sit drumul propriu. Fapt merituos, dat fiind c\ tenta]ia de a se
men]ine `ntr-un siaj cunoscut e
presant\. Evident, ruptura nu-i total\, iar asem\n\rile cu sunetul
altora se `nscrie `n spiritul vremii.
The Cure, Echo & The Bunnymen,
New Order sau PIL pot fi ad\ugate
pentru completarea curentului
muzical extrem de inovator ce,
pornit din Anglia, s-a l\]it peste
m\ri [i oceane [i e copiat pe unde
nu gânde[ti.
Love and Rockets nu sunt atât
de originali precum Bauhaus. Discurile lor debordeaz\ inflexiuni ce
amintesc de Beatles ori T. Rex, iar
preluarea unei bijuterii compuse
de Syd Barrett (Lucifer Sam) e o
declara]ie clar\ de filia]ie.
Programul reedit\rilor a continuat recent cu versiunea Blu-Ray
Pure Audio, stereo [i 5.1 surround,
a primului LP, Seventh Dream of
Teenage Heaven (2017, Beggars
Banquet). Dac\ muzica `n sine
las\ loc opiniilor dictate de gusturi
sau educa]ie, realizarea tehnic\
este aproape ideal\. Lipsesc versurile, s\ avem una perfect\.

Fontana [i
Chopin `n scrisori
~n timp ce m\ d\deam de ceasul mor]ii s\ ob]in un exemplar
din coresponden]a lui Dinu Lipatti, iritat pe nedrept de incapacitatea unor buni prieteni de a-l ob]ine (to]i jurau c\ apari]ia le-a fost vizibil\ doar celor fotografia]i la lansarea c\r]ii),
`n timp ce b\nuiam, deci, o alt\ conspira]ie imperialisto-comunist\ `mpotriva mea, a „Suplimentului de cultur\“ [i,
`n general, a culturii române[ti, un director de marketing [i
responsabila cu presa, zâmbitori [i destin[i, m\ `ndemnau la
Musikmesse din Frankfurt s\ r\sfoiesc `n voie c\r]ile ap\rute
sub egida Institutului Na]ional Frederic Chopin de la Var[ovia.
~mi recomandau chiar un volum de coresponden]\, pasionant,
spuneau ei, ap\rut recent [i `n limba englez\, zicându-mi s\
aleg `n lini[te ce doresc dintre publica]iile poloneze, inclusiv
DVD-uri [i CD-uri, [i s\ le cer prin e-mail tot ce inten]ionam
s\ recenzez sau s\ semnalez. Confirmându-mi mai vechea
convingere c\ diferen]ei `ntre polonezi [i români i se poate
aplica celebra cugetare ecologic\ preziden]ial\ „iarna nu e
ca vara“, o s\pt\mân\ mai târziu po[ta `mi aducea un pachet
greu de la Var[ovia, cu c\r]ile [i `nregistr\rile dorite
de la Institutul Chopin.

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

Victor Eskenasy
Volumul de coresponden]\ amintit, semnat de cercet\toarea `n muzicologie Magdalena Oliferko, se
intituleaz\ Fontana [i Chopin `n
scrisori (Magdalena Oliferko, Fontana and Chopin in Letters, translated by John Comber, Narodowy Instytut Fryderika Chopina, Var[ovia,
2013, 320 p.) [i porne[te de la constatarea c\ „nimeni nu a r\spuns
`nc\ la `ntrebarea cine a fost Fontana, `n realitate, `n rela]ia sa cu
Chopin; nimeni nu a s\pat suficient
de adânc pentru a descoperi ceea ce
a `nsemnat el pentru Frederic [i reciproc. Fontana a fost v\zut drept
«factotumul», «prietenul devotat» [i
«secretarul lui Chopin». Dar rela]ia
lor a fost mult mai profund\“.
Fondul de scrisori, r\mas pân\
acum câ]iva ani `n manuscris `n bibliotecile universitare de la Cracovia, nu cuprinde [i epistolele lui
Fontana c\tre Chopin, ci doar unele
care fac referin]\ la rela]ia lor, trimise unui alt prieten apropiat, Stanisław Egbert Kożmian. Felul `n
care Fontana se raporta la Chopin
poate fi g\sit, `ns\, `ntr-o epistol\ din
1852: „Simt, mai bine ca nimeni
altcineva, c\ nu doar un pigmeu ca
mine, dar nici cele mai ilustre figuri
ale veacului nu se pot apropia de
`n\l]imile pe care dragul nostru
Frederic st\ singur“. Scrisorile lui
Chopin c\tre Fontana sugereaz\ pe
de alt\ parte – scrie Magdalena Oliferko –, cât de mult `[i pre]uia el „prietenul credincios, partener de amuzament `n societate, versat negociator `n afaceri [i extrem de capabil
copist al partiturilor sale“.
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Julian Fontana, companion [i
copist, autor al unei edi]ii postume a
manuscriselor lui Chopin, este un
personaj absolut fascinant, cum o reveleaz\ scrisorile. Originar dintr-o
familie de distin[i arhitec]i italieni
`n vog\ la Vatican, stabilit\ `n Polonia `n secolul al XVIII-lea, Julian
Fontana se n\[tea `n 1810 la Var[ovia, unde avea s\ se `mprieteneasc\ la liceu cu Chopin, frecventându-i apoi zilnic casa [i cântând
adesea `mpreun\ la pian. Fontana
avea s\ urmeze cursurile Facult\]ii
de Drept de la Var[ovia, pe care le
`ntrerupe când se angajeaz\ `n 1830
`n revolta polonez\ `mpotriva ru[ilor. Dup\ `nfrângerea insurec]iei,
Fontana se re`ntâlne[te cu Chopin
`n emigra]ie, la Paris, `n 1832, ia lec]ii
de pian [i – noteaz\ cercet\toarea
polonez\ – „se identific\ cu idealurile pedagogice ale maestrului,
care, `n schimb, `l prezint\ `n public
drept elevul s\u“.
Personaj marcat de o permanent\ nelini[te interioar\, extrem de
mobil, Fontana pleac\ timp de doi
ani `n Anglia, unde se face cunoscut
cântând al\turi de virtuozi ai pianului, `ntre care Ignaz Moscheles [i
Charles-Valentin Alkan. Revenit `n
Fran]a `n 1835, avea s\ lucreze cu
Chopin, atât `n calitate de copist, cât
[i de secretar personal, din 1838,
dup\ intrarea `n via]a lui Chopin a
lui George Sand, devenind indispensabil, `ns\rcinat permanent cu
negocierile cu editorii [i cu `mplinirea a numeroase alte dispozi]ii

date de compozitor. George Sand, o
atest\ o scrisoare c\tre o elev\ a lui
Chopin, nu `l vedea cu ochi buni:
epistolele pe care Fontana i le trimitea s\pt\mânal lui Chopin „nu
[tiu dac\ con]in [tiri sau bârfe, dar `i
cauzeaz\ `ntotdeauna o schimbare
de dispozi]ie `n r\u. Nu `l cunosc pe
acest om decât din vedere, dar cred
c\ este un suflet irascibil [i ve[nic
dispus s\-i ]in\ vinova]i pe ceilal]i
pentru nenorocul s\u“.
Fontana avea, `ntr-adev\r, numeroase dificult\]i financiare [i, `n
parte, ele `l fac s\ renun]e s\-l mai
serveasc\ pe Chopin, plecând `ntâi
`n Cuba, unde, din 1844, instalat la
Havana, avea s\ devin\ un personaj
legendar, director al Societ\]ii Filarmonice [i compozitor pe teme populare locale, iar apoi la New York.
Coresponden]a cu Chopin a continuat pân\ la moartea acestuia `n
1849, una din scrisorile cele mai interesante fiind datat\ 4 aprilie 1848.
„Dac\ vrei s\ procedezi cum trebuie,
stai lini[tit [i nu te `ntoarce pân\
când acas\ nu va `ncepe ceva cu
adev\rat. Ai no[tri se adun\ la
Poznań. Czartoryski a fost primul
care a plecat acolo, dar Dumnezeu
[tie `n ce direc]ie o vor lua toate
`nainte ca Polonia s\ renasc\“, `l
sf\tuia Chopin.
Fontana avea s\ se re`ntoarc\ `n
Fran]a, s\ publice primele edi]ii postume Chopin, cu acordul familiei
acestuia, s\ studieze... astronomia,
iar `n 1869, dup\ moartea tragic\ a
so]iei sale, s\ se sinucid\.
Edi]ia de coresponden]\ a Magdalenei Oliferko, publicat\ de Institutul Na]ional Frederic Chopin, este
excep]ional de bine realizat\, adnotat\ [i ilustrat\ copios, cu precizarea
tuturor surselor documentelor [i a
publica]iilor folosite, cu o bibliografie relevant\. Un model de urmat
pentru muzicologii români, deficitari pe acest plan.
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Cu arti[tii sub lup\
Artists Talk al Gianinei
C\rbunariu (produc]ie a
Arcub, co-produc\tor
Asocia]ia Piese Refractare, cu sprijinul Institutului Goethe, al Ambasadei
Fran]ei la Bucure[ti [i al
Institutului Francez) e un
spectacol de docufic]iune
[i elemente de mockumentary orientat spre
lumea artistic\. Psihologia specific\, mentalit\]ile din domeniu, felul `n
care creatorii rela]ioneaz\ `n cadrul unei echipe,
pactul cu puterea politic\
[i administrativ\, raporturile directe cu presa, cu
publicul, posibile chei ale
succesului, raportarea la
problematici non-artistice ale prezentului au
ajuns teme ale acestei
crea]ii.
Materialul dramaturgic a fost realizat de Gianina C\rbunariu [i e o
`nl\n]uire de momente variate
sus]inute de aceia[i cinci actori
(Ruxandra Maniu, Ilinca Manolache, Alexandru Potocean, Gabriel
R\u]\, Bogdan Zamfir), alese [i
teatralizate inspirat, cu umor, dar
a[ezând toate punctele pe i. Nu senten]ios, nu asta e treaba teatrului.
Suita de `ntâmpl\ri repertoriate scenic, prelucrând situa]ii reale la care
regizoarea a fost martor\, dar [i interviuri cu diver[i subiec]i, pune
probleme, le `nf\]i[eaz\, invitând
privitorii s\ le aprecieze, s\ râd\, c\
e [i de râs, s\ le metabolizeze am\r\ciunea implicit\.
Plasarea e Somewhere in Europe,
se aude român\, englez\, francez\,
toate cu traducere, iar tipul acesta de
integrare continental\, de analiz\ la
nivel macro `i sunt specifice autoarei, care a recurs la ele recent `n
Oameni obi[nui]i – 2016 [i Vorbi]i
t\cere – 2017 (Teatrul Na]ional
„Radu Stanca“ din Sibiu). Muzica e
din aceea[i gam\, o prelucrare
foarte liber\ a Imnului Europei, Od\
bucuriei, remixat\ de Bobo Burl\cianu, iar partea de video `i apar]ine lui Mihai P\curar.
Se joac\ `ntr-un decor simplu
(Dorothee Curio), o cortin\ franjurat\ care elibereaz\ treptat, prin
delimit\ri, spa]iile de joc, costumele,
altele pentru fiecare fragment, sunt
la vedere, pe o latur\, [i urm\resc
caracterizarea celor care le poart\

Pinacoteca din Petrila
Ion Barbu

Datul `n spectacol
Olti]a C`ntec
`nc\ `nainte ca ace[tia s\ deschid\
gura [i s\ intre `n ac]iune.
Artists Talk e un proiect autoportretistic atractiv, pentru c\ `ntoarce oglinda c\tre lumea artistic\,
o lume frumoas\, fascinant\ atunci
când o prive[ti din afar\ [i `i iei `n
considerare doar str\lucirea [i
celebritatea, dar foarte uman\, adic\
[i cu sl\biciuni, probleme, dezam\giri, dificult\]i, atunci când o cuno[ti `ndeaproape. Orgolii, autosuficien]\, cli[ee, pre]iozit\]i, standarde
duble, compromisuri sunt prezente
abundent [i `n sfera culturii, doar
creatorii sunt [i ei oameni, cu
calit\]i [i defecte. Vizibilitatea, notorietatea [i bucuriile spirituale pe
care le aduc celorlal]i le garanteaz\
un surplus de impact asupra publicului, devenind modele preluate
de al]ii. De aceea, responsabilitatea
lor public\ e `nc\ [i mai mare.

