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CORESPONDEN}| DE LA CANNES

Un festival imprevizibil
pe Croazet\, cu
proiec]ii întârziate de
controlul antitero

S\pt\mâna aceasta are loc la
Bucure[ti cea de-a 12-a edi]ie a
Salonului Interna]ional de Carte Bookfest (24-28 mai, la Romexpo), fiind puse la dispozi]ia
iubitorilor de lectur\ 400 de evenimente culturale, aproximativ un milion de c\r]i, peste o
mie de apari]ii editoriale noi [i
multe reduceri.
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Zilele Literaturii
Române la
Chi[in\u,
Cahul [i B\l]i
Eli B\dic\
~ntre 16 [i 19 mai 2017 a avut loc
cea de-a III-a edi]ie a Zilelor Literaturii Române `n Republica Moldova, festival care revine dup\ o
pauz\ `ndelungat\, cauzat\ de
schimb\rile administrative ([i politice) din cadrul Institutului Cultural Român, care organizase, prin
Centrul Na]ional al C\r]ii, `n colaborare cu Prim\ria Municipiului Chi[in\u, Editura Cartier [i
revista „Punkt“, primele dou\
edi]ii, `n 2010, respectiv 2011. Anul
acesta, s-a decis reluarea seriilor
de evenimente centrate pe literatura român\ contemporan\, scris\ atât `n Republica Moldova, cât
[i `n România.
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Cronic\ de carte

Boala ca
roman live
Marius Mihe]

E mijlocul festivalului [i a doua zi dup\ atentatele din Manchester. M\surile de securitate sunt de azi [i mai
riguroase fa]\ de zilele pre cedente. Mai mul]i agen]i de securitate pe Croazet\, dar [i `n magazine mari, cum
e Monoprix. Obi[nuitul foc de artificii a fost anulat. Anul acesta au fost introduse detectoare ca `n aeroport la
intrarea `n s\li, plus un control mai am\nun]it al gen]ilor fiec\rei persoane care intr\ `n s\lile de proiec]ie sau
`n palatul festivalului (care g\zduie[te centrul de pres\ [i o parte din Marché). Ce u[or ne obi[nuim cu toate!

Citi]i relatarea Iuliei Blaga `n » paginile 2-3

De mult\ vreme m\ pânde[te o
`ntrebare nelini[titoare: oare autorii chiar reu[esc s\-[i scrie c\r]ile visate? Sau totul vine de fapt
dintr-un arbitrariu al crea]iei
[i-al deturn\rii imagina]iei? Noua carte semnat\ de Lucian Dan
Teodorovici mi-a confirmat oarecum temerile.

» pag. 10
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Cel mai interesant film
de pân\ acum nici nu e film,
ci instala]ie de realitate virtual\
E mijlocul festivalului [i a doua zi dup\
atentatele din Manchester. M\surile de
securitate sunt de azi [i mai riguroase fa]\
de zilele precedente. Mai mul]i agen]i de
securitate pe Croazet\, dar [i `n magazine
mari, cum e Monoprix. Obi[nuitul foc de

artificii a fost anulat. Anul acesta au fost
introduse detectoare ca `n aeroport la intrarea `n s\li, plus un control mai am\nun]it
al gen]ilor fiec\rei persoane care intr\ `n s\lile de proiec]ie sau `n palatul festivalului
(care g\zduie[te centrul de pres\ [i o parte

Iulia Blaga

de imigran]ii din de[ertul Sonora
ce `ncearc\ s\ treac\ grani]a `n
SUA, ci [i un participant. Intri descul], dup\ ce `n prealabil ]i-ai l\sat
pantofii `ntr-un hol unde se g\se[te `nc\l]\minte care a apar]inut
imigran]ilor, pe jos e nisip, iar experien]a implic\ imagine, sunet,
dar [i vântul care adie `n jurul
t\u. O experien]\ cât mai autentic\. Când `ncepe filmule]ul e diminea]a devreme, apar imigran]ii, apoi ni[te elicoptere [i dou\
ma[ini; ac]iunea se precipit\ `n
jurul t\u, iar cirea[a de pe tort e
momentul când un poli]ist `ndreapt\ arma spre tine [i url\ s\ te
arunci la p\mânt. Sunt multe filme
care trateaz\ tema imigran]ilor `n
acest an la Cannes, `n moduri asumate sau mai discrete, dar Carne y
arena se deta[eaz\ radical pentru
c\ te planteaz\ printre ei `ntr-o situa]ie care pare aproape real\. La
ie[ire, dup\ ce ]i-ai recuperat `nc\l]\mintea, treci printr-un coridor
`ntunecat luminat de ni[te firide cu
portretele personajelor al\turi de
care ai tr\it experien]a [i `n]elegi
citindu-le pove[tile c\ sunt persoane reale [i c\ filmule]ul a fost realizat `n cele mai mici detalii dup\
m\rturiile lor.

S-a `ntâmplat anul \sta la prima
proiec]ie de pres\ cu Le Redoutable, de Michel Hazanavicius, o comedie ireveren]ioas\ despre JeanLuc Godard. Dep\[iser\m cu mult
timpul de când trebuia s\ fim `n
sal\, când am v\zut membrii staffului ie[ind `n fug\ din sal\, venind `n fa]a noastr\, formând un
lan] [i `ncepând s\ ne `mping\
(eram sute de oameni) spre trotuarul de vizavi. A trebuit s\ `i
`ntreb\m de mai multe ori ce s-a
`ntâmplat ca s\ ne spun\ c\ au
g\sit ceva suspect `n\untru. ~n jurul meu au `nceput glumele. Un
jurnalist israelian a spus c\ Godard a pus o bomb\, eu am zis c\
au g\sit un sandvi[ sub un scaun.
„Un [ni]el“, a spus israelianul. A
doua zi am aflat c\ ar fi durat a[a
de mult pân\ au adus doi câini care caut\ explozibil s\ adulmece
sala. A doua zi, proiec]ia de sear\
a `nceput [i ea cu 20 minute mai
târziu, probabil tot din cauza controlului antitero.
Fiecare ]ar\ cu stilul ei. Festivalul de la Berlin st\ mult mai bine. Acolo nu exist\ un control in
your face, poli]i[ti agresivi sau
agen]i cu ochelari de soare mici &
[mecheri ca `n Fran]a. La Berlin
nici nu-i recuno[ti pe poli]i[ti [i
pe agen]ii de securitate pentru c\
sunt `n civil, dar r\spândi]i unde
nu te a[tep]i. {i nici nu se face controlul gen]ilor la intrarea `n s\li.
Cannesul are parte de o edi]ie
imprevizibil\. Proiec]ia de pres\ a
lui Okja, de Bong Joon-ho, a `nceput cu capetele actorilor decupate
`n partea de sus [i a fost nevoie ca
jurnali[tii s\ fac\ mult\ g\l\gie
pân\ când proiec]ionistul s\ realizeze c\ ceva nu e OK. Genul de
eroare tehnic\ des `ntâlnit\ [i `n
România când proiec]ia se f\cea
pe film [i proiec]ionistul nu

ca[eta bine. Dar de la un film proiectat digital [i la cel mai mare festival din lume nu te-ai a[tepta la
astfel de gre[eli. ~n aceea[i zi, festivalul [i-a cerut scuze. Okja era
oricum unul din titlurile controversate ale Selec]iei Oficiale, pentru c\ fusese produs de Netflix [i
introdus `n Competi]ie de[i se [tia
c\, potrivit legisla]iei franceze, nu
putea avea premiera [i pe internet, [i `n s\lile din Hexagon.
Iat\ acum, la jum\tatea festivalului, care sunt momentele cele
mai importante:

Carne y arena ,
de Alejandro
González Iñárritu
Experien]a a constat `ntr-o instala]ie de realitate virtual\ care a
func]ionat pe toat\ durata festivalului la Mandelieu, aeroportul din
Cannes, [i la care jurnali[tii au
fost transporta]i cu ma[inile festivalului. Instala]ia dureaz\ aproape [apte minute, deplasarea ]ine
cu totul o or\ jumate. Când m-am
`nregistrat la sosire, la masa de la
intrarea `n imensul hangar, am
fost pus\ s\ semnez c\ `mi asum
responsabilitatea pentru o gr\mad\ de probleme pe care mi le-ar
putea cauza filmul, de la ame]eal\
pân\ la moarte. {tiu c\ autorii [i-au
luat m\suri de precau]ie ca s\ nu
fie da]i `n judecat\, dar aerul secretos al gazdelor, zgomotele infernale care se auzeau dinspre instala]ie (spa]iu demarcat de ni[te
pere]i negri) [i jurnali[tii care
ie[eau tremurând din ea nu promiteau chestii prea pl\cute. De
fapt, experien]a a fost extraordinar\. Ideea lui Iñárritu, care a lucrat cu directorul lui de imagine,
Emmanuel Lubezki, [i cu compania ILMxLAB, a fost de a face din
privitor nu doar un martor care se
poate apropia cât de mult dore[te

din Marché). Ce u[or ne obi[nuim cu toate!
Când am `nceput s\ vin la Cannes, acum
13 ani, `nc\ nu te c\uta la geant\, dar\mite
s\ te supun\ detectorului de metale. Acum
am ajuns `n situa]ia ca proiec]iile s\ fie
`ntârziate din cauza controlului antitero.