O tem\ subiacent\ este
cea a discursului, fie el
oficial, fie al creatorilor
~ntr-un echilibru compozi]ional
perfect, scenariul `nseriaz\ [ase episoade din cadrul ori de dup\ evenimente culturale: un vernisaj; o dezbatere post-spectacol; un interviu
vizând un film documentar dintr-un
festival de gen; relatarea manierei `n
care a fost tratat\ `n epoc\ [i postum
literatura unei scriitoare cu origini
evreie[ti [i scriitoarea `ns\[i; o `ntâlnire `ntre un moderator [i câ]iva realizatori; o discu]ie `ntre un ziarist [i
un regizor, intermediat\ de doi
translatori. Unele subiecte c\l\toresc din alte spectacole ale Gianinei
C\rbunariu [i se dezvolt\ `n proiectul de acum. Secven]a cu zidul construit de primarul din Baia Mare
pentru a separa o comunitate rom\
de restul ora[ului a devenit scen\ `n
Solitaritate (Teatrul Na]ional „Radu Stanca“ din Sibiu, 2013), iar acum
autoarea a urm\rit situa]ia mai departe. Pentru a integra zidul `ntr-un
proiect de art\ urban\, studen]ii de
la Arte Plastice l-au pictat, doar pe-o
parte, cea exterioar\. Bucata e hilar\
[i intens\, documentând foarte bine
complicitatea dintre unii arti[ti, aici
o prof\ universitar\ de la Arte, [i autorit\]i, `n persoana primarului, dar
[i reac]ia cet\]enilor afla]i `n vecin\tatea zidului, pardon, a gardului,
cum insist\ edilul s\ fie numit,
reprezenta]i de un locatar din aceast\ zon\ marginal\ venit la vernisaj,

abordând `ntreaga situa]ie cu simplitate [i inocen]\.
O tem\ subiacent\, dar `n egal\
m\sur\ important\, este cea a discursului, fie el oficial, al autorit\]ilor, fie al creatorilor, felul `n
care vorbesc despre produsele culturale, de[i adesea una descriu ei [i
cu totul altceva ori mult mai pu]in
reu[esc s\ transpun\ `n lucrare. Ce
se `ntâmpl\ cu un mesaj când acesta e tradus `ntr-o alt\ limb\, mijlocit
de al]i indivizi, cu alte concep]ii,
cum `l deformeaz\ (in)voluntar actul interpret\rii? ~ntr-un control
creativ ferm, Gianiana C\rbunariu
`i umanizeaz\ pe arti[ti, `i extrage
din persoanje [i `i face pe ei `n[i[i
personaje, le subliniaz\ cu sarcasm
afectarea, gongorismul, egolatria,
oportunismul, stereotipiile, decalajul voit sau fortuit dintre con]inutul
artistic [i ambalajul de self-marketing. Nu e chiar teatru `n teatru,
str\vechea tehnic\ de construc]ie
dramatic\, ci e o form\ special\ a
sa, folosit\ de C\rbunariu cu luciditate, insistând ideatic pe valoarea
limbajului precis [i pe arta comunic\rii eficiente.
Identifici `n Artists Talk o serie
consistent\ de subteme: art\ militant\ sau art\ pentru art\? cui `i
folose[te arta? artistului, autorit\]ilor, publicului? nu cumva
fiecare dintre ei ar trebui s\ fie satisf\cut suflete[te? e arta ceva
sacrosanct – `n templul ei interpre]ii p\[esc cu [osete de nailon
`nc\l]ate peste papuci – sau trebuie
democratizat\?
Cei cinci interpre]i, unul dintre
ei format la [coala european\ de
teatru (Bogdan Zamfir), sunt versatili [i fac echip\ bun\. O surpriz\
pl\cut\ a venit dinspre Gabriel
R\u]\, Ruxandra Maniu [i Alexandru Potocean.
Cusurul acestei produc]ii e durata ei. }ine cu vreo 15-20 de minute
mai mult decât ar fi fost ideal pentru
ca secven]ele revelatoare, teatralizate cu inteligen]\, s\ men]in\ `n
alert\ privitorul [i s\ nu devin\, a[a
cum s-a `ntâmplat, prea lungi.
Alt\dat\, dramaturgii `[i expuneau gândirea teatral\ `n postfe]e,
prefe]e. Artists Talk e un exemplu
aparte de mini-tratat scenic de
poetic\ artistic\ al Gianinei C\rbunariu, o privire critic\ asupra
culiselor artei, cu atât mai interesant\ cu cât luminile scenei p\trund acolo mai rar.
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Critica de film ast\zi –
`i mai cânt\m prohodul sau
navig\m odat\ cu vremurile?
~n urm\ cu câteva
s\pt\mâni, Federa]ia
Interna]ional\ a Criticilor
de Film (FIPRESCI) [i-a
invitat membrii s\
participe la un amplu
sondaj despre meseria de
critic de film. Ace[tia au
r\spuns la tot felul de
`ntreb\ri, de la câte
cronici public\ lunar [i
câte festivaluri bifeaz\
anual pân\ la cum `[i
pl\tesc aceste deplas\ri
la festivaluri sau dac\
sunt remunera]i pentru
ceea ce scriu. Ancheta
ne-a sugerat s\ sond\m
terenul acas\ [i s\ vedem
cum apreciaz\ situa]ia
criticii de film de la noi.
Iulia Blaga
Ini]ial am inten]ionat s\-i chestion\m doar pe critici. Pe urm\
ne-am gândit c\ ar merge [i câ]iva
distribuitori. Pentru c\ era prins cu
preg\tirile pentru Festivalul Transilvania, Mihai Chirilov a r\spuns
pe scurt, al]ii au r\spuns pe larg,
Andrei Gorzo a sim]it nevoia s\
`nlocuiasc\ r\spunsurile punctuale
cu un discurs argumentativ, iar Forum Film România, cel mai important distribuitor de pe pia]a româneasc\, a declinat invita]ia dup\ ce
a aflat cine mai r\spunde (refuzul e,
poate, un r\spuns implicit).
Punctele de atingere ale r\spunsurilor ar fi urm\toarele: critica de film exist\ `n continuare,
chiar dac\ nu prea mai are loc `n
publica]ii, ea fiind preluat\ par]ial de bloguri; demarca]ia dintre
critic de film [i blogger e tot mai
vag\ (exist\ critici care au devenit bloggeri, dup\ cum exist\
bloggeri care pot fi considera]i
critici de film), dar distribuitorii
par s\ prefere bloggerii din ra]iuni fire[ti de promovare. {i pentru critici, [i pentru distribuitori,
nu patalamaua te face critic.
Reponden]ii au nuan]at [i no]iunea de critic\ de film, Andrei

Gorzo, de pild\, f\când distinc]ia
`ntre critica jurnalistic\, critica
eseistic\ [i cea academic\. Dac\
tot Gorzo consider\ c\ nu trebuie
judecat\ critica de film dup\ „eficien]a ei ca publicitate f\cut\
unora dintre produsele de pe pia]\“, distribuitorii vorbesc din
punctul lor de vedere. Ro Image
2000, specializat\ pe entertainment, se plânge c\ la blockbustere nu vin criticii s\ scrie, `n
vreme ce Independen]a Film,
axat\ pe produc]ii independente
[i art house, spune c\ cel mai
mult ajut\ cronicile care apar
`naintea premierei [i, `n general,
orice discurs asupra filmului.
CRITICII
1. Cât de important (mai) e `n
România de azi rolul unui critic
de film?
2. Ave]i sentimentul c\ ce
scrie]i ajut\ `n promovarea unui
film foarte bun, dar mai pu]in

cunoscut? Au fost cazuri când a]i
scris propunându-v\ clar asta?
3. Cum vede]i rela]ia critici –
bloggeri?
4. Ave]i sentimentul c\ distribuitorii de film de la noi pun criticii [i bloggerii pe acela[i plan sau
chiar consider\ bloggerii mai importan]i?
5. Critica de film e pentru dumneavoastr\ o ocupa]ie remunerat\? E greu de tr\it doar din asta?

Andrei Gorzo,
https://andreigorzoblog.wordpress.com/ [i revista „Vatra“

Mihai Chirilov, directorul
artistic al Festivalului
Transilvania:
Critici buni mai exist\, critic\
mai pu]in. A[a cum regizorii se
plâng c\ nu exist\ s\li de cinema,
criticii nu mai au parte de publica]ii interesate s\ acopere fenomenul cinematografic, drept pentru care majoritatea au ajuns s\
se citeasc\ `ntre ei, iar regizorii,
aparent neinteresa]i de ce se scrie
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despre filmele lor, mai bag\ [i ei
un ochi, pe furi[. Cred c\ peste zece ani se apuc\ to]i de f\cut film,
ca Andrei Cre]ulescu.

Cât de important\ mai e azi
critica de film? Pentru ca un r\spuns la aceast\ `ntrebare s\ aib\
[ansa de a limpezi ni[te lucruri `n
loc s\ le amestece [i mai r\u, el
trebuie s\ precizeze mai `ntâi ce
`n]elege prin critic\ de film. Pentru c\ aceasta poate `nsemna mai
multe lucruri.
Exist\, pe de-o parte, critica jurnalistic\. Institu]iile ei tradi]ionale sunt – sau erau – ziarul [i revista s\pt\mânal\, radioul [i televiziunea. Genurile ei: cronica de
`ntâmpinare, interviurile cu cinea[ti, reportajele de la film\ri,
transmisiunile de la festivaluri de
film. ~n ultimii 10 ani, aceast\ critic\ – ]inând totodat\ [i de publicitate (c\ci promoveaz\ anumite
produse pe pia]a cinematografic\,
stimuleaz\ consumul de film), [i
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Andrei Gorzo

de produc]ia de [tiri – a fost,
pe plan interna]ional, puternic
zgâl]âit\ de o criz\, iar la nivel local-românesc, aproape aneantizat\
(de[i continu\ s\ fie practicat\
s\pt\mânal, cu profesionalism, `n
locuri ca „Suplimentul de cultur\“, „Dilema veche“, ziarul online „Metropolis“).
Acuma, critica jurnalistic\ are
tendin]a de a se identifica narcisic
cu tot ce `nseamn\ critic\ de film;
`n nenum\ratele editoriale [i anchete pe care le-a produs, `n multe
limbi, de-a lungul ultimilor 10 ani,
pe tema mor]ii criticii de film, e
aproape `ntotdeauna vorba despre
moartea ei, ca [i când tot ce
`nseamn\ critic\ de film ar `ncepe
[i s-ar termina cu ea. Ceea ce e fals,
c\ci pe lâng\ critic\ jurnalistic\
mai exist\ critica eseistic\ [i critica academic\.
Dac\ institu]iile tradi]ionale ale
criticii jurnalistice sunt cotidianul
[i revista s\pt\mânal\, institu]iile
tradi]ionale ale criticii eseistice
sunt revista cinefil\ sau generalistintelectual\ lunar\ sau trimestrial\, cinemateca, galeria, muzeul.
Publicul criticii eseistice este, desigur, unul mult mai mic, dar influen]a ei poate fi mare: `n Occident,
cel pu]in pân\ `n momentul p\trunderii criticii de film `n universit\]i (care s-a petrecut `n anii ’70),
critica eseistic\ (de pild\, André
Bazin, „Cahiers du cinéma“, Susan Sontag) e cea care a produs
majoritatea ideilor importante,
care (popularizate [i cu ajutorul
cronicarilor de la cotidiene [i
s\pt\mânale) au rafinat felul sau
felurile `n care erau privite filmele; [i, de[i critica eseistic\ are
mai pu]in de-a face cu publicitatea
decât critica jurnalistic\ (sau e
obligat\ `n mult mai mic\ m\sur\
s\ aib\ de-a face cu ea), unul dintre
principalele merite ale revistei de
critic\ cinefil-eseistic\ „Film Menu“,
ap\rut\ `n România `ntre 2009 [i
2016, a fost promovarea programatic\ a filmelor [i cinea[tilor

despre care altminteri nu se spusese nimic `n limba român\.
Ei bine, dac\ pentru critica jurnalistic\ blogosfera a `nsemnat
concuren]\, pentru critica eseistic\ [i pentru cea academic\ ea a
`nsemnat o [ans\ de a ajunge la
un public mai mare. ~n momentul
de fa]\, unii dintre cei mai valoro[i critici de limb\ englez\ [i de
limb\ francez\ (ca s\ m\ limitez la
culturile pe care le cunosc cel mai
bine) sunt bloggeri – indiferent
dac\ provin din critica academic\
(cazul universitarului pensionat
David Bordwell), din critica jurnalistic\ (jurnalistul pensionat
Jonathan Rosenbaum) sau din
critica eseistic\ (Michel Chion).
Distinc]ia critic/blogger nu `nseamn\ nimic. Nu conteaz\ afilierea ta institu]ional\ sau lipsa
acesteia; nu ea te face critic. Conteaz\ ce [tii. Dintre ai no[tri, Ionu]
Mare[, de pild\, era un critic
adev\rat `nc\ de pe vremea când
avea doar un blog, nu [i o pozi]ie
la un ziar online; bloggerul care
semneaz\ Cinesseur – [i care, din
câte [tiu, nu s-a ar\tat niciodat\
dornic s\ fie considerat jurnalist,
eseist, scholar sau mai [tiu eu ce,
ci doar cinefil – nu e `n mai mic\
m\sur\ un critic adev\rat. Sigur,
mul]i al]i bloggeri sunt simpli
publicitari care nu contribuie cu
nimic substan]ial la discutarea
public\ a filmelor, dar nici revista „Film“, care `n principiu e o
revist\ cinefil\ scris\ de speciali[ti, nu contribuie cu mare lucru `n afar\ de publicitate.
~n concluzie, critica de film
r\mâne important\ inclusiv `n
România, dar pentru a vedea asta
trebuie dep\[it reflexul de a echivala critica de film `n general cu
biata critic\ jurnalistic\ (aceasta
din urm\ n-are cum s-o duc\ mai
bine decât presa româneasc\ `n
general) [i de a o judeca dup\ eficien]a ei ca publicitate f\cut\ unora dintre produsele de pe pia]\.
~ntrebarea care se pune este: supravie]uie[te `n România o critic\ ce stimuleaz\ spectatorul `n
reflec]iile sale asupra filmelor,
punându-i filmele `n diferite contexte, iluminând feluritele lor aspecte etc.? {i, indiferent dac\ ne
gândim la o carte de critic\ academic\ precum Incursiuni fenomenologice `n noul film românesc a lui Christian Ferencz-Flatz
(Tact, 2015), de un rafinament
care nu s-ar fi putut g\si `n critica noastr\ de acum 10 ani, sau la
un site de critic\ cinefil\ precum
Acoperi[ul de sticl\, r\spunsul
este pozitiv.
Dac\ se poate câ[tiga din critica de film suficient pentru a
supravie]ui, asta e o alt\ discu]ie.
Meseria de critic-jurnalist, angajat cu salariu lunar la un ziar, la o

revist\ sau la un post de radio,
practic a disp\rut din România –
[i nici `n alte p\r]i n-o duce bine.
(Lamenta]iile din ultimii 10 ani
despre o a[a-zis\ moarte a criticii
de film se refer\ de fapt la moartea
ei – nu a criticii ca activitate, ci a
criticii ca profesie jurnalistic\
salarizat\.) Ce alte posibilit\]i mai
sunt? Pu]ine: calea activit\]ii pedagogice [i de cercetare [tiin]ific\ –
numai c\ `n România resursele
sunt foarte pu]ine, iar accesul la
ele nu depinde doar de merite – [i
calea managementului de festivaluri de film [i de alte evenimente
culturale, educa]ionale etc. Sau
g\sirea unui job `ntr-un cu totul
alt domeniu de activitate [i practicarea criticii de film ca hobby. (Se
`ntâmpl\ [i la case mai mari:
chiar [i dup\ ce a primit un National Magazine Award pentru articolele lui pe teme cinematografice din „The Nation“, criticul
american Stuart Klawans nu [i-a
putut abandona jobul principal – `n
publicitate [i PR.)

Irina Trocan, Acoperi[ul
de Sticl\ (http://www.acoperisuldesticla.ro/)
1. Nu m\ consider de atâta
vreme critic `ncât s\ pot compara
genera]ii diferite, dar pare c\ s-a
schimbat cam `n acela[i fel ca
filmele `n sine, adic\ s-a f\cut mai
de ni[\ & e considerat\ mai degrab\ expresie de sine decât o form\ de
a dicta mersul culturii. Dac\ e bine
sau r\u, b\nuiesc c\ depinde de
cine se (auto)exprim\.
2. ~ncerc s\ fac asta cât de des am
ocazia, mi se pare mai interesant s\
atrag aten]ia asupra unui film bun
decât s\ fac praf unul prost (oricât
de amuzant/eliberator ar p\rea pe
moment). Altfel, cred c\ n-am atâta
putere cât un distribuitor & la noi
nu prea r\mân filmele `n s\li cât s\
li se duc\ vorba.
3. N-a[ mai `mp\r]i criticii a[a –
colaboratorii steady ai publica]iilor
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nu mai sunt angaja]i cu salarii [i
momentan, tehnic vorbind, David
Bordwell, J. Hoberman, Andrei
Gorzo sunt bloggeri to]i. Nu cred
c\ internetul e nici inferior, nici o
utopie – ce am `nv\]at coordonând
Acoperi[ul de Sticl\ e c\ nu exist\
publica]ie independent\ de resurse, fie c\ sunt materiale (pagina de ziar) sau abstracte (timpul [i
perseveren]a colaboratorilor, disponibilitatea cititorilor s\ ne fac\
loc `n newsfeed [i `n taburi).
4. Cred c\ un distribuitor prefer\ o cronic\ pozitiv\ uneia bine
scrise, dar negative. Are logic\,
din perspectiva cuiva care vinde
un film. Pe de alt\ parte, nu m-a[
preface c\ un film e mai bun decât
este de dragul de a avea cronica
promovat\ de distribuitor. Cred
`ntr-o distinc]ie ferm\ `ntre critic\ [i PR [i n-a[ lucra cu cineva
care n-o vede la fel.
5. N-a[ sf\tui pe nimeni s\ intre `n
critica de film pentru bani sau s\
`ncerce s\ tr\iasc\ din scris, de[i am
fost pl\tit\ bine pentru asta de mai
multe ori & mai bine [i constant pentru alte lucruri `nrudite (selec]ie de
filme, predat). Pentru mine conteaz\
mult faptul c\ am putut c\l\tori mai
ieftin, frecvent [i departe decât dac\
aveam un job de birou [i d\deam pe
vacan]e ce puneam deoparte `n anul
Irina Trocan

respectiv; mai ales c\ mi se pare mai
pl\cut\/intens\ experien]a de a merge la festivaluri decât cea de turist.

Magda Mih\ilescu,
Aarc.ro [i DCnews.ro
1. Orice vorbire despre rolul criticului de film este, m\rturisit sau
nu, un prilej de nostalgie pentru cei
care au exercitat aceast\ profesie
`ntr-o vreme `n care chiar credeam
c\ avem un rost pe lume. Pentru
noii veni]i este o frumoas\ inutilitate [i nu m\ reped s\-i `nvinov\]esc, atâta timp cât au deschis
ochii `ntr-o lume ca a noastr\, `n
care ziarele, publica]iile cotidiane,
câte mai sunt, au renun]at de mult
la cronicile de film (teatru, literar\
etc.), ramp\ de lansare pentru un
critic `n formare, care [i-ar putea
face auzit glasul.
2. Nu. Cel mult poate stârni o curiozitate.
3. Fals\ problem\. Sunt institu]ii diferite. Ideea de concuren]\
este `ntre]inut\ de mediocritatea
intelectual\. Nu am nimic `mpotriva bloggerilor, dac\ izbutesc
s\-[i dep\[easc\ acea condi]ie de
comentatori lejeri, adu[i de ultima
ploaie a tehnologiei. La urma urmei, nu [tii niciodat\ de unde sare
iepurele. Discutabil mi se pare c\
cei mai mul]i se cred cinefili, de[i ei
v\d cinematograful ca o art\ n\scut\ odat\ cu Tarantino, s\ zicem.
Dar semnele dispari]iei criticului
profesionist sunt mai vechi, Truffaut atr\gea aten]ia: „Am ajuns s\
fim judeca]i de oameni care nu au
v\zut `n via]a lor un film de Murnau“, remarc\ reluat\ de Bertolucci la Cannes, acum vreo 12 ani,
la un colocviu dedicat temei noastre de acum, „Am ajuns s\ fim judeca]i de oameni care nu au v\zut
`n via]a lor un film de Truffaut“. {i,
crede]i-m\, [tiu ce spun.
4. Din câte se pare, a doua variant\ ar fi valabil\. Boggerii sunt
mai haio[i.
5. Par]ial remunerabil\. M\
`ndoiesc c\ se poate tr\i din asta.

Continuare `n pagina 8
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Continuare din pagina 7
Ionu] Mare[, Ziarul
„Metropolis“ (metropolis.ro):
1. Probabil c\, `n România, influen]a criticilor de film a tot
sc\zut de-a lungul anilor. ~ns\
este esen]ial ca, oricum, discursul
despre cinema s\ fie `ntre]inut.
Cred c\ rolul unui critic este, indirect, s\ afirme `n continuare
prin ceea ce scrie c\ cinemaul
este o art\ demn\ de cel mai `nalt

respect. S\ ajute, cât poate, la
`n]elegerea specificit\]ii acestui
limbaj. S\ identifice direc]ii, curen]i subterani, `ndr\zneala [i
originalitatea.
2. Nu a[ spune c\ ceea ce scriu
ar trebui s\ contribuie la promovarea unui film. ~ns\ asta
vine, inevitabil, `n momentul `n
care sunt entuziasmat de un anumit titlu. Bucuria de a da peste un
film pe care `l sim]i sau `l consideri a fi mare sau m\car proasp\t
merit\ `mp\rt\[it\. Uneori am

avut sentimentul c\ exaltarea din
scris a mai ajutat, modest, câte un
film mai pu]in vizibil, dar `n care
am crezut.
3. Nu [tiu dac\ exist\ o concuren]\. Cred c\ nu e important
mediul `n care scrie cineva: po]i
s\ g\se[ti pe unele bloguri (e
drept, pu]ine – unul e cel al lui
Cinneseur) lucruri cu mult mai
bune decât `ntr-o publica]ie consacrat\, chiar [i de specialitate.
4. Depinde de distribuitor. Cei
care aduc cu preponderen]\ filme
de autor nu sunt atât de interesa]i s\ atrag\ cât mai mul]i bloggeri (fiind mai `nclina]i spre critici). E drept, nici mul]i dintre
bloggeri nu sunt interesa]i de astfel de filme. Distribuitorii de
filme comerciale mizeaz\ pe oricine ajut\ la diseminarea de informa]ii despre produsele cinematografice lansate. Probabil [i
pentru c\, dac\ s-ar baza doar pe
critici [i ar exclude bloggerii [i
jurnali[tii nespecializa]i pe cultur\, nu ar umple dou\ rânduri
`n sal\ la proiec]ia de pres\.
5. Câ[tig ceva din critica de
film, dar nu din ea `mi asigur existen]a (ci dintr-o form\ de jurnalism care nu e legat\ de cinema).
Paradoxal, e [i o parte bun\ aici –
libertatea mare pe care o am. Dar
nu [tiu dac\ este cineva la noi
care s\ tr\iasc\ doar din jurnalismul [i/sau critica de cinema –
poate cu patru-cinci excep]ii. ~n
România, majoritatea covâr[itoare a celor care scriu constant despre cinema fac [i altceva: fie sunt
corporati[ti sau din alte zone f\r\

leg\tur\ cu domeniul, fie sunt
copywriteri, profesori/educatori
de cinema (`ntr-un sistem oficial
sau sub forme alternativ-independente), jurnali[ti, selec]ioneri de
festivaluri, chiar [i PR-i[ti [i pensionari. ~ns\ dincolo de satisfac]ia
personal\, scrisul despre filme
`mi ofer\ uneori [i alte oportunit\]i deloc de neglijat.

Iosif Prodan, altiasi.ro
[i dokumentar.ro
1. Destul de important, mai ales
pe termen scurt, unde critica de
`ntâmpinare are rol de validare &
propunere de chei de interpretare
pentru c\ vrei s\ [tii, ca spectator
obi[nuit care merge vineri seara
la film, dac\ merit\ sau nu banii.
Iar pe termen lung, un rol clar
educativ, pentru c\ gusturile `n
materie de cinema `n România
sunt destul de slabe, chiar [i printre intelectuali.
2. Eu nu prea am sentimentul
\sta. ~n general, campaniile de
promovare pe care [i le fac produc\torii & distribuitorii dep\[esc cu mult influen]a pe care ar
putea s\ o aib\ o cronic\. E drept
c\ `n ultimii ani nici nu prea mai
sunt vedete printre criticii de
film. E un mic vid din punctul
\sta de vedere [i sper s\ se umple
cât mai curând. Cred c\ doar un
critic cu un astfel de statut s-ar
putea l\uda cu a[a ceva.
3. Cred c\ e o fals\ problem\.
Eu nu v\d aceste dou\ categorii
de scriitori disputându-[i pia]a
textelor de film, ci mai degrab\
`mp\r]ind-o. Odat\ cu schimbarea trendului de reach al textelor
c\tre social media, bloggerii par
s\ aib\ mai mul]i cititori, dar mai
neaviza]i, pe când criticii r\mân
la un public old fashioned, ceva
mai educat [i care prefer\ analize
mai complexe.
4. Cred c\ bloggerii au o importan]\ ceva mai mare pentru

distribuitorii care obi[nuiesc s\
aduc\ filme pe care criticii le-ar
considera mai degrab\ produse
comerciale [i nu neap\rat opere
de art\. {i, a[a stând lucrurile,
cred c\ e normal ca bloggerii s\
fie pu]in favoriza]i. Plus c\ e
mult mai probabil ca distribuitor
s\ prime[ti un num\r mare de
reac]ii favorabile de la bloggeri
decât de la critici.
5. Eu nu ]in minte s\ fi fost
pl\tit vreodat\ pentru cronicile pe
care le-am scris, dar chiar dac\ a[
fi, nu cred c\ a[ putea tr\i doar
din asta. Pentru mine e doar un
hobby, de[i mi-ar pl\cea s\ fie mai
mult decât atât.

Ancu]a Proca, „Dilema veche“
1. ~n situa]ia `n care filmele
române[ti recente s-au impus interna]ional prin festivaluri, iar
publicul merge s\ le vad\ `n principal `n func]ie de asta, cred c\ e
rolul criticii s\ priveasc\ aceste
filme [i aceste premii cu luciditate. Apoi, tot rolul criticului este,
`n opinia mea, ca atunci când descoper\ un film cu anumite merite, s\ pledeze insistent pentru el,
iar atunci când nu exist\ suficiente instrumente necesare pentru decodarea sa, s\ creeze pe cât
posibil un context de receptare.
~n general, contextul acesta e destul de s\rac: exist\ pu]ine c\r]i de
cinema esen]iale traduse `n limba
român\ sau dezbateri pentru publicul larg pe teme cinematografice. Dac\, de pild\, Sieranevada s-a
dovedit, anul trecut, un film bine
primit de public, trebuie s\ fie [i
pentru c\ acest public s-a acomodat `n anii care au trecut de la
Marfa [i banii cu stilul regizoral
al lui Cristi Puiu. ~n schimb, pentru direc]ia interesant\ `nspre care se `ndreapt\ cinemaul lui Radu
Jude cu Inimi cicatrizate, continuând cu }ara moart\, acum

Ancu]a Proca

Iosif Prodan
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barierele fine care s\ `mpiedice
derapajele `n aceast\ rela]ie.
Antoine Bagnaninchi,
manager Independen]a Film

Mirela Matei

`n lucru, nu prea se poate spune
acela[i lucru, iar criticii pot s\
arate de ce exist\ o provocare `n
demersul lui Jude, ce probleme
de teorie cinematografic\ atac\.
2. Nu [tiu cât de eficient e, `n
sensul `n care nu [tiu câ]i oameni
aleg s\ vad\ un film despre care
scriu, dar cred c\, chiar [i atunci
când reu[e[te s\ aib\ un impact, e
nevoie de mai mult decât o cronic\ de `ntâmpinare pentru promovarea unui film.
3. O v\d ca pe o fals\ problem\.
Mul]i dintre criticii [i teoreticienii de film cu cel mai mare impact asupra ideilor despre cinema
la nivel global scriu, beneficiind
de o libertate pe care presa scris\
nu are cum s\ le-o ofere, [i pe
blog: Jonathan Rosenbaum, David
Bordwell [i Kristin Thompson,
Bill Nichols.
4. Nu pot decât s\ presupun c\
distribuitorii de film vizeaz\ promovarea, a[a c\ `i intereseaz\ vizibilitatea, mai degrab\ decât calitatea de blogger sau de critic.
5. De[i e o ocupa]ie full time,
`n cazul meu, ca [i `n cazul multor
altor colegi, e doar foarte par]ial
remunerat\.
DISTRIBUITORII
1. Cât de importan]i sunt criticii de film pentru promovarea
filmelor dumneavoastr\ [i care
crede]i c\ mai e rolul criticii azi?
2. Poate o cronic\ bun\ (sau
proast\) s\ ajute promovarea unui
film `n România?
3. Face]i vreo diferen]\ `ntre
critici [i bloggeri la evenimentele
pe care le organiza]i?
Mirela Matei, publicity
coordinator, Ro Image 2000
S\ separ\m un pic apele, mai
`ntâi. Exist\ critici cu [coal\, `i