The Day After,
de Hong Sang-soo
Este noul lungmetraj al lui Hong
Sang-soo prezentat `n Competi]ie
[i completat de mediumetrajul
aceluia[i regizor, Claire’s Camera, `n afara competi]iei, dar tot `n
Selec]ia Oficial\. Nu sunt la fel de
bune ca On the Beach at Night
Alone, filmul lui premiat pentru
interpretare feminin\ (Kim Minhee) `n acest an la Berlin, dar
apar]in aceluia[i univers. ~n filmul de la Berlinal\, un mixaj derutant de autobiografie [i fic]iune,
o actri]\ `ncearc\ s\ `[i revin\
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dup\ o idil\ cu un regizor cunoscut & `nsurat. (De fapt, Kim Minhee chiar a tr\it o idil\ cu Hong
Sang-soo, c\ruia i-a f\cut pe scena
Berlinalei o adev\rat\ declara]ie de dragoste.) ~n The Day After,
Kim Minhee interpreteaz\ rolul
unei secretare proasp\t angajate
`n serviciul unui editor de carte
care asist\ la tribula]iile amoroase ale [efului cu fosta secretar\ care plecase, iar apoi revine la fostul

job/amant. Claire’s Camera a fost
filmat anul trecut `n Cannes [i e o
poveste `n mi[care, reasamblabil\
despre o profesoar\ fotograf amator (Isabelle Huppert), o angajat\ a unei case de produc]ie coreene (Kim Min-hee) concediat\ `n
timpul Cannesului de [efa sa, geloas\ c\ a avut o rela]ie cu regizorul pe care [i ea `l iube[te, [i despre regizorul cu pricina, numit
`n film -- So Wan-soo (!), care `[i
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`neac\ nesiguran]a `n alcool. Hong
Sang-soo e preocupat mai pu]in de
tema infidelit\]ii, cât de modul `n
care filmul transform\ elementele reale `n fic]iune. ~i place s\ se
joace `n l\di]a cu nisip care e cinemaul cu lop\]ici foarte simple.
Stilul lui e foarte minimalist,
aproape inexistent, [i nu are nevoie de prea multe mijloace ca s\
fac\ un film. Influen]at puternic
de Eric Rohmer (probabil c\ la
Genunchiul lui Claire trimite numele fran]uzoaicei interpretate
de Huppert), Hong Sang-soo caut\
inefabilul `n cele mai banale momente ale vie]ii.

Loveless, de Andrei Zviaghin]ev

Las hijas de Abril ,
de Michel Franco

Loveless ,
de Andrei Zviaghin]ev
Dup\ ce a luat Premiul pentru scenariu cu Leviathan acum doi ani,
rusul revine cu un film considerat, la jum\tatea festivalului, ca fiind candidatul ideal pentru la Palme d’or. Asta `n urma voturilor
juriului neoficial alc\tuit `n fiecare an de revista „Screen International“. (Acum, ca s-o zicem pe aia
dreapt\, nici n-are mari rivali deocamdat\.) ~ntr-un stil riguros [i
minimalist, care aminte[te de filmele noului val românesc, filmul
lui Zviaghin]ev e o poveste din zilele noastre despre degradarea
rela]iilor interumane [i transmiterea lipsei de iubire de la p\rin]i
la copii, f\r\ perspective optimiste. Personajele centrale constituie un cuplu bine situat social, care iau decizia s\ divor]eze [i scot
casa la vânzare f\r\ ca m\car
s\-[i anun]e copilul. Curând dup\ aceea, copilul dispare. E interesant c\ Zviaghin]ev, care a avut
probleme `n Rusia cu Leviathan,
nu emite aparent nici un fel de
critic\ la adresa regimului Putin,
dar e inevitabil s\ sim]i `n spatele
femeilor autoritare fa]\ de copii,
dar u[or manipulabile de b\rba]i,
un mecanism social bine rodat decenii de-a rândul.

la o punere `n gard\ asupra pericolului industriei genetice [i de la
o medita]ie despre ce e animal `n
noi, adic\ autentic, pân\ la scene
de ac]iune executate la perfec]ie.
Coreeanul trece cu mare u[urin]\
de la un gen la altul [i asta face
filmul viu [i intens, dar exist\
[i p\r]i mai `ngro[ate, cum sunt
personajele interpretate de Jake
Gyllenhaal, Tilda Swinton sau Shirley Henderson, care `mping satira
spre nedorite zone de grotesc.

arhiv\, interviuri cu cei care `l cunosc [i chiar un interviu cu el.
~nceput cu un motto din Byron –
„ura e poate pasiunea cea mai durabil\“, filmul porne[te din anii
’90 [i de la imaginea unui budist
`nn\scut (cum `l numea maestrul
s\u), pentru a ajunge la cel pe care
revista „Time“ l-a numit când l-a
pus pe copert\ `n 2013 „The face of
the buddhist terror“. „Nu scrie
nic\ieri c\ budi[tii nu pot face politic\“, `i spune venerabilul W. lui
Schroeder `n interviul pentru film
(e de la sine `n]eles c\ cineastul
nu-i spusese c\ vrea s\ fac\ un
film care s\-l pun\ `ntr-o lumin\

proast\). Ura e un sentiment pe
care Barbet Schroeder l-a mai explorat, dar acest preot care apar]ine celei mai nonviolente religii
din lume te las\ perplex. El propov\duie[te `n predicile sale ura
`mpotriva musulmanilor, cerându-le oamenilor s\ nu mai cumpere de la negustori musulmani [i
s\ nu-[i lase fetele s\ fie seduse de
b\ie]i musulmani, chiar `ncurajând violen]ele budi[tilor `mpotriva musulmanilor din 2013-2014.
Momentul cel mai `nfrico[\tor e
acela `n care W. spune: „Ca americanii s\ tr\iasc\ `n pace [i lini[te, trebuie s\ `l aleag\ pe Trump“.

Okja, de Bong Joon-ho
F\r\ preten]ii la premii, Tilda
Swinton (interpret\ [i coproduc\tor) a [i spus la Cannes c\ a fost
interesat\ doar s\-[i arate filmul,
asta dup\ ce Pedro Almodóvar (pre[edintele juriului mare) a declarat
c\ nu se vede dând Palme d’or unui
film care nu va intra `n cinematografe. Okjo nici nu e genul de film
de premiat la Cannes. Dar e entartaining [i foarte bine f\cut [i `]i
ofer\ de toate: de la emo]ia prieteniei dintre o feti]\ [i uria[ul ei
animal de companie, un purcel
modificat genetic (hipopotamul,
cum am auzit un jurnalist), pân\

Cineastul mexican care anul trecut participase `n Competi]ie cu
Chronic a revenit la Cannes, dar
`n Un Certain Regard, cu o dram\
psihologic\ despre o mam\ monstruoas\, un rol dificil pe care
Emma Suárez (cea din Julieta lui
Almodóvar) `l face foarte credibil.
Existen]a fericit\ a Clarei [i a Valeriei, sora adolescent\ de 17 ani,
gravid\ [i `ndr\gostit\ de un
b\iat cu care vrea s\ r\mân\, e
periclitat\ de apari]ia intempestiv\ a mamei. Nu ni se spune de
ce disp\ruse mama din via]a fiicelor ei, l\sându-le singure `n frumoasa c\su]\ de pe malul oceanului [i, oricum, mama pare s\ fie la
`nceput o prezen]\ util\. Treptat
devine `ns\ tot mai posesiv\, [i ce
e interesant e c\ Franco [i Suárez
reu[esc s\ p\streze o grani]\ rezonabil\ `ntre nebunie [i normalitate. De[i o ia pe ulei (sau, poate, era
pe ulei tot timpul, filmul nu ne-o
spune), mama nu se comport\ ca
o psihopat\ dintr-un thriller psihologic, ceea ce face ca povestea
s\ se p\streze interesant\ pân\ la
ultimul cadru.
Festivalul a `nceput pe 17 mai [i va lua
sfâr[it pe 28 mai. Pentru c\ num\rul
urm\tor nu va ap\rea, ne vom reg\si
cu comentariile asupra palmaresului
peste dou\ s\pt\mâni. Vacan]\ de Rusalii pl\cut\, dragi oameni ai muncii!