numeri pe degetele unei mâini,
critici autodidac]i, `i numeri pe
degetele unui tâmplar, conform
bancului, [i critici autoproclama]i, pu]ini, dar `n ascensiune datorit\ altor abilit\]i; apoi avem entuzia[tii cinefili, care formeaz\
marea mas\ a celor care `[i exprim\ o p\rere despre filme, gra]ie internetului. Pentru c\ noi
lans\m `n propor]ie covâr[itoare
filme adresate marelui public –
blockbustere sau filme de entertainment pur, ne confrunt\m cu
urm\torul fenomen: refuzul celor
din primele dou\ categorii de a
veni la vizion\rile de pres\ sau de
a g\si m\car un punct atractiv `n
aceste filme, dac\ au acceptat, totu[i s\ vin\, pentru c\ „nu se face“
s\-[i strice portofoliul de cronici
aplecându-se asupra unor produse de larg consum.
Extrema cealalt\ o reprezint\
cinefilii entuzia[ti care `[i croiesc
drum a[a cum [tiu ei, cu armele [i
bagajele pe care le g\sesc `n ascensiunea lor [i pe care de multe ori
le adopt\ f\r\ s\ le treac\ prin filtrul propriu. Avem, deci, un spectru larg, dar to]i sunt bineveni]i la
filmele noastre. Despre rolul criticii nu pot s\ spun decât c\, `n era
online-ului, unde s-a observat un
attention span de opt de secunde
(un pe[ti[or auriu are nou\ secunde) [i unde nu se trece de titlu decât dac\ vorbim despre spectatori
educa]i, critica `n sensul clasic se
adreseaz\ celor care chiar caut\
repere pentru a-[i clarifica lor
`n[i[i alegerile.
Nu ai cum s\ cuantifici efectul
unei cronici, fie ea bun\, fie ea
proast\. Fiecare dintre cei chema]i la o vizionare de pres\ se afl\
`n sal\ pentru c\ are, la rândul s\u,
un public. {i fiecare semnalare a
lans\rii filmului care a fost v\zut
este de ajutor. Dar eu cred c\

efectul de convingere ]ine de
farmecul [i abilit\]ile personale
ale fiec\rui cronicar. Pân\ la
urm\, totul e o chestiune subiectiv\, la ambele capete – [i pentru
cronicar, dar [i pentru cel care-l
cite[te/urm\re[te. Avem nucleul
dur, al celor care au criterii
stricte de critic\ a unui film, cu
cititorii lor care, la fel, aleg cu
stricte]e pe ce urmeaz\ s\ dea banii la cinema [i, pe de alt\ parte,
avem cinefilii care r\spândesc
vestea unei premiere [i care sunt
citi]i de cei care caut\ la cinema
escapism de weekend, relaxare [i
divertisment.
Nu, `ncerc\m ca to]i cei invita]i s\ primeasc\ locuri pe rândurile de sus [i pe scaunele din
mijloc! Glumesc, evident. Noi am
renun]at s\ mai facem vizion\rile
de pres\ diminea]a, pentru c\ s-au
dus vremurile `n care existau
redac]ii de cultur\ `n ziare sau radiouri [i redactorii veneau la
vizion\ri pentru c\ \sta le era jobul, `n primul rând. Acum, oamenii au alte joburi `n general [i
scriu despre filme din pasiune,
a[a c\ le respect\m programul [i
organiz\m vizion\rile seara. Pentru c\ nu d\m extemporal dup\
vizionare, ci dorim ca cei invita]i
s\ r\mân\ cu amintirea unei seri
pl\cute, cu senza]ia c\ au tr\it o
experien]\ complet\ pe cât posibil. Critic sau blogger, important
e, `n final, respectul reciproc. {i
nu, respect nu `nseamn\ c\ e musai s\ lauzi filmul. Sau, la polul
opus, lips\ de respect `nseamn\
când nu te obose[ti s\ dai un argument inteligent ca s\ justifici când
scrii cu majuscule pe fond colorat
„nu-]i cheltui banii pe filmul \sta“
[i atât, c\ a[a e cool. Justa m\sur\,
adecvarea, autoeduca]ia permanent\, bunul-sim] ar trebui s\ fie
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E important când cronica apare cu un mic avans `naintea premierei filmului, [i nu vorbesc numai de situa]ia din România. E
important, de pild\, când avem un
film la un festival, ca acesta s\ fie
`nso]it de o critic\ interna]ional\
bun\. Sistemul din România, unde filmul iese vineri, iar cronicile
tot vineri sau chiar dup\, nu prea
ne ajut\, mai ales c\ via]a filmelor
este foarte, foarte scurt\. Dac\
cronica apare la dou\-trei zile
dup\ premier\ e uneori prea târziu. Oricum, pentru genul de filme pe care le scoatem e clar c\ recep]ia critic\ aduce un plus, dac\
vorbim despre cronici care iau in
calcul criterii valorice.
~n ultimii 10-15 ani, critica s-a
schimbat mult, [i nu numai `n România, majoritatea cronicilor au
devenit un fel de cronici economice, adic\ ofer\ informa]ii despre
cât a costat filmul [i câ]i spectatori a f\cut `n primul weekend.
Singurul criteriu de judecat\ a filmului e, uneori, dac\ filmul e un
succes de box office `n America
sau nu. {i `n Fran]a foarte multe
cronici recurg la aceast\ abordare
economic\. ~n publica]ii ca „Screen International“ sau „The Hollywood Reporter“ e normal, pentru
c\ sunt destinate unui public profesionist, dar abordarea aceasta a
ajuns peste tot, astfel `ncât primul
criteriu de apreciere a unui film
nu este dac\ e bun sau prost, ci
dac\ face bani.

Da, totul e ca aceast\ cronic\ s\
apar\ `n avans. E bine, oricum, s\
existe un discurs care s\ `nso]easc\ filmul – bine`n]eles, e mai bine
dac\ se spune c\ filmul e bun... Un
exemplu ar fi Nymphomaniac, al
lui Lars Von Trier, de[i acolo, mai
mult decât o problem\ de receptare critic\, a fost vorba de problemele cu cenzurarea filmului la
noi, dar tot ce s-a scris a fost `n
avantajul filmului. Dincolo de cronic\, important pentru noi e s\ se
vorbeasc\ despre film, s\ existe
un discurs asupra lui. {i nu m\ refer doar la filmele noastre. De
pild\, Dou\ lozuri, de Paul Negoescu, care a fost prezentat la TIFF
([i distribuit de Ro Image 2000,
n.red.) [i despre care toat\ lumea
a spus `ncepând de atunci c\ e un
bun film de public, a[a c\ i s-a dus
vestea. Din iunie [i pân\ `n
toamn\, când a ie[it pe ecrane, a
existat un dialog despre el care a
adus spectatori `n sal\.
Nu facem diferen]a când invit\m critici [i bloggeri la evenimente, dar avem mai multe afinit\]i cu anumi]i critici, dup\
cum avem [i cu anumi]i bloggeri.
Sincer, eu nu prea mai cred c\, `n
afara unui critic foarte intelectual, mai e nevoie de un bagaj
universitar pentru a face critic\
de film.
{i pentru a face film, la fel.
Dar aici intervine [i problema
presei: mul]i critici nici nu mai
au unde scrie altundeva decât pe
propriul blog sau pe un site, pentru c\ presa de cinema nu mai
exist\ `n România sau exist\
doar pe internet.

Antoine Bagnaninchi
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10 » interviu

INTERVIU CU LAVINIA BRANI{TE

„E[ti scriitor atunci
când sim]i c\ e[ti“
Lavinia Brani[te este o voce puternic\ `n literatura
român\ contemporan\. A publicat, `n octombrie
2016, primul s\u roman, Interior zero, o carte foarte
bun\, a[a cum afirmam [i recent, `ntr-o cronic\
ap\rut\ `n paginile „Suplimentului de cultur\“.
Anterior, i-au ap\rut c\r]ile Pove[ti cu mine (debut,
poeme, Paralela 45, 2006), Cinci minute pe zi (proz\
scurt\, Casa de pariuri literare, 2011), Escapada (proz\
scurt\, Polirom, 2013) [i Rostogol merge acas\
(literatur\ pentru copii, ilustra]ii de Andrei M\ce[anu,
Arthur, mai 2016). A publicat proz\ scurt\ `n diverse
volume [i publica]ii (tip\rite sau online) [i a tradus
multe c\r]i, semnate de autori precum Henry Miller,
V.S. Naipaul, A.A. Milne, Kate DiCamillo [.a. ~n cele ce
urmeaz\ ve]i citi un interviu cu scriitoarea [i
traduc\toarea Lavinia Brani[te, care pune accentul pe
Interior zero, la jum\tate de an de la apari]ie, dar [i
pe scriitura sa, stilul care a consacrat-o, receptarea
c\r]ilor sale, asocia]ia pe care o conduce anul acesta,
Asocia]ia Român\ a Traduc\torilor Literari (ARTLIT),
[i multe altele, pe care v\ invit s\ le descoperi]i.
Interviu realizat de
Eli B\dic\

Acum, c\ a trecut jum\tate
de an de la publicarea primului t\u roman, Interior zero,
ai o privire de ansamblu
asupra recept\rii lui. Cum au
fost pentru tine lunile acestea, ce feedbackuri ]i-au f\cut
bine, care te-au surprins, cât
de mult conteaz\ ele?
A fost o jum\tate de an foarte neobi[nuit\. Cartea mi-a adus mult\
expunere, nu m\ a[teptam s\ stârneasc\ interes `ntr-o asemenea
m\sur\. Am vorbit despre mine
pân\ mi s-a aplecat, iar asta `nseamn\ c\ receptarea a fost bun\,
din moment ce oamenii [i-au men]inut atâta timp curiozitatea, m-au
chemat s\ vorbesc, mi-au pus `ntreb\ri. A fost, f\r\ `ndoial\, bine
s\ primesc feedback, iar mesajele
de la cititori au fost `n mare parte
pozitive, entuziaste. Probabil [i
pentru c\ cititorii c\rora le-a pl\cut simt `n general nevoia s\ exprime asta. Cei c\rora nu le-a pl\cut
au ]inut asta pentru ei, [i-au plâns
probabil banii, dar cam atât. Nici
eu nu le scriu autorilor c\ nu mi-a

pl\cut cartea lor. Nu [tiu câ]i sunt
dezam\gi]i `n raport cu cei mul]umi]i [i e mai bine s\ nu [tiu.
Cât despre feedbackuri surprinz\toare, primul care-mi vine
`n minte e cel mai recent, ieri m-a
sunat diriginta mea din [coala general\, cu care nu mai vorbisem
de foarte mult\ vreme, [i mi-a zis
c\ a v\zut cartea `n holul Bibliotecii Jude]ene din Br\ila [i a rugat
pe cineva s-o scoat\ din vitrin\, ca
s-o poat\ r\sfoi, s\ se asigure c\ e
fosta ei elev\. M-a emo]ionat mult
convorbirea cu ea, reac]iile acestea care-mi merg la suflet sunt
cele mai importante, stau [i m\
minunez de fiecare dat\ cum e posibil ca o carte s\ aduc\ oameni
`mpreun\, s\-i scoat\ din cea]a
trecutului [i s\-i apropie din nou.
Sau s\-i scoat\ de nic\ieri [i s\-i
`mprieteneasc\.

Spuneai recent, `ntr-un interviu cu Andrei Cr\ciun, c\
pân\ la Interior zero nu ziceai c\ e[ti scriitoare, dar c\
acum o po]i face. Ce crezi c\
trebuie s\ aib\/fac\ cineva
pentru a fi scriitor?
Nu e o re]et\ [i nu exist\ un set de
criterii de evaluare care se pot

aplica de c\tre o instan]\ exterioar\. E[ti scriitor atunci când
sim]i c\ e[ti. Po]i s\ spui c\ e[ti
scriitor chiar dac\ n-ai publicat
nimic, dar scrii [i sim]i c\ asta te
define[te. Eu acum am ajuns s\
m\ iau cu adev\rat `n serios [i s\
nu m\ mai simt impostoare `n
momentul `n care m\ prezint
drept scriitoare.

Cum ai ajuns la stilul [i formula narativ\ care ]i-au devenit m\rci ale scriiturii?
Când ai [tiut c\ e ceea ce trebuie, c\ te sim]i comod `n
scriitur\?
Comod `n scris m-am sim]it dintotdeauna, dar de [tiut n-am [tiut
niciodat\ ([i nici acum nu [tiu) c\
e „ceea ce trebuie“. E ceea ce-mi
iese mie acum. Poate mai `ncolo o
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s\ fie altfel, o s\ arate altfel c\r]ile
mele, o s\ am altfel de fraze.

Care sunt fragmentele din Interior zero care s-au l\sat cel
mai greu de compus, de pus
cap la cap?
De la un punct `ncolo, când am
ajuns pe la trei sferturi, totul a devenit greu, fiindc\ ajunsesem
s\-mi doresc s\ termin odat\ [i s\
scap de cartea asta. St\tusem prea
mult `n ea. Scrisul mi-a luat cam
[ase luni, dar `nainte de asta m\
gândisem la carte cam un an [i
jum\tate. Deja ajunsese s\ m\
consume prea mult, deci a devenit
greu `n momentul `n care am
sim]it c\ nu mai am energie pentru ea. Cel mai dificil cred c\ a fost
episodul `n care personajul principal pierde sarcina. Nu [tiam exact

ce presupune asta, cum se `ntâmpl\ fizic, ce simte o femeie
când `[i d\ seama c\ se `ntâmpl\
asta. Apoi, au mai fost [i detaliile
tehnice. De unde vine salvarea, ce
faci dac\ locuie[ti foarte aproape
de un spital [i ai chemat o salvare
care nu mai vine, dac\ unit\]ile
de primiri urgen]e difer\ de la un
spital la altul `n func]ie de specializ\ri etc. A trebuit s\ tot scormonesc pe internet, am [i h\r]uit
dou\ prietene care sunt medici cu
tot felul de `ntreb\ri, `ns\ pe cât
de multe am aflat, pe atât de
pu]ine am folosit `n text. Pân\ la
urm\ cred c\ a ie[it OK, au fost
persoane care m-au `ntrebat dac\
m-am ref\cut dup\ episodul \sta,
dac\ sunt bine, deci dac\ [i-au
imaginat c\ mi s-a `ntâmplat `n
realitate mie, autoarei, b\nuiesc
c\ a fost scris OK.

www.suplimentuldecultura.ro

interviu « 11
Pe alocuri, proza ta are iz autobiografic. }i-a fost vreodat\
team\ c\ cititorii te vor confunda cu personajele tale?
Team\ nu. E agasant când m\
`ntreab\ direct, pentru c\ asta nu
are nici un rost `n economia textului, nu face cartea nici mai valoroas\, nici mai slab\.