Le venerable W ,
de Barbet Schroeder
Documentarul inclus `n ultimul
moment `n subsec]iunea Séances
spéciales a Selec]iei Oficiale `nchide Trilogia R\ului `nceput\ cu General Idi Amin Dada: A Self Portrait din 1974 [i continuat\ cu
Avocatul terorii/L’Avocat de la
terreur `n 2007. Filmul e extrem de
eficient `n a construi metodic portretul unui monstruos personaj al
zilelor noastre, `naltul preot budist Ashin Wirathu din Birmania
(]ar\ budist\ `n propor]ie de 88%),
care promoveaz\ o ideologie na]ionalist\ fa]\ de popula]ia rohingya [i de al]i musulmani din Birmania. Ascensiunea lui Wirathu
e documentat\ din imagini de

The Day After, de Hong Sang-soo
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Scrisoare c\tre Geraldine Brooks
Cartea Poporul c\r]ii (traducere din limba englez\
[i note de Cornelia Marinescu) a fost publicat\
la Editura Polirom, `n 2017.

Culeg\torul de harfe
Andrei Cr\ciun

Scump\ doamn\ Brooks, v-am citit Poporul c\r]ii `ntr-o c\l\torie
prin Palestina [i Israel. Nu a fost o
`ntâmplare.
M-am sprijinit de cartea dumneavoastr\ ca de o speran]\, atât
la Zidul Plângerii, cât [i la Zidul
de la Bethlehem, despre care israelienii spun c\ este unul de ap\rare, iar palestinienii c\ este unul
ideologic [i psihologic, c\ e construit ca s\ arate unde se termin\
civiliza]ia [i unde `ncep barbarii
care trebuie ]inu]i departe, c\ e
construit ca s\ umileasc\. {tiu
despre domnia voastr\ c\ v-a]i

convertit la iudaism, `n trena unei
pove[ti de dragoste. Ave]i dreptate. Cum altfel s\ ajungi la o credin]\, dac\ nu printr-o poveste de
dragoste? Citindu-v\ Poporul
c\r]ii, mai [tiu de-acum c\ iudaismul, cu aten]ia sa nesfâr[it\ c\tre
nuan]e, chiar vi se potrive[te. De
pu]ine ori am citit o carte care s\
aib\ atâta grij\ s\ nu r\neasc\, s\
nu zdrobeasc\, s\ nu spulbere, s\
nu ucid\ nuan]ele.
Poporul c\r]ii spune povestea
trecerii prin timp a unei c\r]i
evreie[ti. O carte care a traversat
istoria, cu nebunia [i r\zboaiele,

dar [i cu eroii ei. Pentru dumneavoastr\, eroii sunt acei musulmani
[i acei cre[tini [i acei evrei care
salveaz\ cartea.
A]i scris, a[adar, o Interna]ional\ a oamenilor pentru care cartea e atât de important\. {i din
nou ave]i dreptate: acesta este poporul c\r]ii. To]i ace[ti oameni care au crezut [i `nc\ mai cred c\ o
carte tr\ie[te mai mult decât un
om, [i c\ a[a trebuie s\ fie.
Doamn\ Brooks, cartea dumneavoastr\ este excep]ional\ [i o
[ti]i bine, a fost recunoscut\ ca
atare pe toate meridianele, din Australia, de la dumneavoastr\ de acas\, pân\ `n Statele Unite ale Americii, noua dumneavoastr\ cas\.
Sunte]i reputat\, a]i fost profesor
invitat la Harvard, la ce folos atunci
rândurile acestea `ntr-un ziar din
Europa de Est?
Iat\ folosul. Sunt [i eu, la baz\,
tot reporter de pres\ scris\, [i nu
am ocolit nici Orientul Mijlociu,
nici Balcanii. {tiu bine, a[adar,
cum e s\ tr\ie[ti mereu `ntre un

Literatura de consum
româneasc\
}in s\ precizez de la `nceput c\
m-a[ bucura s\ existe `n România
literatur\ de consum autohton\.
Ar fi, cred, [i `n folosul literaturii
„adev\rate“, „artistice“, care i-ar
`mprumuta din public, m\car din
zona unde grani]ele dintre cele
dou\ tipuri de scriitur\ nu-s tocmai bine definite. Apoi, departe de
mine s\ am vreo prejudecat\ legat\ de autorii care `[i asum\ cu
profesionalism un asemenea fel de
literatur\ (dintr-un anume punct
de vedere e chiar mai greu s\ scrii o
carte destinat\ unui public special,
numeros, c\ruia trebuie s\-i cuno[ti
`n am\nunt a[tept\rile [i s\ nu i le
am\ge[ti). Din p\cate, cred c\ la noi
a[a ceva nu (prea) exist\ [i nu
(prea) poate s\ existe. De ce?
~n primul rând pentru c\ nu
avem consumatori. Din mult-pu]ina experien]\ adunat\ ca scriitor

[i ca p\lma[ pe pia]a editorial\,
`ndr\znesc s\ afirm c\ un roman
de consum (fie el policier, thriller,
SF etc.), scris de un autor român
f\r\ nume, odat\ pus pe pia]a liber\, publicat de aceea[i editur\
[i beneficiind cam de aceea[i promovare, nu va aduna nici jum\tate din num\rul cititorilor unui roman de gen str\in, fie acesta scris
[i de un debutant. Asta din cauz\
c\ tipul de consumator c\ruia i se
adreseaz\ primul a migrat demult
spre multimedia, de unde-[i culege cu mai mult\ comoditate divertismentul. Pe scurt, un consumator obi[nuit mai degrab\ alege s\
vad\ un film de gen decât s\ citeasc\ o carte de gen. {i-n cazurile
rare când prefer\ o carte, va alege
cu siguran]\ un autor str\in, eventual unul faimos, de care a auzit
la televizor ori pe net. S\ m\ ierte

fanii `nr\i]i ai literaturii de gen
române[ti: `n realitate, pot fi aduna]i cu to]ii `ntr-o sal\ ceva mai
mare de spectacol, iar reunirile
lor `n varii cercuri de lectur\ au
ceva din atmosfera `ntâlnirilor de
la clubul alcoolicilor anonimi.
Cine crede c\ se poate re`nvia
`n scurt timp entuziasmul maselor pentru lectur\ se `n[al\ amarnic. Exist\ [i statistici care o confirm\: majoritatea românilor – [i
nu acuz, nu deplâng, doar reamintesc – nici nu b\nuiesc c\ printre
noi `nc\ mai tr\iesc scriitori, indiferent de felul lor, `n afar\ de personaje gen Dan Puric [i `nc\ vreo
dou\-trei persoane v\zute la televizor, darmite s\-i mai [i citeasc\.
Numai un naiv poate gândi c\ `n
condi]iile actuale se mai poate face la noi literatur\ de mas\. Peste
ani, da, poate, dar numai când

drum [i urm\torul. {i mai [tiu cât
de pu]ini r\mân echilibra]i, f\r\
s\ decad\ `n fanatism. Lumea a
ajuns s\ semene bine cu un câmp
de mine. Supravie]uitorii sunt rari.
De aceea, fiindc\ [tiu, pot veni
ast\zi `n fa]a dumneavoastr\ [i v\
pot spune: da, de[i a]i traversat
via]a, a]i r\mas om.
Doamn\ Brooks, cartea dumneavoastr\ se poate ap\ra singur\
prin frumuse]e [i umor. S-or g\si,
poate, nebuni s\ o atace. O atac\ zadarnic. Aceast\ carte despre o carte
care str\bate epocile va r\mâne.
Doamn\ Brooks, cunoa[te]i desigur condi]iile de securitate de pe
aeroportul Ben Gurion din Tel Aviv.
Le-am cunoscut [i eu `n repetate
rânduri. ~n ]ara mea, cartea dumneavoastr\ are o copert\ foarte frumoas\, poetic\ aproape. {i pe
aceast\ copert\ foarte frumoas\,
foarte discret se vede [i o carte veche, scris\ ne`ndoielnic `n ebraic\.
Afla]i c\ am purtat prin aeroport cartea dumneavoastr\ `n
mâna stâng\, ca pe un pa[aport.

Domni[oara de la securitate m-a
trecut prin toate procedurile de rigoare, dar mi-a v\zut [i cartea din
mâna stâng\, mi-a zâmbit [i m-a
invitat s\ `naintez c\tre avionul
care a[tepta. {i cred c\ a]i fi surâs
[i dumneavoastr\ privind scena.
Doamn\ Brooks, `n loc de sfâr[it, las scris aici c\ dup\ Poporul
c\r]ii voi pleca `ntr-o nou\ c\l\torie. Vreau s\ `ntâlnesc – `n regim
de urgen]\ – bibliotecarii din Sarajevo. O simt ca pe o datorie.

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

România va fi br\zdat\ de autostr\zi, când românii nu vor mai construi peste noapte diguri din saci cu
nisip, când nu vor mai tremura la
scumpirea pâinii cu doi b\nu]i [i
când nu vor mai `nlemni la vederea
facturilor pe ultima lun\.
~n al doilea rând, exist\ o problem\ [i cu produc\torul literaturii de consum de la noi. ~n general,
acesta deviaz\ din zona frustr\rilor c\ nu a fost acceptat de „adev\rata“ breasl\ literar\ ([i asta,
nu-i vorb\, plin\ de bube [i la fel
de insignifiant\ la nivel popular).
Dup\ ce nu ob]ine peste noapte faima scontat\ `n „marea literatur\“, r\mâne cu iluzia c\ de]ine
re]eta secret\ pentru a se r\zbuna
[i a face bani: literatura de consum. Cei mai mul]i dintre cei interesa]i de asemenea produc]ii – `n
general, pu[ti teribili[ti – n-au nici
cea mai vag\ idee despre pia]a de
carte din România [i vin cu o mentalitate de speculator imobiliar:

viseaz\ s\ dea un tun care s\-i `mbog\]easc\ peste noapte. Cu rare
excep]ii, scriitorii români profesioni[ti care `n]eleg pe ce lume tr\iesc
nu-[i mai pierd vremea cu literatura de consum, sunt con[tien]i c\ ar
miza pe o mân\ [i mai moart\.
Editorii mari cunosc foarte bine contextul descris mai sus, cu
atât mai mult cu cât s-au fript deja
cu literatura de consum româneasc\. Ei [tiu bine c\ `n România
nu po]i face o afacere din asta, c\
nu exist\ un public adev\rat,
scriitori profesioni[ti `n domeniu,
re]ele pentru distribu]ia de carte
[i canale media destul de a[ezate
pentru promovare, c\ investi]ia
nu merit\. Iar editorii mici, mari
[i blog\rii care se cred scriitori celebri `ncearc\ [i uneori chiar reu[esc s\ ciupeasc\ [i ei un b\nu] de
pâine ori de `ntre]inere din ceea
ce – paradoxal, haotic, underground,
cât de cât, ca s-avem [i noi fali]ii
no[tri – exist\.

{tiri la zi din actualitatea cultural\ [i articolele edi]iei pe
www.suplimentuldecultura.ro
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De mâna a doua
Recent `n câteva ]\ri din Europa de Est s-a iscat o controvers\ legat\ de calitatea
unor produse de larg consum distribuite pe `ntreg continentul. Cic\ produsele
astea, unele din ele, ar avea compozi]ii, ingrediente, gusturi diferite `n func]ie
de ]ara unde sunt comercializate. Mai exact, acela[i produs – acela[i detergent,
s\ zicem –, vândut sub aceea[i marc\, ar fi fabricat la calit\]i diferite: una superioar\, pentru Occident, [i alta inferioar\, pentru est-europeni.
Asta `n condi]iile `n care pre]urile
produselor respective sunt acelea[i, ba uneori chiar mai mari
tocmai `n oropsitele ]\ri din Est.
Europa cu dou\ viteze, ce s\ mai
vorbim!
Treaba e serioas\. S-au f\cut
analize de laborator, s-au declan[at
anchete ale direc]iilor sanitar-veterinare [i de alimenta]ie, s-au f\cut
publice rezultatele – [i s-ar p\rea
c\ a[a e: multe companii multina]ionale aplic\ standarde duble,
de obicei `n dezavantajul esticilor.
{ti]i legenda aceea care spune c\ `n
Occident Coca-Cola are gust mai
bun decât `n România? Ei bine, se
pare c\ nu e chiar o legend\: CocaCola produs\ `n ]\rile estice e

`ndulcit\ cu substan]e mai ieftine
decât zah\rul clasic. Aceea[i diferen]\ de calitate s-a g\sit [i la cafelele Jacobs [i Tschibo. La conserve
de carne. La ca[caval. La multe
produse. Nu e limpede cât de multe, dar destule cât s\ dovedeasc\ o
practic\. O ierarhizare tacit\: cet\]eni de rangul `ntâi [i cet\]eni de
mâna a doua. Sau cel pu]in asta e
una din interpret\rile pe care, inevitabil, le-a c\p\tat controversa,
exploatat\ imediat politic. Nu-i de
mirare c\ printre cele mai revoltate voci est-europene s-a remarcat
cea a Ungariei, condus\ de na]ionalistul Viktor Orbán.
Bine, aici s-ar putea spune c\
na]ionalismul lui Orbán nu e „`n

chestie“. Suntem sau nu suntem
trata]i ca ni[te europeni de mâna
a doua? Asta-i problema. Chiar
cred str\inii \[tia multina]ionali
c\ putem `nghi]i orice – la propriu? Ei, poate c\ da. Poate chiar
putem `nghi]i orice.
S\ ne amintim, de pild\, de contractul guvernului român cu compania american\ Bechtel pentru
construirea autostr\zii Bra[ovCluj-Bor[, o „]eap\“ unanim recunoscut\, `n care România a pl\tit
cât nu f\cea pentru o autostrad\
neterminat\ nici `n 13 ani – de fapt
abia `nceput\ [i l\sat\ de izbeli[te.
{i-ar fi permis cei de la Bechtel a[a
ceva `n Germania? Nu, evident.
Pentru c\, se vede, suntem trata]i

Românii e de[tep]i
Radu Pavel Gheo

drept cet\]eni de mâna a doua. Iar
contractul cu Bechtel a fost – spun
voci politice [i jurnalistice – o [pag\ dat\ americanilor pentru primirea României `n NATO.
C\ o fi sau nu a[a, deocamdat\
n-avem de unde [ti. {tim `ns\ dou\ lucruri: c\ aceea[i companie a
mai construit autostr\zi `n Europa de Est. Cum ar fi `n Croa]ia, pe
un teren mult mai dificil. {i, paradoxal, la un pre] mai mic pe kilometru. Iar cei care au fost `n concedii la Marea Adriatic\ [tiu cât
de bine arat\ acele autostr\zi.
A[adar, Bechtel n-ar fi dat rasol
a[a de r\u `n România dac\ nu [i-ar
fi permis asta. Al doilea lucru pe
care `l [tim e c\ faimosul contract
al guvernului N\stase cu Bechtel
a fost ]inut la secret, apoi a disp\rut `n chip misterios de la guvern
[i, `n general, s-a f\cut tot posibilul s\ se t\inuiasc\ detaliile lui.
Nu-i greu s\ b\nuie[ti c\ `n toat\

afacerea, care a sifonat multe milioane din bugetul statului, au fost
implica]i [i niscaiva `nal]i oficiali
români, c\rora pu]in le-a p\sat de
autostrada propriu-zis\. {i uite c\
nu s-a `ntâmplat nimic, nu s-au
pr\bu[it cerurile [i n-a murit nimeni f\r\ autostrad\. Cum nu
moare nimeni nici dac\ mâncarea
pentru estici e ceva mai proast\
decât cea pentru vest-europeni.
Cum nu moare nimeni nici dac\ o
sec]ie de spital nou-nou]\, construit\ special pentru victimele
unui incendiu, st\ `nchis\ [i nefolosit\. (Sau poate c\ mai moare câte un om, dar asta-i soarta.)
Pentru c\ se poate. Pentru c\
`nghi]im. Nu-i vorba aici de multina]ionale sau de oameni politici, ci
de oameni. De ceea ce accept\ ei. Fiindc\ vor r\mâne `ntr-adev\r cet\]eni de mâna a doua atâta vreme
cât accept\ produse expirate. Indiferent dac\ e vorba de conserve, autostr\zi sau administra]ie.