~n mod ideal, ce-ai vrea s\ se
`ntâmple cu cititorul/cititoarea dup\ ce cite[te Interior zero?
Nu [tiu. E treaba lor ce se `ntâmpl\.

Cristina `[i petrece serile,
din când `n când, `n Control,
merge la Electric Castle [i tot
a[a. Tu pe unde ie[i, unde `]i
place s\ mergi cu prietenii [i
unde nu te-am g\si niciodat\?
E amuzant c\ de când am scris
cartea asta n-am mai ajuns prin
Control aproape deloc. De asemenea, `n ultimii doi ani mi-am luat
bilet la Electric [i apoi l-am dat altcuiva, fiindc\ n-am mai putut s\
ajung. Acum `mi plac cafenelele
mai lini[tite, terasele, m\ `ntâlnesc cu prietenii mai degrab\
acas\ la ei (la mine mai pu]in,
fiindc\ nu am un spa]iu generos
pentru vizite). Nu conteaz\ atât de
mult locul, conteaz\ persoanele cu
care sunt. Nu cred c\ sunt locuri
unde nu m-a]i g\si niciodat\, a[
putea s\ merg oriunde, de ce nu?

Mie `mi place mult de Cristina. Poate de aceea, ca unei
cuno[tin]e c\reia `i dore[ti
binele, a[ vrea s\ `i fie via]a
mai luminoas\. Având `n
vedere c\ ai p\strat personajul din prozele tale scurte,
ai de gând s\ revii asupra ei
`ntr-o nou\ carte?
A scris cineva pe un blog c\ i-ar
pl\cea s-o vad\ pe Cristina `ntrun roman viitor c\s\torit\ [i cu
copii, ceea ce „n-a reu[it“ `n romanul acesta. M-a lovit `n moalele capului. Faptul c\ asta s-a `n]eles, c\ ea n-a reu[it s\ pun\
gheara pe un b\rbat. Genul acesta
de personaj `mi este, clar, cel mai
confortabil, dar nu cred c\ vreau
s\ scriu toat\ via]a la un serial.
Vom vedea. Nu am un r\spuns la
`ntrebarea asta deocamdat\.

Cum [i când `]i alegi titlurile pentru c\r]i? Pornind de
la Interior zero [i mergând
c\tre Escapada, Cinci minute pe zi, Rostogol merge acas\.
Escapada [i Cinci minute pe zi
sunt volume de povestiri [i titlurile
au fost date de titlurile unor

povestiri din volum. ~n Cinci minute `ns\, proza care d\dea titlul
volumului nu [i-a mai g\sit locul
`n varianta final\, am renun]at la
ea, dar mi-a pl\cut titlul [i l-am
p\strat. Pentru Interior zero am
avut titlul dinainte s\ m\ apuc de
scris, l-am g\sit cumva `n perioada aceea `n care `ncercam s\-mi
a[ez cartea `n minte, dar nu mai
[tiu exact cum mi-a venit.

Care dintre etichetele care ]i
se pun `n diferite cronici ori
impresii de lectur\ te enerveaz\ cel mai tare?
M-am nec\jit c\ primele dou\
c\r]i de proz\ scurt\ au fost prezentate uneori ca fiind chick lit.
De asemenea, `ntr-o cronic\ la Escapada s-a spus c\ se cite[te u[or,
deci e pentru cititori lene[i. Asta
m-a l\sat confuz\ pân\ `n ziua de
azi, nu pot s\-mi imaginez ce e un
cititor lene[ [i cum se leag\ no]iunea asta de calitatea unui text. Lenea cititorului e o problem\ doar
a cititorului, iar acesta poate citi
la fel de repede (sau de lent) [i
Proust, [i Helen Fielding.

Una peste alta, fiecare carte
de-a ta a fost primit\ foarte
bine. Mai ai emo]ii când publici? Care e primul t\u gând
când `]i apare o nou\ carte?
Cum ar fi noua carte pentru
copii, care `n]eleg c\ va
ap\rea la Bookfest.
Etapele sunt acelea[i. M\ bucur
enorm când e acceptat\ de editur\,
a[tept cu ner\bdare coperta, a[tept
s-o v\d, s-o r\sfoiesc, s-o miros.

E[ti o scriitoare al c\rei nume este deja (re)cunoscut.
Cum te ajut\ acest lucru `n
via]a de zi cu zi?
M\ ajut\ c\-mi aduce alte mici joburi, din care câ[tig bani [i de fapt
din acelea `ncerc s\ tr\iesc, nu din
`ncas\rile de pe urma c\r]ilor.

~]i place s\-]i cite[ti propriile
texte la lans\ri/evenimentele la care participi? Cum `]i
alegi fragmentele pe care le
cite[ti `n astfel de contexte?
Da, `mi place, [tiu c\ citesc frumos. Dar la lansarea romanului
de la Bucure[ti, cei de la editur\
care au organizat evenimentul au
avut ideea de a o invita pe Nicoleta Lefter s\ citeasc\, eu am acceptat curioas\, a[a c\ a venit ea [i a
citit [i a fost o experien]\ deosebit\ pentru mine, pentru c\ a citit
altfel decât a[ fi citit eu, mai cu
nerv, iar personajul mi-a p\rut altul. ~n general sunt o persoan\ destul de maleabil\, merg pe mâna organizatorilor, dac\ ei vor s\ citesc

eu, bine, dac\ nu, iar\[i bine, nu
trag cu din]ii de textele mele.
Cât despre alegerea fragmentelor, primul lucru pe care trebuie
s\-l [tiu e cât timp am la dispozi]ie. Apoi aleg un fragment cât
mai `nchegat care s\ intre `n intervalul respectiv.

Cât de mult crezi c\ trebuie
s\ se implice un scriitor pentru a ajuta la promovarea
c\r]ilor lui? Ca cititor, de ce
ai nevoie de la un scriitor
pentru a merge c\tre c\r]i?
Cred c\ e bine ca scriitorul s\ ias\
`n lume [i s\ intre `n dialog cu publicul, dar mai cred c\ treaba lui
cea mai important\ e s\ stea s\
scrie, nu s\ se transforme `n agent
de marketing sau de vânz\ri pentru propria carte. Pentru asta, editurile au angaja]i oameni cu studii de specialitate [i cu experien]\
`n domeniu [i m\ bucur c\ lucrez
cu edituri care-[i fac treaba foarte
bine pe partea de PR.
Ca cititor, `mi place s\ merg la
`ntâlniri cu scriitori [i apreciez
mai ales oameni inteligen]i, sinceri, vulnerabili, dar `mp\ca]i cu
sine, deschi[i. O combina]ie din
toate astea, `n diferite doze, m\ face s\-mi doresc s\ iau [i cartea, s\
v\d ce a ie[it din mintea [i din sufletul acestor oameni.

Ai ]inut câteva cursuri de
creative writing, atât pentru
adul]i, cât [i pentru copii. Ce
ai `nv\]at din ele? Ce ]i se
pare cel mai mi[to `n cadrul
acestor tipuri de `ntâlniri?
Am `nv\]at mai degrab\ lucruri
care ]in de metodic\, despre cum
s\-]i structurezi un astfel de curs
[i cum s\ dai un feedback mai
aplicat pe textele participan]ilor.
Mi-a fost destul de team\ la `nceput [i `nc\ am emo]ii de câte ori
m\ duc la un astfel de atelier. Am
`nv\]at din mers, din experien]\,
dar nu [tiu cât de bun\ sunt la asta [i cât de mul]umi]i sunt
cursan]ii. Sper s\ fie totu[i m\car
`n propor]ie de 51%. Pentru c\,
fiind contra cost (lumea pl\te[te
pentru a participa la ele, iar eu
primesc un onorariu), e [i presiunea asta, a satisfac]iei clientului.
Cel mai mult `mi place cu copiii de [coal\ primar\. Sunt fascinat\ de libertatea lor, de imagina]ia ne`ngr\dit\, de cum nu
con[tientizeaz\ `nc\ `ntru totul
conven]iile sociale.

E[ti pre[edintele Asocia]iei
Române a Traduc\torilor Literari. Când s-a `nfiin]at asocia]ia (singura de acest gen
la noi, din câte [tiu) [i cum
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ai devenit pre[edintele acesteia?
Asocia]ia ARTLIT s-a `nfiin]at `n
2013. Mai exist\ [i Filiala Traduceri Literare din Uniunea Scriitorilor, dar acolo accesul este restrâns, `n principal pentru c\ sunt
beneficii de `mp\r]it (gen pensii),
[i nici nu am auzit ca aceast\ organiza]ie s\ militeze pentru normalizarea rela]iilor `ntre traduc\tori [i edituri, pentru contracte
corecte sau pentru tarife mai
mari. Ne-ar pl\cea s\ ne apropiem
de ei [i s\ colabor\m (chiar sunt
câ]iva traduc\tori care sunt
membri `n ambele asocia]ii), dar
ar trebui mai `ntâi s\ d\m jos de
pe piedestal „jertfa“ traduc\torului `ntru cultur\ (am auzit termenul acesta recent de la un domn
respectabil, la un eveniment).
Dincolo de `nzestrare, pasiune, dedica]ie – toate acestea sunt necesare, nu neg\m –, traducerea literar\ este o munc\ ce necesit\ mult
efort [i mult timp [i traduc\torul
merit\ s\ poat\ tr\i din asta. Suntem la coada Europei, tarifele sunt
meschine, traduc\torii sunt risipi]i [i solitari [i nu au repere. Din
nevoia de a remedia toate astea s-a
n\scut ARTLIT. Sunt unul dintre
cei cinci membri fondatori, iar
anul acesta se `ntâmpl\ s\ fiu pre[edinte pentru c\ rotim func]iile
`ntre noi dup\ cum avem timp [i
energie, to]i suntem voluntari `n
asocia]ie. Nu a fost un plan de carier\ [i nici nu [tiu cât o s\ dureze.
Mi-a[ dori s\ fie mai mul]i membri activi, s\ `n]eleag\ mai mul]i
rostul implic\rii.

A]i organizat câteva evenimente foarte faine `n jurul
traducerilor [i traduc\torilor români. Ce planuri ave]i,
ce crezi c\ e necesar s\ se
schimbe `n viitorul apropiat
`n acest domeniu?
}inta noastr\ suprem\ e cre[terea tarifelor, dar asta nu se poate
`ntâmpla peste noapte, a[a c\ o
lu\m pas cu pas. Evenimentele le
facem pentru c\ e nevoie ca traduc\torii s\ fie mai vizibili, pentru ca publicul s\ fie con[tient de
existen]a lor [i, de asemenea, s\
fie con[tient c\ o traducere `ndoielnic\ nu i se poate imputa numai traduc\torului, editura are
cea mai mare parte din responsabilitate pentru calitatea traducerii. La 2,5 – 3 euro pe pagina de
dou\ mii de semne, e greu s\-]i
p\strezi entuaziasmul pe termen
lung. Poate faci din pasiune o carte sau dou\, dar dac\ te `nhami la
o curs\ lung\, de la un punct `ncolo ajungi s\ fii inevitabil blazat.
Când vezi c\ pe munca ta se dau
doar doi bani, la propriu (tarifele
nu prea au leg\tur\ cu calitatea

traducerii; dac\ a[a e pia]a, nu
vrea nimeni s\ ridice pre]ul),
ajungi s\ dai tu `nsu]i tot atât [i
intri `ntr-un cerc vicios.
Am mai f\cut de asemenea
ni[te recomand\ri privind contractele (modelul de contract se
g\se[te pe site), am mai f\cut un
atelier privind aspectele legale [i
fiscale ale meseriei – pentru
instruirea membrilor. E foarte
important `n faza aceasta s\ ne inform\m, s\ ne scutur\m `ncet`ncet de clauzele p\guboase din
contracte, c\ci `nc\ mai sunt edituri care au clauze contractuale la
limita legalit\]ii.

Ai tipuri de lecturi diferite,
`n func]ie de contextele `n
care te afli – lecturi de sezon,
lecturi de autobuz/tren/
metrou [.a.m.d.? Ce cite[ti
acum, ce c\r]i ai pe noptier\?
Da, c\r]ile grele de literatur\
mântuitoare le citesc numai acas\, `n pat. ~n tren citesc non-fic]iune, acum când am venit de la
Br\ila, de exemplu, am citit `n
tren Raiul pe p\mânt de Mariusz
Szczygieł. Am mai citit recent
Ghidul astronautului pentru via]a pe P\mânt de Chris Hadfield [i
Probe de empatie de Leslie Jamison. Mai am pe noptier\ Gargar\
cu gudron de Jáchym Topol. Am
lecturi amestecate, `n func]ie de
curiozit\]ile de moment.

~n afar\ de lucrurile extrase
din cotidian, ce arte te inspir\?
Nu [tiu dac\ neap\rat m\ inspir\,
dar m\ intereseaz\ toate celelalte
arte. ~n primul rând muzica, apoi artele vizuale, cele performative etc.