Grindeanu, slug\ sau juc\tor politic?
Nu e lini[te `n paradisul PSD. {i n-a trecut decât
jum\tate de an de la alegeri. ~n ultimele s\pt\mâni
au ap\rut informa]ii despre conflictul dintre premierul Sorin Grindeanu [i mai mul]i mini[tri. S-a vorbit
inclusiv despre un schimb de replici deloc prietenos
`ntre ministra cea rebel\ Olgu]a Vasilescu [i premier,
fosta prim\ri]\ de la Craiova mergând apoi repejor
la Dragnea pentru a se plânge de comportamentul
[efului de la Palatul Victoria.

Vagonul cu vorbe
Florin Ghe]\u

Nici rela]ia Dragnea-Grindeanu
nu pare s\ mai fie cea de la `nceputul c\sniciei. Liviu Dragnea
vrea s\ cotroleze tot, a [i spus c\
nimic nu trece prin guvern f\r\
[tirea sa, `n vreme ce Grindeanu
r\bufne[te m\car o dat\ pe s\pt\mân\, f\r\ a-l ataca `ns\ frontal
pe Dragnea.
Guvernarea gâfâie, iar cel mai
important ministru din actualul
cabinet, Viorel {tefan de la Finan]e, nu mai are nici el voie s\ vorbeasc\ f\r\ [tirea st\pânului politic. ~nc\ nu s-a inventat ma[ina cu

dou\ volane, unul la sediul PSD [i
altul `n Palatul Victoria.
Care e principala temere a lui
Dragnea? De ce nu `l las\ slobod
pe Grindeanu, iar el s\-[i vad\ de
treburile de la partid? ~n România, cine are accesul la resurse are
[i puterea politic\. Banii sunt la
Guvern, adic\ la Grindeanu, iar
Dragnea [tie c\ independen]a premierului i-ar pune probleme `n interiorul PSD.
La rândul s\u, Grindeanu `[i
d\ seama c\ Liviu Dragnea n-are
prea mult spa]iu de manevr\,

`ntrucât plecarea sa din Palatul
Victoria l-ar readuce `n joc pe pre[edintele Klaus Iohannis.
Va for]a Dragnea schimbarea
primului-ministru? Teoretic, PSD
poate introduce oricând o mo]iune
de cenzur\, caz `n care Grindeanu
n-are sc\pare. Mutarea este `ns\
una sinuciga[\ pentru social-democra]i, cât\ vreme pre[edintele
]\rii e cel care desemneaz\ premierul. ~n plus, un partid care `[i d\ jos
premierul la câteva luni de la instalare e socotit caraghios, iar costurile de imagine sunt importante.
Posibil ca altul s\ fie scenariul
lui Dragnea, dac\ vrea cu adev\rat s\ scape de du[manul de la
Palatul Victoria: for]area mini[trilor PSD care `i sunt apropia]i s\
intre `n conflict cu premierul, moment `n care Grindeanu ar fi nevoit s\ demisioneze.
~n situa]ia `n care scaunul premierului r\mâne gol, Dragnea ar
trebui s\ negocieze cu pre[edintele Iohannis. {eful PSD ar câ[tiga
astfel b\t\lia cu Grindeanu, dar
nu e deloc sigur c\ va reu[i s\-[i
impun\ mai departe favoritul. Asta pentru c\ nimic nu-l `mpiedic\
pe Iohannis s\ `ncerce s\ profite
de o eventual\ ruptur\ `n interiorul PSD.
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Din acel moment, [eful statului
are varianta de a `ncerca s\ construiasc\ o majoritate anti-PSD,
posibil\ doar cu atragerea ALDE.
S-a mai discutat de posibilitatea
ca T\riceanu s\ ocupe func]ia de
premier, `ns\ o majoritate format\ din cinci sau [ase partide ar fi o
prad\ u[oar\ pentru PSD. E pu]in
probabil un astfel de scenariu.
Dac\ falia din interiorul PSD
va fi suficient de important\, Iohannis ar putea specula momentul, `ns\ dac\ PSD r\mâne unit,
atunci singura cale r\mân negocierile dintre Cotroceni [i Dragnea pentru desemnarea unui nou
premier.
Pân\ la momentul unei schimb\ri de guvern, vom asista probabil la o `nte]ire a atacurilor `ntre
Liviu Dragnea [i Sorin Grindeanu.
Deocamdat\, nu-i vedem pe cei din
spatele premierului, `ns\ ei exist\,
dar nu ies `n fa]\, pentru a nu fi expu[i `n interiorul PSD.
Dincolo de r\fuielile taberelor
din PSD, `ntrebarea e cu ce ne
alegem noi, cei care privim de pe
margine, din t\r\[enia pesedistopesedist\. Vedem deocamdat\ o
lupt\ pentru influen]\ `n PSD [i
pentru controlul resurselor. Nu e

un conflict care s\ aib\ la baz\
teme economice sau principii. Nu
vedem o dezbatere real\ pe legea
salariz\rii bugetarilor sau pe subiectul cu introducerea impozitului pe gospod\rie.
Momentul adev\rului ar putea
veni luna viitoare, când se discut\
despre remaniere. Dac\ vor zbura
din schema guvernului mini[trii
Tudorel Toader [i Viorel {tefan,
mai apropia]i de Grindeanu, atunci
semnalul este clar.
Dac\ nu se va `ntâmpla asta,
atunci Grindeanu conteaz\ `n
jocul din interiorul PSD. Din acel
moment vor ie[i la ramp\ [i oamenii care-l sus]in. Locatarul de
la Palatul Victoria va trebui s\
mute politic, altfel va fi mâncat de
locotenen]ii lui Dragnea.
Culmea, Grindeanu are mai multe variante de a sc\pa teaf\r, pentru c\ poate spera inclusiv la un
sprijin discret dinspre Cotroceni.
N-ar fi vorba de un troc politic, ci
doar o garan]ie c\ România nu va
mai deraia, cum s-a `ntâmplat `n
februarie, cu OUG 13. Slug\ sau
juc\tor politic? Vom afla r\spunsul `n câteva s\pt\mâni. Grindeanu `nc\ analizeaz\.
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6 » muzic\

Cu Gilles Apap, un violonist
nomad `ntre stiluri [i epoci...
Când a intrat `n sala de concerte de la
Kronberg im Taunus, plin\ cu cei peste o
sut\ de studen]i prezen]i la ultima sesiune
de clase de m\iestrie [i de concerte ale
Academiei Muzicale [i de spectatorii veni]i
s\ asculte un concert ce se anun]a mai

mult decât original, violonistul Gilles Apap
a intonat pianissimo un potpuriu de Bach,
Enescu [i Bartok, surprinzând pe toat\
lumea. Când l-am abordat, o zi mai târziu,
`naintea workshopului cu aceia[i studen]i,
intitulat „Cum v-ar pl\cea s\ `nv\]a]i o

Scrisoare pentru melomani

melodie?“, cerându-i un scurt interviu, m-a
`ntrebat imediat dac\ vreau s\ cânte [i din
Enescu. {i, `n cursul workshopului, `n]eles
probabil de prea pu]ini, a cântat la vioar\
un fragment din Impresiile din copil\rie
enesciene.

Gilles Apap în concert la Kronberg Academy

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

Victor Eskenasy
Nu c\uta]i informa]ii despre Gilles
Apap, „ménétrier-ul“ ce `l venereaz\ pe Enescu, `n dic]ionarele
muzicale. Ele nu `i re]in numele,
cum nu `l men]ioneaz\ nici cele
câteva sinteze despre violoni[tii
remarcabili ai secolului XX. Nu
poveste[te despre el `n memoriile
sale, `n mod surprinz\tor, nici
profesorul s\u de suflet, cel care
l-a adus `n aten]ia tuturor `n 1985,
Yehudi Menuhin. Pentru Menuhin, Gilles Apap este violonistul
adev\rat al secolului... XXI.
Violonist nomad `n stiluri [i
epoci, formidabil improvizator,
pedagog f\r\ pereche, extrem de
ata[ant, deschis [i nepreten]ios,
lipsit de morga marilor sau mai
micilor violoni[ti ai epocii noastre, Gilles Apap este, indiscutabil,
urma[ul lui Yehudi Menuhin [i al
dragostei acestuia pentru folclorul adev\rat, pentru l\utari, pentru muzica [i medita]ia indian\,
pentru marii mae[tri ai secolului
trecut originari din estul Europei,
Bartok [i Enescu.
N\scut `n Algeria, crescut la
Nisa, absolvent al Conservatorului
din Lyon, perfec]ionat la Curtis

Institute `n Statele Unite, „Premiul
pentru muzic\ contemporan\“
ob]inut la Concursul Yehudi Menuhin `n 1985 avea s\ `i deschid\
accesul pe scenele lumii. Gilles
Apap prefer\ `ns\ o carier\ atipic\, retr\gându-se `n California,
de unde, dup\ o perioad\ ca primviolonist al Orchestrei simfonice
de la Santa Barbara, `ncepe s\ colaboreze cu diverse grupuri de muzic\ etno, jazz sau muzic\ indian\,
transcrie [i adapteaz\ pentru ele
piese simfonice – cum sunt cele {ase dansuri populare române[ti de
Bartok, pe care le [i cânt\, extrem
de original, dar [i reprobabil pentru
gusturile mai sofisticate, pentru a
nu spune snoabe, ale unora, cu forma]ii ca Transylvanian Mountains
Boys sau, recent, cu Meduoteran.
Nu [tiu dac\ `n România cunoa[te cineva discul s\u de Sonate
pentru vioar\ [i pian, pe care l-a
publicat sub egida companiei pe
care a creat-o `n 2002 `n Statele
Unite, ApapAziz Production. Versiunea pe care o d\ Sonatei enesciene Nr. 3 `n la minor, op. 25 „`n
caracter popular românesc“ merit\ cu prisosin]\ ascultat\.

Gilles Apap lucrând cu studen]ii în workshop la Kronberg Academy

Produc\torii unui documentar
ce `i este dedicat l-au denumit „violonistul renegat“ pentru „abaterile“ sale de la cariera tipic\ de violonist. Când i-am spus c\ titlul
nu-mi place, fiindc\ nu `l reprezint\ corect, mi-a r\spuns bucuros c\
nici lui, dar c\ nu a fost `ntrebat!
Ce a `nsemnat `ntâlnirea cu
Yehudi Menuhin pentru el? „El
m-a introdus `n muzic\, `n general. Nu numai pentru Bartok [i
Enescu, m-a introdus `nainte de
toate `n Beethoven. A[a mi-l amintesc. Ascultându-i sunetul, ascultându-l cântând Beethoven `n concert, pe când eram copil. {i asta
m-a scufundat `n muzic\. Acest
«violonist renegat» e o idee caraghioas\: sim]i muzica [i o cân]i diferit, urmând calea mea modest\,
dar dificil\, fiindc\ nu a fost u[or
s\ o parcurg. A trebuit s\ m\ ]in tare, [tii? Am auzit o serie `ntreag\
de comentarii: c\ a[ vrea s\ fiu
provocator, de exemplu; din punctul
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meu de vedere total gre[it. Nu `mi
pas\, vreau doar s\ cânt muzica.
Ceea ce este adev\rat e c\ exist\
un anumit «format» de a face muzic\ [i c\ dac\ nu `l respec]i e[ti
un... «renegat»!“
Cum a ajuns s\ intepreteze atât
de special Enescu? „Nu a[ putea
spune exact cum. Cred c\ vine doar
din leg\tura cu dl Menuhin [i mergând la Sinaia [i `n alte locuri frumoase... ~i cunosc [i cânt pe dinafar\ Sonata [`n caracter popular] care
`mi place atâta, [i numai ascultându-i vocea cu un accent pe de-a `ntregul parizian [îi imit\ vocea râzând].
Era, `n fond, complet francez
ca spirit, tr\ise al\turi de Ravel [i
to]i ceilal]i. S\ [tii c\ dac\ exist\
un Paradis – habar n-am dac\ exist\
unul fiindc\ nu am fost niciodat\
acolo, chiar dac\ am tr\it pe p\mânt momente ca `n Paradis –,
dar dac\ exist\ unul, s\ [tii c\ m\ voi
duce acolo, s\ m\ `ntâlnesc `n primul rând cu el. Când m\ gândesc

la el, m\ gândesc nu numai la muzica lui, dar la `ntregul personaj,
care i-a dat atâta lui Menuhin, iar
acesta mi-a transmis câteva din
lucrurile `nv\]ate de la el. Prin
simplul fapt de a fi al\turi de el, te
impregnezi de lucruri...“
Amintirea cea mai drag\ despre Menuhin? „Atunci când mi-a
trimis o mic\ scrisoare, care a f\cut s\-mi dea lacrimile. Cum este
posibil, ce l-a f\cut s\ o scrie? Mi-a
trezit `ntreb\ri despre mine `nsumi. Ce mi-a spus? Of, e greu s\
vorbe[ti despre tine `nsu]i. ~n fine.
Mi-a spus: «Tu e[ti exemplul de
ceea ce un muzician ar trebui s\
fie ast\zi. Tu respec]i foarte mult
muzica clasic\ contemporan\ [i
faci, de asemenea, alte feluri de
muzic\.... [Menuhin] era un tip cu
o claritate de spirit incredibil\!
Prin urmare, mi-a dezvoltat anumite tr\s\turi, mi-a dat o cultur\
ce m-a obligat, aproape, s\ m\ dezvolt pe calea pe care am urmat-o...“
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Despre teatrul
românesc `n revista
italian\ „Hystrio“
„Hystrio“ este un trimestrial de cultur\ teatral\ editat la Milano, al
c\rui comitet redac]ional
este coordonat `n prezent de Claudia Cannella.
Sumarul publica]iei se
orienteaz\ c\tre toate
formele de arte ale spectacolului (teatru, oper\,
dans, balet, performance
etc.), propunându-[i s\
acopere o arie cât mai
larg\, estetic [i geografic, reflectând-o din perspectiv\ evenimen]ial\
[i analitic\.
Semn\turile din revist\ apar]in
unor importan]i critici italieni,
dar [i unor colaboratori din Europa, Asia, America de Sud, Australia, iar ca genuri jurnalistice
sunt preferate cronicile, [tirile despre evenimente marcante [i arti[ti speciali (`n acest num\r, Emma Dante, Claudia Castellucci,
Daniele Finzi Pasca [.a.), interviuri, fragmente din piese de teatru, recenzii etc., totul ilustrat cu
un bogat material iconografic.
~n cel mai recent num\r, 2/2017
(aprilie-iunie), cuprinsul periodicului a inserat, printre multe alte
subiecte de interes artistic, [i un
dosar special consacrat teatrului
românesc. Intitulat La nuova scena romena/Noua scen\ româneasc\, dosarul este o premier\
absolut\ `n privin]a prezen]ei `n
aceast\ form\ a teatrului nostru
`n peninsul\ [i una din foarte
rarele apari]ii `n str\in\tate a
unui portofoliu atât de amplu consacrat artei scenice autohtone.
Pân\ `n prezent, „Hystrio“ a
mai g\zduit asemenea dosare,
dedicate de pild\ teatrului din
Marea Britanie, Spania, Lituania,
Argentina, unor personalit\]i,
precum William Shakespeare, Peter Brook, Luigi Pirandello. Aten]ia acordat\ fenomenului teatral
de la noi se datoreaz\ Asocia]iei
Interna]ionale a Criticilor de Teatru România (AICT.RO), `n parteneriat cu care au fost realizate cele 30 de pagini de eseuri, interviuri,

cronici, prezent\ri, [i `n mod special Irinei Wolf, membr\ a redac]iei milaneze.
Dosarul românesc este anun]at
de pe copert\, printr-o grafic\
foarte sugestiv\, conceput\ de Anna Forlati, care sintetizeaz\ din
punct de vedere plastic dificult\]ile, `ntârzierile, provoc\rile pe
care cultura noastr\ le-a avut de
rezolvat `n anii de post-comunism. {i c\rora trebuie s\ le fac\
fa]\ `n continuare!