Dac\ vreunul dintre textele
tale ar ajunge `n manualele
[colare, cum ]i-ar pl\cea s\
fie comentat la ore?
Nu [tiu, asta ]ine de profesorul
de român\.
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Un b\n\]an agiv\rat
Vlad Jivan se consider\
un „b\n\]an agiv\rat“.
De[i c\s\torit cu o craioveanc\ venit\ s\ fac\ facultatea la Timi[oara, iar
acum, la peste patruzeci
de ani, ajuns patron al
unei tipografii/edituri,
face afaceri cu dom’ Vergil, un (fost) securist din
Bucure[ti, mieros [i
gre]os cum `i [ade bine
unuia ca el, Vlad r\mâne
animat de un patriotism
local suficient de strident
pân\ [i pentru prietenii
s\i timi[oreni, care nu-i
`mp\rt\[esc `ntotdeauna
viziunea, chiar dac\ n-au
curajul sau cheful s\ i-o
spun\ `n fa]\.
Florin Irimia
Ce-ar fi fost, se `ntreab\ el, mai
ales dup\ vreo dou\-trei beri, dac\
Republica Banat nu era desfiin]at\? Oare nu era mai bine pentru
b\n\]eni dac\ aveau „]ara lor“,
cum strig\ „druckerii“ la fotbal
când Poli joac\ cu o echip\ din capital\? Pentru c\, nu-i a[a, ce s-a
`ntâmplat `n 1918 nu s-a chemat
unire, ci anexare, „miticii“ dispera]i s\ pun\ labele pe toat\ infrastructura austro-ungarilor, dup\
care, v\zându-se cu sacii `n c\ru]\, nu le-a mai p\sat de omul de
rând. Nici acum n-ar fi prea târziu, se gânde[te el, ca un separatist veritabil, scârbit de lipsa de
civiliza]ie, de maniere, a reg\]enilor, fie ei moldoveni sau munteni,
„grani]a la Or[ova [i miticii cu

pa[aportul la vam\“. Cât vorbe[te
serios [i cât numai a[a, ca s\-[i mai
verse din n\duf, nici el nu prea [tie.
Poate c\ sursa tuturor frustr\rilor sale e compromisul pe care a trebuit s\-l fac\ `ntr-o zi, nu cu
mult timp `n urm\, când partenerul s\u de afaceri, dom’ Vergil,
fost lucr\tor la Comer] Exterior
([i colonel de Securitate), l-a rugat
s\ semneze o recomandare `n calitate de erou al Revolu]iei (c\ci
Vlad a ie[it `n strad\ [i a fost `mpu[cat `n fa]a Catedralei) pentru
un alt revolu]ionar, unul f\r\ certificat, dar curajos, nu-i vorb\, tocmai ca s\ poat\ avea [i el unul. Iar
Vlad, `n loc s\-l refuze categoric,
s\-l refuze pân\ la cap\t, a cedat `n
clipa `n care afabilul dom’ Vergil
i-a dat de `n]eles c\ are cuno[tin]\
inclusiv de o alt\ semn\tur\, cea
pe care Vlad Jivan, alias, „Mecanicul“, [i-o pusese `n anul I de facultate pe documentul de colaborare cu Securitatea, ce-i drept fiind strâns cu u[a din cauza unui
teribilism din liceu. Sau poate c\ e
vorba de „noaptea de vis“ pe care
frumoasa sa so]ie, Emilia, profesoar\ de englez\ [i poet\, publicat\ chiar de editura so]ului, a petrecut-o `n compania fostului ei
iubit din liceu, oltean se-n]elege
(de[i ea se jur\ c\ doar au stat de
vorb\ la un pahar de vin), când a
plecat la Deva cu ocazia unui cerc
pedagogic. Sau poate e vorba de
faptul c\, pentru acest Vlade Diva] de Timi[oara, `nalt aproape
cât celebrul baschetbalist, de[i nu
la fel de talentat, Iugoslavia vecin\, cu forma]iile ei rock, cu serialele ei de televiziune [i, `n general, cu deschiderea ei cvasitotal\
fa]\ de m\rfurile [i influen]ele Occidentului `ntr-o vreme când aici
totul se-nchisese sau era `n curs
de `nchidere, a exercitat tot timpul o atrac]ie mai puternic\,
f\cându-l s\ se identifice, nu neap\rat din punct de vedere etnic
(mama lui Vlad e sârboaic\, dintr-un
sat din Voivodina), dar cel pu]in
din punct de vedere emo]ional cu
spa]iul iugoslav. E drept, Iugoslavia de care se simte legat Vlad e
una mitizat\, imaginar\, [i de fapt
se reduce la o singur\ experien]\
pe care tân\rul de 18 ani a avut-o
`n vara lui ’89, când, pentru o s\pt\mân\, s-a aflat la Split (deci nici
m\car `n Banatul sârbesc, ci `n
Croa]ia), pe malul Adriaticii, `n
vacan]\ cu ai lui, o vacan]\ `n care s-a sim]it cu adev\rat liber pentru prima dat\ `n via]\, liber [i
mai ales `ndr\gostit ca niciodat\.

A[a a vrut soarta, ca el s\ se
`ndr\gosteasc\ tocmai acolo, de
fata aceea `nalt\ [i foarte frumoas\ care l-a abordat firesc, de parc\
s-ar fi [tiut dintotdeauna, o adolescent\ pe nume Marina, croat\ de
descenden]\ vene]ian\, cum `i
pl\cea ei s\ spun\, [i lâng\ care,
dac\ n-ar fi fost venit din România, dac\ n-ar fi trebuit s\ `nceap\
din toamn\ facultatea, dac\ ai lui
n-ar fi trebuit s\ dea socoteal\ [i
s\ p\timeasc\ câte [i mai câte
pentru gestul fiului lor, poate ar fi
r\mas toat\ via]a. Sau poate nu.
N-avea de acum s\ [tie niciodat\.
Dar cu siguran]\ a iubit-o. Altfel,
de ce la Revolu]ie, când delira
r\nit `n spital, la ea s-a gândit, cu
ea a vorbit, ei i-a pronun]at numele, de[i la momentul acela se vedea deja cu Emilia, o iubea pe
Emilia, asta dac\ nu cumva s-a `ndr\gostit de Emilia tocmai pentru
c\-i amintea de Marina.

Totul conspir\ ca el
s\ se `ntoarc\ `n Split
Orice motiv ar avea, toate trei la
un loc sau doar unul, un altul pe care nu-l vom dezv\lui aici, Vlad Jivan e un b\rbat m\cinat de frustr\ri. ~n pofida c\sniciei relativ
reu[ite, a existen]ei unui copil care
cre[te frumos, a p\rin]ilor care
sunt s\n\to[i [i a unei situa]ii materiale de invidiat, b\n\]eanul nostru nu se consider\ un om `mplinit, decât cel mult dac\ se uit\ la
burta care i-a crescut vizibil `n ultimii ani. {i asta n-ar fi nimic, dar
`n ultima vreme e din ce `n ce mai
speriat, c\ci i se-ntâmpl\ lucruri
ciudate [i care par s\ aib\ toate dea face cu ce s-a petrecut `ntr-o noapte, `n ultima lui noapte `n Split, cu
dou\zeci [i doi de ani `n urm\. S-a
`ntâmplat ceva atunci, ceva oribil,
ceva total opus dragostei, dar care
avea totu[i leg\tur\ cu ea, ceva ce
i-a unit pe el [i pe grupul de prieteni pe care [i l-a f\cut atunci, ai zice pe vecie, chiar dac\ poate niciunul din ei n-a fost con[tient de asta
pe moment. Trebuie s\ se duc\ din
nou acolo, `[i spune, se `mb\rb\teaz\, trebuie s\ fac\ ceva ca s\
nu se mai simt\ a[a [i ce trebuie s\
fac\ nu poate fi f\cut decât acolo, la
fa]a locului. Unde mai pui c\ l-a rugat [i Emilia s\ mearg\, de când
]ine ea s-o cunoasc\ pe aceast\ Marina de care el i-a mai pomenit `n
câteva d\]i, da, se va duce acolo, totul conspir\ ca el s\ se `ntoarc\ `n
Split, la Disco Titanic.

SUPLIMENTUL DE CULTUR| » ANUL XIII » NR. 564» 29 aprilie – 5 mai 2017

Alternând abil firele narative,
dar [i conven]iile de gen (o parte
din carte este prezentat\ sub forma unui scenariu de film, de
exemplu), oprindu-se brusc când
se apropie periculos de mult de o
dezv\luire numai pentru a reveni
asupra ei exact `n momentul când
chiar trebuie f\cut\, atent permanent la nuan]e, bucuros s\ ne induc\ ini]ial `n eroare, asumându-[i
pentru o clip\ gândirea personajului, pentru ca apoi s\ se distan]eze critic de ea, Radu Pavel
Gheo construie[te metodic [i profesionist un roman foarte bine `nchegat, credibil, captivant [i profund [i, odat\ cu el, un personaj
memorabil. Juxtapunerea celor
dou\ pove[ti de dragoste, una ne`mplinit\, r\mas\ in potentia, cealalt\ `mplinit\, poate chiar consumat\ de tot, [i trasarea acelui arc
peste timp care le une[te aproape
inevitabil, recrearea minu]ioas\ a
dramelor [i meschin\riilor traiului

de zi cu zi `n România comunist\, cu
marile lui neajunsuri [i micile,
prea micile lui satisfac]ii, `n compara]ie cu raiul iugoslav, urmat
dup\ ’90 de o ironic\ inversare a
polilor, detalierea absurdit\]ii [i
nebuniei conflictului multietnic
din spa]iul ex-iugoslav, dar [i
prefigurarea sa simbolic\ când nimeni nu b\nuia ce avea s\ sentâmple acolo `ntr-o zi, [i, bine`n]eles, `ntreb\rile „de ce atunci?“,
„de ce a[a?“, „de ce acolo?“, „când
[i aici?“, urmate de relativizarea
oric\rui r\spuns, iat\ numai câteva din motivele pentru care ar trebui s\ citim aceast\ carte, recompensat\ de curând cu premiul
„Observatorului cultural“.
Prin Disco Titanic, Radu Pavel
Gheo ne dovede[te `nc\ o dat\ cât
de dedicat este actul literar de calitate [i-mi confirm\ totodat\ un
crez personal, anume c\ str\lucirea e memorabil\ nu atât prin intensitate, cât prin constan]\.
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Românul nu s-a n\scut poet,
românul s-a n\scut s\ fac\ glumi]e
Fac o pauz\ de la opiniile mele despre ce se mai `ntâmpl\ `n popcultur\, ca s\-mi dau
cu p\rerea despre p\rerile oamenilor. Ultimele dou\ s\pt\mâni, atât de istovitoare `n
subiecte [i discu]ii aprinse, m-au extenuat. M\ simt de parc\ am `notat `ntr-un ocean
de glumi]e care de care mai de[tepte, am ajuns la malul cel\lalt [i tare mult a[ vrea
ca restul s\ se `nece. Pentru c\ lucrurile stau a[a: Facebook ne-a transformat `ntr-un
neam de comedian]i de stand-up. Din p\cate, netalenta]i.
{tiu toate glumi]ele. Toate memeurile. Toate p\r]ile amuzante ale
tuturor subiectelor de discu]ie recente. {i nici nu m-am uitat la vreun
Divertis, doar mi-am deschis pagina de Facebook, canalul de [tiri
al universului meu limitat.
~n bula mea a nins la mijlocul lui
aprilie. Pe Facebook a `nceput s\ se
aglomereze. Cu referin]e la Urzeala
Tronurilor – „Winter is coming“.
Cu iepura[i de Pa[ti, Mo[i Cr\ciuni
angaja]i la „Playboy“, cu „`mpodobe[te mam\ bradul“, cu Hru[c\
v\zut pe aeroport. La mine `n bul\
au dat buzna [i politicienii, din
acela[i motiv de glumi]e – e frig
pentru c\ politicienii mint de
`nghea]\ apele, [tia Firea ceva când

a decorat Bucure[tiul ca de Cr\ciun, de ce nu mai `ntreab\ nimeni de ce au fost luate autorit\]ile prin surprindere. A revenit
pân\ [i bancul vechi de cel pu]in
cinci ani, cu discu]ia de pe chat:
„Ninge afar\/D\-mi link“.
Le-am auzit repetate `n diverse
varia]iuni, `n general `nso]ite de
un emoticon care face din ochi,
complice, ca s\ se `n]eleag\ c\ este
o glum\. Le-am auzit apoi repetate la cafea, gluma [i imediat un
h\h\it din partea emi]\torului, ca
s\ se `n]eleag\ exact care trebuie
s\ fie reac]ia. Un prim sfat: dac\ o
glum\ are nevoie de un semn c\
este o glum\, `nseamn\ c\ nu trebuia s\ existe.

~n bula mea a fost prins [i
Ghi]\. O provocare: `ncerca]i s\
v\ aminti]i de la câ]i oameni
diferi]i a]i auzit `n ziua imediat
urm\toare replica „Ghi]\, te-a[tept disear\ la porti]\“. R\spunsul
probabil con]ine cuvântul „mul]i“,
dar mai ales cuvântul „prea“. De
la câ]i oameni a]i auzit tot atunci
gluma cu „se `ntorc tinerii IT-i[ti
`n ]ar\“? Prea mul]i.
~n bula mea, N\stase tenismenul a spus o prostie foarte
mare, iar `n jurul lui au `nceput s\
se spun\ prostii [i mai mari despre prostia spus\ [i, timp de 24 de
ore, a fost singurul-lucru-desprecare-puteai-s\-ai-o-p\rere. Un al
doilea sfat: s\ `]i exprimi p\rerea

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

pe Facebook este un drept, nu o
obliga]ie. Am fost surprins\ s\
constat c\ s-au strecurat glumi]e
pân\ [i `n aceast\ discu]ie cât se
poate de serioas\ despre gradul
imens de toleran]\ al societ\]ii
noastre la misoginie [i rasism.
~ntr-o m\sur\ mai mic\, dar `ntr-un
mod previzibil, amuzan]ii de serviciu ai zilei au reu[it s\ `[i fac\
auzite glumele foarte foarte bune
despre romi, despre negri [i despre femeile care confund\ racheta de tenis cu crati]a.
Zilele astea au trecut de parc\
toat\ ]ara ar fi fost chemat\
la arme, doar c\ nu arme, ci
poante. F\cutul de mi[to a devenit
o datorie. Pentru unii, s-a trans-

format `n singurul mod `n care `[i
exprim\ sentin]ele experte privind lumea, via]a, „zilele noastre“, „societatea actual\“. Dar iat\
[i partea proast\ a bancurilor: nu
las\ loc dialogului. Sunt echivalente cu presta]ia unui comediant
de stand-up, pe scen\, deasupra
tuturor, care nu vrea replici –
doar aplauze.
Am s\ v\ spun `n final bancul
meu preferat, auzit de la un regizor.
— De ce nu fac regizorii sex?
— Pentru c\ s-a mai f\cut.
Doar c\ a[ prefera s\ fie considerat nu glum\, ci un al treilea [i
ultim sfat al articolului.

Fantoma candidatului manciurian
S\pt\mâna aceasta, echipa candidatului „nici nici“ al preziden]ialelor din Fran]a, Emmanuel
Macron, a anun]at c\ a fost vizat\ de aceia[i hackeri care au
reu[it s\ compromit\ par]ial campania preziden]ial\ a lui Hillary
Clinton. Faptul c\ ru[ii au influen]at prin hacking alegerile din
cea mai mândr\ democra]ie a lumii pare s\ fie o idee deja general
acceptat\. De altfel, `ntr-un an
2017 cu multe alegeri pe continentul european, era de a[teptat
ca aten]ia s\ se `ndrepte spre alegerile din Fran]a [i, `n curând,
cele din Germania.
~n vreme ce teoreticienii se dau
de ceasul mor]ii s\ `ntrez\reasc\
liniile directoare ale unui viitor `n
care democra]ia liberal\ `[i va fi
dat ultima suflare, o bun\ parte a
publicului american este deja convins\ c\ tr\ie[te pe propria piele
filmul Candidatul manciurian,
doar c\, spre deosebire de pelicul\, `n realitate manciurianul nu
s-a sinucis la final, ci a apucat s\
depun\ jur\mântul.
Ecranizarea de succes a romanului din 1959 scris de Richard

Doi-zece, prob\!
George Onofrei

Condon pare s\ constituie prima
linie de ap\rare la nivelul mentalului colectiv a celor mai aprigi
contestatari ai pre[edintelui
SUA Donald Trump. ~n vreme ce
scenariul „Trump, omul ru[ilor“
a fost domolit de rachetele trimise spre bazele militare ale lui
Bashar al-Assad `n Siria [i de
minimumul istoric al rela]iilor
SUA cu Federa]ia Rus\, ancheta
FBI [i a Congresului american
privind leg\turile echipei de
campanie a candidatului republican cu spionajul rusesc men]in subiectul `n via]\, cel pu]in
`n cazul presei mainstream de
peste Ocean.
Pe de alt\ parte, `n telenovela
nord-american\ (sic!), `n loc s\ se
consume ceva energii [i pentru a
vedea cauzele exacte pentru care
Hillary Clinton a pierdut alegerile, iar Partidul Democrat se afl\
`n cea mai proast\ form\ a sa din

anii ’20 `ncoace, este preferat\ o
strategie care miroase uneori a
`ncercare de mistificare. De ce nu
putem accepta c\ nici o unitate
standard de m\surare a „preziden]ialit\]ii“ nu a func]ionat la
alegerile recent consumate `n
SUA [i c\ suficient de mul]i
cet\]eni educa]i [i parte a clasei
mijlocii, bun\oar\, [i-au dat votul
pentru Trump? C\ un pre[edinte
minunat din punct de vedere piaristic, Barack Obama, a reu[it
aproape s\-[i „`ngroape“ politic
propriul partid?
Dintr-un anume punct de vedere, Candidatul manciurian câ[tig\ `ntotdeauna alegerile. To]i
candida]ii sunt, `n politic\, ai altora. Sau manciurieni. Propulsarea
spre o candidatur\ important\
este arareori o „emana]ie“ popular\. S\ zicem c\ dac\ nu e vorba
de „servicii“, atunci m\car e
vorba despre interesele unui grup
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dispus s\ investeasc\ `ntr-o figur\
care s\ ajung\ `n numele lor `n
vârful piramidei puterii. Contactul electoratului cu un candidat
este `ntotdeauna mediat – indiferent c\ vorbim despre pres\,
evenimente publice [i a[a mai departe. Candida]ii sunt ale[i `n urma unor jocuri foarte complicate
de putere [i, mai presus de toate,
de percep]ie.
Adev\rata `ntrebare este aceasta: ce mijloace democratice
avem de a cenzura „manciurianul“ odat\ ajuns la putere? Prima
[i cea mai important\ arm\ r\mâne votul, cât\ vreme este
liber [i are loc la termenele prev\zute de Constitu]ie. A doua
cenzur\ obligatorie este cea a
Parlamentului.
La români, putem s\ri deocamdat\ punctul acesta, vorbind
poate de institu]ia fundamental\
cu cea mai sc\zut\ credibilitate.
Nu acela[i lucru putem spune,
spre exemplu, despre Congresul
american, `n care, `n ciuda inferiorit\]ii numerice, democra]ii pot
pune suficient\ presiune pe guvernare. Mai mult, nici republicanii

nu vorbesc o limb\ comun\ tot
timpul (fiind `mp\r]i]i `n vreo trei
sau patru curente ideologice) [i `n
nici un caz nu se raporteaz\ la
pre[edintele Trump precum pesedi[tii la Liviu Dragnea.
Din punct de vedere democratic, o stare de tensiune constructiv\ `ntre legislativ [i executiv,
chiar `n interiorul aceleia[i grup\ri, ar fi de dorit s\ existe [i la
noi. Cam greu de realizat `n lipsa
unei mase critice de parlamentari
care s\ gândeasc\ cu propriul creier, iar nu exclusiv prin creierul
[i stomacul liderului de grup. ~n
fine, restul „armelor“ la `ndemân\ `ntr-o democra]ie se cunosc:
presa, Justi]ia, protestul, o societate civil\ puternic\.
Manciurienii au o singur\ agend\: p\strarea puterii. La fel ar trebui s\ `[i construiasc\ agenda [i
cet\]eanul: s\ ]in\ `n primul rând
la a nu-i fi afectat\ propria putere
`ntr-o democra]ie. Dac\ va sanc]iona orice derapaj al manciurienilor, atunci nu vor putea câ[tiga, indiferent dac\ au ajuns sau
nu la putere. Dac\ nu, nu.
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Zei americani : Panteonul lui Neil Gaiman
se preg\te[te de `nfruntarea cu publicul
Dup\ ce `n ultimii 30 de ani
a devenit una dintre cele
mai mari for]e ale literaturii
fantasy, britanicul Neil
Gaiman a[teapt\ acum s\
vad\ reac]ia lumii `ntregi
la debutul mult-a[teptatei
adapt\ri TV a c\r]ii sale
Zei americani.
Zei americani, publicat\ `n 2001, este
un uria[ succes [i este considerat o
capodoper\ a genului. De-a lungul
vremii, s-a `ncercat de multe ori
adaptarea sa, dar fiecare `ncercare a
e[uat pân\ ast\zi, când Starz a realizat o versiune TV `n opt episoade,
ce debuteaz\ pe 1 mai. Iar Gaiman
este implicat ca produc\tor executiv [i se arat\ teribil de `ncântat de
aceast\ adaptare a c\r]ii sale. Al\turi de el, la cârma produc]iei se afl\
regizorul Michael Green (Heroes) [i
mai ales, pe post de show-runner,
Bryan Fuller, care a mai transpus
`n format TV alt celebru erou literar, `n seria Hannibal.
Povestea imaginat\ de Gaiman
`n Zei americani porne[te de la
premisa c\ zeii [i alte entit\]i mitologice au nevoie de credin]a oamenilor pentru a exista. ~n roman,

Suplimentul lui Jup

emigran]ii care au populat Statele
Unite [i-au adus vechii zei cu ei. Dar
`n era modern\, a [tiin]ei [i tehnologiei, au ap\rut noi zei care amenin]\
ordinea cosmic\. Prin urmare, un
r\zboi `ntre zeii vechi [i cei noi st\ s\
`nceap\, cu câ]iva protagoni[ti
umani prin[i la mijloc.
Jurnali[tii c\rora le-au fost prezentate `n avans episoade din Zei
americani [i-au exprimat `n cronici
online entuziasmul [i, `n general,
cam toat\ lumea din Occident a[teapt\ cu ner\bdare debutul seriei.
Nu pu]ini sunt comentatorii care
spun c\ debutul serialului Zei americani `n exact acest moment este
aproape providen]ial [i c\ povestea

este extrem de relevant\ `n actualul
context politic. „~n spatele imageriei
extraordinare st\ o poveste despre
putere [i despre evolu]ia credin]ei,
dar [i despre emigran]ii care au construit [i definit cultura american\,
pentru a vedea ulterior cum aceast\
cultur\ se `ntoarce contra lor“, scrie
„New York Times“.
Este un aspect politic la care creatorii seriei nu s-au gândit niciodat\.
„Ceea ce s-a schimbat, `ntr-un mod
bizar, drastic [i nefericit, a fost faptul
c\ `n timp ce lucram a ap\rut
aceast\ chestiune a emigra]iei, c\
emigra]ia este v\zut\ ast\zi de mul]i
ca fiind condamnabil\“, recunoa[te
regizorul Michael Green.

Aceast\ rezonan]\ a temei emigra]iei cu actualitatea erei Trump
este o simpl\ coinciden]\. Cartea Zei
americani a fost conceput\ din perspectiva experien]ei unui emigrant:
a fost felul `n care Neil Gaiman a decis s\ abordeze propria lui mutare,
`n epoc\, din ]ara natal\, Marea Britanie, `n Statele Unite.
Serialul TV este foarte fidel romanului, dar a necesitat unele „actualiz\ri cosmetice“. Cele mai multe
au leg\tur\ cu tehnologia care, `n
anii ce au trecut de la apari]ia romanului, a c\p\tat o amploare
neb\nuit\. ~n carte ([i serial) exist\ o
zei]\ a mass-media (interpretat\ de
Gillian Anderson) [i un zeu al

internetului, numit Technical Boy.
Ast\zi, aceste dou\ concepte au
evoluat. ~n 2001, Technical Boy era
prezentat ca o variant\ a stereotipului pu[tiului obsedat de Matrix
[i ascuns `n pivni]a p\rin]ilor.
Ast\zi, dup\ explozia social media, `n era re]elelor sociale [i a lui
Mark Zuckerberg, el a fost adaptat. Gaiman este convins c\ [tie de
ce Zei americani atrage atât de
mult\ lume.
„Fiindc\ suntem oameni [i fiindc\ spunem pove[ti [i fiindc\ a
spune mai departe pove[tile care
ne-au fost spuse `n copil\rie este
unul dintre cele mai importante [i
frumoase lucruri pe care le putem
face“, explic\ scriitorul. „Avem
ast\zi pove[ti care sunt mai vechi
decât orice ora[ de pe P\mânt. Unele
dintre ele sunt mai vechi decât ]\rile
lor de origine. Descoperim uneori
originea unei pove[ti dup\ lucrurile
pe care aceasta le pomene[te, un vulcan, o alt\ form\ de relief. Iar pove[tile rezist\ `n timp [i conteaz\.
Uneori `mi vine `n minte ideea nebuneasc\ de-a dreptul c\ pove[tile se
folosesc de pove[ti pentru a se transmite mai departe [i a se asigura c\
nu vor fi uitate niciodat\.“

Hollywoodul se preg\te[te
de greva „scribilor“
Posibilitatea unei noi greve a scenari[tilor care s\ paralizeze industria american\ de film [i televiziune
devine tot mai real\, dup\ ce membrii sindicatului Writers Guild of
America au votat `n favoarea unei
astfel de ac]iuni, preg\tindu-se de
momentul `n care o `n]elegere pe trei
ani cu studiourile produc\toare va
`nceta pe 30 de aprilie.
Circa 96 la sut\ dintre membrii
Writers Guild of America (WGA)
sunt `n favoarea grevei [i doresc renegocierea unui alt aranjament financiar pe trei ani, care s\ prevad\
clar salariile scenari[tilor, plata contribu]iilor la asigur\rile de s\n\tate,
dar [i câ[tigurile din drepturile conexe (copyright, francizare, difuzare
etc.). WGA sus]ine c\ studiourile au
ob]inut un profit de 49 de miliarde
de dolari `n 2015 de pe urma scenari[tilor, dar c\, `n acela[i timp,
veniturile acestora au sc\zut. Conform publica]iei „The Hollywood
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Reporter“, WGA vrea un „deal“ `n
valoare de 535 milioane, `n vreme
ce studiourile ar oferi numai 180.
Ultima mare grev\ a scenari[tilor
de la Hollywood a avut loc `n perioada noiembrie 2007 – februarie 2008.

Consecin]a acestei greve a fost `ntârzierea sau anularea multor filme [i
produc]ii TV. Pierderea pentru economia ora[ului Los Angeles a fost estimat\ la o sum\ cuprins\ `ntre 380
de milioane [i 2,5 miliarde de dolari.
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Când marii arti[ti
se bag\ aiurea
`n politic\
Zeci de arti[ti [i activi[ti
au f\cut apel la grupul
Radiohead s\ anuleze concertul ce urmeaz\ s\ aib\
loc la Tel Aviv, pe 19 iulie.
Aceast\ anulare este necesar\, `n
opinia lor, pentru a boicota Israelul [i pentru a sprijini cauza palestinienilor. Pe aceast\ list\ a
arti[tilor angaja]i politic se g\sesc nume mari de muzicieni,
precum Stevie Wonder, Carlos
Santana, Lauryn Hill sau Roger
Waters, romancieri ca Alice Walker [i Hari Kunzru sau militantul antiapartheid [i laureat al
premiului Nobel Desmond Tutu.
„Dac\ a lua pozi]ie contra politicii diviz\rii, discrimin\rii [i
mâniei are vreo noim\, aceasta
este c\ opozi]ia la astfel de politici
trebuie s\ se petreac\ peste tot `n
lume – [i c\ trebuie s\ includ\ [i
ceea ce li se `ntâmpl\ zilnic palestinienilor“, se arat\ `n scrisoarea
trimis\ celor de la Radiohead.
Trupa britanic\ Radiohead este
cunoscut\ pentru orientarea politic\ spre stânga a membrilor ei. ~n
trecut, au cântat pentru a sus]ine
cauza tibetanilor, Amnesty International sau `n sprijinul luptei
contra schimb\rilor climatice.

Numai c\ aceast\ campanie
anti-Israel nu convinge pe toat\
lumea. ~n vreme ce Stevie Wonder, Santana sau Lauren Hill
[i-au anulat concertele `n Israel,
alte mari nume precum Paul
McCartney, Rolling Stones, Elton
John sau Bon Jovi nu au avut
nici o problem\ s\ cânte acolo.

~n plus, mul]i ap\r\tori ai israelienilor au denun]at acest boicot cultural ca fiind o dovad\ de
ipocrizie din partea unor arti[ti
care nu ezit\ s\ pun\ la index o
]ar\ democratic\, dar care n-au
nici o problem\ atunci când concerteaz\ `n ]\ri cunoscute pentru
regimuri dictatoriale.