„Regia ca reinterpretare
a unui text dramatic“
~ntregul dosar a fost astfel construit `ncât s\ ofere cititorului
str\in o imagine cât mai cuprinz\toare despre ceea ce s-a petrecut
pe scenele române[ti `n ultimele
dou\ decenii [i jum\tate. To]i contributorii au scris din aceast\ perspectiv\, punându-se `n postura
cuiva care nu cunoa[te tendin]ele
[i constantele teatrului românesc.
Articolele cuprind informa]ii, dar
[i analize, fiind semnate de câ]iva
dintre cei mai activi critici de teatru ai momentului: Olti]a C`ntec
(Il teatro dei contrasti tra passato
e presente), Daniela {ilindean (La
drammaturgi contemporane, ovvero come mappare la realta),
Cristina Modreanu (Prima e dopo
Ceau[escu – breve guida ai registi
romeni), Irina Wolf (La generazione del qui e ora, autori-registi in
ascesa [i Manuale pratico per navigare nella galassi dei festival),
Oana Cristea-Grigorescu (Palcoscenici indipendenti, il trionfo della liberta creative), Oana Stoica
(Live at the museum. Pirici&Pelmu[ artisti totali), Cristina Rusiecki (Quando in scena si parla magiaro), Anca M\niu]iu (Il teatro in
cattedra tra la proliferazione e
cambiamento), Eleonora RinglerPascu (Vestire il palcoscecnico,
dagli architetti ai videoartisti),
Mirella Patureau (Badea e Jebeleanu: dalla Romania alla Francia, due modi di fare teatro, attraversando le frontiere), Larisa Turea (Moldavia, l’utopia come realta e il privilegio della verita). Contribu]iilor lor li s-au ad\ugat cele
ale Laurei Bevione (Romeni in Italia: Vi[niec e gli altri) [i Laura
Caretti (Viaggi oltre i confine del

mare: scene da una „rivolutione“). Trei interviuri esen]ializate cu
scriitorul [i dramaturgul Matei
Vi[niec (Daniela {ilindean), cu directorul Teatrului Na]ional din
Bucure[ti [i pre[edintele UNITER,
Ion Caramitru (Olti]a C`ntec), [i
cu Constantin Chiriac, pre[edinte
al Festivalului Interna]ional de
Teatru de la Sibiu [i director general al Teatrului Na]ional „Radu
Stanca“ din Sibiu (Luana Ple[ea),
au completat con]inutul.
Li s-au ad\ugat un num\r important de imagini care ilustreaz\
afirma]iile [i o caset\ cu câteva
sugestii bibliografice, lucr\ri de
sintez\ bilingve, ce le pot fi de mare ajutor celor preocupa]i de estetica noastr\ teatral\.
Iat\ un scurt fragment din articolul meu de fond:
„Un teatru al contrastelor
Privit\ din exterior, România e
o ]ar\ pitoreasc\, `n care se petrec
lucruri fabuloase, chiar dac\ nu
`ntotdeauna bune. O ]ar\ ce trebuie
s\ fac\ fa]\ unei imagini interna]ionale negative, la care a contribuit o parte a emigra]iei economice
masive din ultimele dou\ decenii,
imagine ce a dep\[it cu mult publicitatea pozitiv\ a realiz\rilor remarcabile pe care le au mul]i concet\]eni stabili]i `n str\in\tate. Patria noastr\ e una a contrastelor care, tr\ite din interior, o fac imprevizibil\, `n discontinuitate, men]inându-i pe locuitorii ei `n perpetu\
stare de alert\! (...)
Personajul principal din cultura teatral\ româneasc\ este regizorul. Lui i se atribuie pozi]ia de
garant al reu[itei sau de responsabil al e[ecului unei crea]ii. Exist\
o list\ neoficial\ de box-office, cu
câ]iva regizori, nu foarte mul]i,
dup\ care alearg\ to]i directorii
de teatre pentru a-i avea pe afi[ul
stagiunii. Ei aduc public `n sal\,
selec]ii `n festivaluri [i, eventual,
premii, fac pres\ pozitiv\. Printre
ei, Radu Afrim, Alexandru Dabija, Alexandru Darie, Victor Ioan
Frunz\, Tompa Gabor, Claudiu
Goga, Alexander Hausvater, Cristi Juncu, Bocsardy Laszlo, Vlad
Massaci, Mihai M\niu]iu, RaduAlexandru Nica, Bobi Pricop,
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Datul `n spectacol
Olti]a C`ntec

Silviu Purc\rete, Andrei {erban.
Cei mai mul]i practic\ regia ca
reinterpretare a unui text dramatic, pe care `l rescriu scenic prin
propria viziune, fac un teatru de
imagine, metaforic, de idei, care
utilizeaz\ piesa ca punct de plecare `n crea]ie, ca resurs\ pentru
conceptul de spectacol, prin recitiri, reevalu\ri semantice `n chei
hermeutice surprinz\toare. Noile
valuri de arti[ti, conecta]i la tendin]ele europene prin stagii, burse, colabor\ri interna]ionale, s-au
impus ca promotori ai teatrului
politic, angajat, care examineaz\
România zilei, utilizând practicile
colaborative ca modalitate de lucru [i modelul dramaturgului-regizor, al autorului de teatru care
scrie textul de scen\ `mpreun\ cu
echipa, `n timpul repeti]iilor [i
construie[te noul spectacol `n
acest atelier democratic `n privin]a contribu]iilor creative. Printre cei mai interesan]i, unii impu[i [i `n str\in\tate, se num\r\
Gianina C\rbunariu (spectacolul
ei, Solitaritate, Teatrul Na]ional

„Radu Stanca“ Sibiu, a readus, `n
2015, teatrul românesc `n selec]ia
oficial\ a Festivalului de la Avignon, dup\ o absen]\ de 19 ani!),
Bogdan Georgescu, Ana M\rgineanu, Catinca Dr\g\nescu, Ioana P\un, Leta Popescu, David
Schwartz etc.“
Revista „Hystrio“ va fi lansat\ pe
14 iunie la Festivalul Interna]ional de Teatru Sibiu (FITS).

Pinacoteca din Petrila
Ion Barbu
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INTERVIU CU MARIA BALABA{

„Am uitat s\ scriu
ca s\ pot scrie din nou“
Pentru mine, Maria Balaba[ e o continu\
surpriz\. O urm\resc din 2013, când am
descoperit-o ca artist\, membr\ a grupului
Avant’n’Gard, când trupa a venit la lansarea
celei de-a treia edi]ii a volumului Iubitafizica, de Iulian T\nase. Apoi, am ascultat-o
`n alte contexte, inclusiv la „Diminea]a
crossover“, emisiunea pe care o realizeaz\
la Radio România Cultural, am citit-o `n publica]ii culturale tip\rite sau online. Muzician\ [i jurnalist\, a[adar, implicat\ `n multe

proiecte experimentale, Maria Balaba[ e o
figur\ aparte `n peisajul cultural românesc,
iar activitatea ei merit\ s\ fie urm\rit\ `ndeaproape. Acum dou\ s\pt\mâni, un cristian mi-a scris, mi-a spus c\ Mariei Balaba[ `i
va ap\rea o carte la Casa de Pariuri Literare
[i m-a invitat s\ moderez primul eveniment
dedicat c\r]ii, care urma s\ aib\ loc `n Club
A vineri, 12 mai. Din nou, am fost surprins\
nu numai de vestea c\ artista a publicat o
carte, ci [i de cartea propriu-zis\, care nu

seam\n\ cu absolut nimic din ce am citit
pân\ acum la noi. Whole Lotta Love este,
a[a cum am spus-o cu diferite ocazii deja, o
radiografie a desp\r]irii, a dragostei care te
absoarbe [i consum\, a vie]ii care `[i pierde
echilibrul, o carte confesiv\, poetic\ [i, cred
eu, foarte curajoas\. Inedit\ din punct de
vedere stilistic, Whole Lotta Love nu `[i menajeaz\ deloc cititorul, ci `l provoac\ constant. Maria Balaba[ scrie a[a cum face
muzic\ ([i radio).

Interviu realizat de
Eli B\dic\

po]i jongla cu vocile, muzicile, cu
textul [i interviurile. Din radio
am deprins un curaj mai mare de
a compune [i de a-mi descifra via]a prin intermediul pove[tilor personale, pe care pân\ atunci le crezusem destul de nesemnificative.
Când cântam cu trupa, textele mele erau, de fiecare dat\, abstracte,
niciodat\ nu puteam scrie ceva
despre sentimente, despre mine...
Mi-era dificil s\ privesc `n direc]ia aceasta. ~ncet-`ncet – apropii
lumile acestea. Dac\ vrei, e [i o diferen]\ cultural\ aici: `n muzica
clasic\ nu te impui tu ca personaj
al vie]ii tale, la[i compozi]ia s\ vorbeasc\; `n cultura pop, personajul
e important, `nc\rc\tura lui este
semnificativ personal\. Muzica mi-a
adus ceva ce-mi doream dintotdeauna – senza]ia de a face parte dintr-o
trup\, de a fi `mpreun\ cu câ]iva
oameni, f\când muzic\.