T\ticul lui Astérix,
la 90 de ani
Unul dintre gigan]ii benzii desenate, desenatorul Albert Uderzo, creatorul seriei Astérix [i Obelix (al\turi de René Goscinny), a
`mplinit 90 de ani pe 25 aprilie.
~n vreme ce al]i creatori stau
lini[ti]i la pensie, Uderzo, `n atelierul s\u parizian, este plin de
proiecte, printre care un film de
anima]ie, [i a[teapt\ noul album,
Astérix et la Transitalique.
Uderzo nu mai realizeaz\ efectiv seria Astérix; tor]a a fost

pasat\ unei noi echipe formate
din Jean-Yves Ferri [i Didier
Conrad, care au reu[it s\ o revitalizeze, prin dou\ albume de
foarte mare succes.
Al treilea, Astérix et la Transitalique (pe care Uderzo probabil
c\ `l va superviza doar ), va fi lansat pe 19 octombrie, `n peste 20
de limbi.
Uderzo este `ncântat de succesul constant al lui Astérix, care a
fost lansat acum peste 50 de ani [i

se felicit\ pentru c\ a acceptat ca
seria s\ fie realizat\ de o nou\
echip\, spre deosebire de Hergé,
creatorul lui Tintin.
„Cred c\ Hergé a f\cut dovada unei mândrii cam idioate“,
apreciaz\ Uderzo. „Transmisia
din genera]ie `n genera]ie se
pierde. Pe pia]a editorial\, marile serii precum Tintin sau Astérix nu pot supravie]ui decât
gra]ie nout\]ii. Iar Astérix a
reu[it s\ o fac\.“

Pagini realizate de Drago[ Cojocaru
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PE SCURT
n Regizorul Jonathan Demme a `ncetat din via]\ la vârsta de 73 de
ani, r\pus de un cancer de esofag. Demme r\mâne `n istoria celei de
a [aptea arte ca realizator a dou\ capodopere: Philadelphia (1993) [i
mai ales T\cerea mieilor (1991), film care a lansat cu adev\rat cariera lui Anthony Hopkins [i care i-a adus lui Demme un premiu
Oscar [i un Glob de Aur pentru cel mai bun regizor.
n Iat\ un proiect care va `ncânta mult\ lume: Robert De Niro [i
Leonardo DiCaprio `mpreun\ `ntr-un nou film de Martin Scorsese!
Filmul ar putea fi o adaptare a c\r]ii lui David Grann, Killers of the
Flower Moon: The Osage Murders and the Birth of the FBI, pe scenariul lui Eric Roth (Forrest Gump). Cei doi actori sunt prefera]i de
Martin Scorsese [i au lucrat de multe ori `mpreun\ cu acesta (DiCaprio de cinci ori, De Niro de nou\ ori), dar niciodat\ n-au lucrat
`mpreun\ to]i trei, decât la un scurtmetraj numit The Audition. ~n
schimb, De Niro [i DiCaprio au mai jucat o dat\ `mpreun\, `n 1994,
`n This Boy’s Life, de Michael Caton-Jones.
n Jack Nicholson a `mplinit 80 de ani pe 22 aprilie (este n\scut la
New York, `n 1937) [i majoritatea presei a serbat aceast\ aniversare
cu nesfâr[ite liste cu cele mai bune roluri ale sale. ~ntre timp, Jack,
care p\rea s\ se fi retras complet din lumina reflectoarelor, a dat de
`n]eles c\ va reveni pentru remake-ul american al filmului german
Toni Erdmann.
n Dup\ ani `n care s-a implicat `n lucru, regizorul James Cameron a anun]at `n sfâr[it când vor ajunge pe marile ecrane cele patru
continu\ri ale filmului Avatar, pe care le preg\te[te. Filmele vor
avea premiera `n 2020, 2021, iar Avatar 4 [i 5 `n 2024, respectiv 2025.
Premierele acestor filme au tot fost amânate `nc\ de la `nceputul
proiectului, atât din cauza investi]iilor colosale necesare realiz\rii
lor, cât [i din cauza concuren]ei f\cute de noile filme din seria Star
Wars.
n Arhiva personal\ a actorului Peter O’Toole, con]inând
scrisori, manuscrise, fotografii [i recuzit\, a fost cump\rat\ pentru suma de 400.000 de dolari de c\tre universitatea din Austin, Statele Unite.
n O scrisoare personal\ `n care Marcel Proust se plângea de activitatea sexual\ prea zgomotoas\ a vecinilor s\i a fost vândut\ la
licita]ie pentru suma de 28.336 de euro.
n Madonna s-a `nfuriat când a aflat de inten]ia studiourilor Universal de a realiza un film biografic, Blond Ambition, care s\ prezinte via]a artistei imediat dup\ sosirea ei la New York, la `nceputul anilor ’80. „Nimeni nu [tie ce [tiu [i ce am v\zut. Numai eu pot
s\ `mi spun povestea. Oricine altcineva `ncearc\ asta nu este decât
un [arlatan [i un neghiob“, s-a indignat Madonna `ntr-un mesaj
postat pe Facebook.
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Foc pe mare

Film
Iulia Blaga

Fuocoammare e primul documentar care a câ[tigat
Ursul de Aur la Festivalul de la Berlin. Asta s-a `ntâmplat anul trecut, când Meryl Streep era pre[edinta juriului. La `nceputul festivalului, actri]a
spusese „To]i suntem africani“, orientând cumva
edi]ia spre zona asta, dar a trebuit ca filmul lui
Gianfranco Rosi s\ fie proiectat pentru ca lumea
s\ `n]eleag\ c\ nu poate exista film mai `ndrept\]it
s\ ia Ursul de Aur.
Italianul era cunoscut de dinainte
[i avea antecedente. ~n 2013 câ[tigase Leul de Aur la Vene]ia (o premier\ pentru un documentar) cu
Sacro GRA, unde cu aceea[i meticulozitate ca `n Fuocoammare urm\rea existen]a celor care tr\iesc
`n zona autostr\zii GRA din jurul
Romei. Filmul fusese filmat [i
montat `n decursul a trei ani, iar
autorul l-a pus pe urm\ pe YouTube, la fel ca pe un alt documentar
al s\u, El Sicario, Room 164, un
film de patru ore constând `ntr-un
interviu cu un uciga[ pl\tit care
lucra pentru cartelurile mexicane de droguri, camera `n care
avea loc interviul fiind cea `n care
`[i tortura victimele. ~n 2008, Rosi
a scos documentarul Below the
Sea Level, un portret de grup realizat `n cinci ani despre cei care
tr\iesc `n de[ertul Sonora, supravie]uind `n condi]ii precare. Din
1993 [i pân\ acum, Gianfranco
Rosi a semnat cinci documentare
de lungmetraj [i dou\ scurtmetraje documentare.
Foc pe mare a fost filmat timp
de 18 luni pe Insula Lampedusa

din Corsica, unde ajung vasele cu
refugia]i din Africa. Rosi a lucrat
f\r\ echip\, doar cu camera lui digital\, integrându-se `n via]a localnicilor de pe insul\. Filmul se
desf\[oar\ pe dou\ planuri – locuitorii [i refugia]ii, elementul de
leg\tur\ fiind medicul Bartolo,
singurul medic de pe insul\ [i cel
care face prima evaluare a refugia]ilor. Cel mai pregnant personaj e Samuele, un b\iat de 9 ani pe
care-l urm\rim `n diverse situa]ii:
`ncercând s\ se obi[nuiasc\ cu
tangajul (tat\l lui e pescar [i asta-l
pa[te [i pe el), la [coal\ sau antrenându-se cu prietenul lui (de pild\,
la trasul cu pra[tia `n p\s\ri [i `n
cactu[i). Aparent nu exist\ vreo
leg\tur\ `ntre via]a lui Samuele [i
situa]ia refugia]ilor, b\iatul nici
nu vorbe[te despre asta, dar spre
finalul filmului se duce la medic (dr.
Bartolo) [i, de[i vrea s\ par\ mai
matur decât e (de aici amuzamentul), `l face pe medic s\ `n]eleag\ c\
dificult\]ile lui de respira]ie vin de
la o angoas\, filmul sugerând c\
tragediile care se petrec la câteva
sute de metri de el `l afecteaz\.

Potrivit filmului, aproximativ
15.000 de refugia]i s-au `necat pe
lâng\ insul\ `n ultimii 20 de ani.
Rosi, care a avut norocul s\ primeasc\ permisiunea de a filma `n
centrul de deten]ie unde sunt du[i
refugia]ii, se apropie de ei treptat –
primele minute ale filmului preluându-i de la distan]\, prin vocile
unor refugia]i care lanseaz\ un
SOS ne[tiind s\-[i dea coordonatele pazei de coast\. Filmul ni-i aduce tot mai aproape pân\ la a filma
cadavrele de la clasa a treia, precum [i dramaticul moment când o
femeie moare, discret, chiar `n
fa]a camerei. Tonul uman [i lipsit

Romanciera de Bahlui
— Sunte]i domnul agent principal
Gogu Ionescu?
— Gheorghe Ionescu, doamn\!
— Eu v\ [tiu mai mult de Gogu.
— De unde m\ [ti]i?
— Eh, tocmai despre asta
vroiam s\ v\ vorbesc. Spirescu
m\ numesc. {ti]i, am cump\rat
un aparat din \la auditiv, de la
televizor, dar nu prea func]ioneaz\ a[a cum au zis ei.
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— Dac\ dori]i s\ depune]i
reclama]ie, trebuie s\ merge]i la
colegi, aici este biroul rutier.
— Nu, nu vreau s\ depun reclama]ie, aparatul \sta mi-a f\cut
via]a mai frumoas\. Eu nu am pe
nimeni [i m\ plictiseam `ngrozitor. Noroc de dumneavoastr\ [i de
colegul Nelu.
— De unde `l [ti]i pe Nelu?
— Din aparat. A]i fost ieri diminea]\ cu ma[ina [i a]i stat cu
radarul pe strada Nicolina.
— Am fost, da.
— La `nceput am crezut c\ aud
voci de nic\ieri, dar, când m-am
uitat pe geam, mi-am dat seama c\
auzeam ceea ce discuta]i voi doi

prin sta]ie. Dumneavoastr\ era]i
`n strad\ [i domnul Nelu v\ spunea pe cine s\ opri]i.
— Cred c\ e o confuzie, doamn\, vi s-a p\rut.
— Confuzie pe dracu’. I-a]i spus
colegului c\ uite ce cur are asta,
mama ce a[ lega-o cu c\tu[ele de
calorifer. Domnul Nelu a zis c\ nu
mai face din astea, c\ so]ia dumnealui este deja foarte sup\rat\ pe
el [i c\ i-a luat un buchet mare de
flori, ca s\ `l ierte. Am notat tot `n
caietul meu de amintiri.
— A]i notat?
— Da, `mi scriu memoriile, un
fel de carte. Bine a]i f\cut c\ l-a]i
oprit pe \la cu bemveu, sunt unii
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de afectare, egal [i când `nf\]i[eaz\ s\tenii care-[i dedic\ melodii populare la radio, [i când refugia]ii povestesc `ntr-o balad\
ororile prin care au trecut, face filmul mult mai impresionant decât
dac\ s-ar fi ocupat numai de refugia]i. Echilibrarea pove[tii dramatice a africanilor cu via]a de pe insul\ [i cu candoarea lui Samuele e
eficient\ [i pentru bioritmul filmului, [i pentru felul cum pune `n
rela]ie cele dou\ lumi.
La premierea de la Berlin,
Gianfranco Rosi a venit `nso]it de
dr. Bartolo. Pe scen\, Rosi [i-a
adus aminte c\ l-a `ntrebat pe

medic de ce sunt oamenii de pe insul\ atât de genero[i. „Suntem
pescari [i pescarii primesc tot ce le
aduce marea“, a r\spuns medicul.
Foc pe mare nu e un film important pentru c\ trateaz\ problema
refugia]ilor, ci pentru umanitatea
lui netrucat\ [i pentru felul cum
pune `n abis chestiunea, demonstrând c\ ea ne prive[te, orice am
face. Chiar dac\ r\mânem indiferen]i, suntem afecta]i `n moduri
mai subtile decât credem.
Foc pe mare/ Fuocoammare,
documentar de Gianfranco Rosi.
Cu: Samuele Pucillo, Pietro Bartolo,
Maria Signorello

Voi n-a]i `ntrebat
F|R| ZAH|R v\ r\spunde
Bobi
care conduc ca nebunii. Ah, [i
domnul Nelu, cum a zis-o: f\r\ trei
sute nu scap\! Chiar avea trei sute
de kilometri la or\?
— Aaa… da, avea.
— [i Mercedesul \la cu numere
de Cluj avea dou\ sute?
— Doamn\, se circul\ cu vitez\,
a]i v\zut [i dumneavoastr\.
— Aha. Dar ce `nseamn\ „haide]i s\ ne `n]elegem cumva“?
— ~nseamn\ c\ oprisem pe
cineva care nu vorbea limba roman\ [i nu `n]elegeam ce spune.
Doamna Spirescu, cred c\ ar fi
mai bine s\ `mi da]i mie caietul
\la. Ca nu cumva s\ `l pierde]i.
{i ca s\ vede]i c\ sunt atent cu

dumneavoastr\, v\ cump\r eu un
aparat mai performant, ca s\ nu
mai fi]i deranjat\ de voci.
— Doamne fere[te! Eu practic
pentru caietul \sta tr\iesc. Deja
am vorbit cu un domn de la Editura Polirom, mi-a zis c\ m\ poate
ajuta s\ scot cartea, s\ fiu un fel de
Agatha Christie a României. Subiectele astea poli]iste se vând ca
pâinea cald\. Tocmai de asta am
[i venit la dumneavoastr\, urmeaz\ s\ scriu finalul, dar `mi lipse[te
informa]ia crucial\ [i nu a[ vrea
s\ pun de la mine, a[ dori s\ fie totalmente inspirat\ din cazul real.
V\ rog din suflet, spune]i-mi, l-a
iertat so]ia pe domnul Nelu?
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