Ce a fost mai `ntâi, muzica,
scrisul sau radioul? Ce ]i-a
adus fiecare dintre ele, ce ]i-au
luat?
~mi amintesc foarte clar când am
`nceput s\ `nv\] s\ citesc, dar
nu-mi amintesc cum am `nceput
s\ fac cuno[tin]\ cu muzica. Ce
[tiu este c\ a putea citi a fost pentru mine o senza]ie transformatoare. Prin asta intram `n lumea
adul]ilor. Cu muzica a fost `ntotdeauna vorba de altceva, a fost dorin]a foarte puternic\ a mamei s\
`nv\] pianul, continuat\ cu descoperirea c\ am ceva talent. Mereu,
`ns\, pe tot parcursul [colii, citeam c\r]ile din cas\, `mi cump\ram c\r]i noi, mergeam pe fire
doar b\nuite, `nspre tot felul de
moduri de a scrie. Mi se p\rea c\,
citind mai multe c\r]i, voi `nv\]a
din ce `n ce mai multe despre
via]\ [i oameni [i voi [ti s\ fac
fa]\ tuturor `ncerc\rilor. Aici intervine radioul pentru c\, lucrând `n mediul acesta, m-am format `n spiritul conexiunii directe
cu cel pe care `l intervievezi sau
cu cei c\rora li te adresezi, ceea ce
presupune s\ ai cultur\, s\ [tii de
unde vine omul respectiv, dar e
nevoie de ceva `n plus, de empatie, aten]ie [i `ncredere, pe care i
le transmi]i `n fiecare moment al
`ntâlnirii voastre. Lucrul \sta nu
l-am `nv\]at citind, ci doar practicând zilnic. Iar muzica leag\ `n
continuare cele dou\ st\ri – de
lectur\ [i de radio; continuu `nv\]
s\ ascult [i `mi doresc s\ fac mai
mult\ muzic\.

Ce ai `nv\]at din muzic\ [i
radio [i te-a ajutat `n ceea ce
prive[te scrisul?
~n primul rând, prin emisiunile de
la radio, am luat contact cu cultura [i arta vii, cele care se fac, se
tr\iesc acum. Acas\, `n liceu, la facultate, aveam mereu senza]ia
c\ sunt izolat\, c\ nu `n]eleg, c\
nu particip la ce se `ntâmpl\ `n

prezent `n lumea `nconjur\toare.
Toat\ informa]ia purta amprenta
trecutului. Am f\cut tot felul de
gafe la `nceput pentru c\ pur [i
simplu nu [tiam nici una dintre
istoriile personale ale celor pe care trebuia s\ `i intervievez sau
despre care trebuia s\ vorbesc.
Odat\ am vrut s\-l sun pe un muzician care murise... ~]i dai seama
ce-a fost, au f\cut to]i b\[c\lie de
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mine, nu le venea s\ cread\...
„Premianta clasei [i s\ nu [tii ce e
cu omul \sta?“ Dar \sta era mediul din care veneam. Asta avea [i
o parte foarte bun\, pentru c\
eram entuziasmat\ de tot ce `ntâlneam `n cale, de modul `n care
vorbeau oamenii, de ideile pe care
le aveau, de modul `n care tr\iau,
descopeream totodat\ flexibilitatea mediului de radio, felul `n care

De zece ani e[ti realizator la
Radio România Cultural („Diminea]a crossover“, Genera]ia sonor\“). ~n plus, scrii sau
ai scris despre muzic\ ([i nu
numai), de-a lungul timpului, `n majoritatea publica]iilor print sau online culturale. Care sunt dificult\]ile
pe care le-ai `ntâmpinat/le
`ntâmpini ca jurnalist cultural? Ce te motiveaz\ s\ mergi
mai departe?
La `nceput nu m\ b\ga nimeni `n
seam\. (Râde.) Mi-a luat ani de zile pân\ s\ `i conving pe cei de la
radio c\ am voce, c\ m\ ]in de
treab\, mi-a luat câteva luni bune
s\ public un text `n „Dilema Veche“ [i altele... Acum am pus `n plan
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secund activitatea de jurnalist –
mi se pare c\ azi se face mai mult\
promovare [i mai pu]in jurnalism –
[i descop\r cum e s\ scrii pur [i
simplu, f\r\ plan, f\r\ deadline,
s\ scrii pentru tine, pentru a-]i pune via]a `n ordine.

Ai fost premiat\ pentru activitatea ta jurnalistic\ – Premiul pentru Jurnalism acordat de revista „Actualitatea
muzical\“ a UCMR, Diploma
pentru Jurnalism European
`n cadrul edi]iei a X-a a Zilei
Europene a Concuren]ei [i
Competitivit\]ii `n România.
Cât de mult conteaz\ astfel de
distinc]ii `n via]a de zi cu zi?
~n via]a de zi cu zi nu conteaz\ deloc. Nu conteaz\ nici când `]i câ[tigi sau `]i pierzi prietenii. Nu conteaz\ când `ncerci s\ ai o rela]ie...
Singura lor utilitate este s\ te aduc\ mai aproape de oameni pe care
`i admiri profesional [i personal.

E[ti [i artist\ – solo sau `n cadrul grupului Avant’n’Gard.
~n ce punct e[ti, ce-]i dore[ti
cel mai mult pentru muziciana din tine?
Avant’n’Gard a fost o etap\ `n care aveam nevoie s\ test\m haosul
creativ pe propriile noastre persoane. Au ie[it lucruri bune din
aceast\ inten]ie pur artistic\, dar
`n momentul de fa]\ am dep\[it
zona. Acum, deja exist\ câteva
idei noi [i a[ vrea s\ reu[im s\ le
d\m via]\, `n album [i pe scen\.

Ce presupune munca de promovare pentru tine ca artist
independent, care pare c\ a
preferat undergroundul? Crezi
c\ este de datoria unui artist
s\ mearg\ c\tre public pe cât
de mult posibil?
Ah, nu m\ mai intereseaz\ atât de
mult distinc]iile acestea... Ca [i
atunci când am `nceput s\ fac radio,

mi-am urmat intui]ia. A[a a fost [i
`n domeniul muzical. F\r\ s\ [tiu,
din dorin]a mea de a vorbi, de a
cunoa[te oameni, s-a n\scut activitatea de promovare. (Râde.) Am
descoperit pe parcurs c\ arta [i
promovarea sa fac parte din acela[i circuit. Una f\r\ cealalt\ nu
pot tr\i. Din perspectiva artistului, acum mi se pare c\ prima datorie este fa]\ de tine `nsu]i. Tu
scrii, faci muzic\, pictezi etc., a[a
cum po]i tu, cu puterile tale de
atunci. Uite, asta e ceva ce m-a `nv\]at textul acesta [i pot s\ duc `n
domeniul muzical: s\ nu-mi doresc „un anume public“, s\ las s\
se `ntâmple lucrurile firesc, s\ nu
mai conteze clasele acestea – pân\
la un punct, false.

Cum vezi literatura român\
contemporan\, de ce duce
lips\, ce are `n surplus?
Mi-am pus lista de lecturi la finalul Whole Lotta Love. Am citit prea
pu]in\ literatur\ român\ contemporan\ `n anii din urm\. Matei
Florian, Florin Bican sau Ana Maria Sandu au fost dintre pu]inii care au ajuns la mine [i pe fiecare `i
admir pentru ceva `n parte. Când
`l citesc pe Matei m\ `nc\lzesc,
basmele lui Florin Bican au picat
`ntr-un moment prielnic, iar Ana
Maria Sandu mi-a dat curaj [i pentru textul meu.

Cum a ap\rut Whole Lotta
Love?
Textul acesta a ap\rut `n spa]iile
mele goale pe care nu am [tiut s\ le
umplu altfel. Sunt câteva momente
`n via]a fiec\ruia când habar n-ai
pe unde ]i-e drumul [i nici dac\
mai e vreun drum, de fapt... Am
`nceput s\ scriu dup\ ce a murit tata, scriam folosind tot ce `nv\]asem la radio, dar nu era de ajuns.
Sim]eam c\ e nevoie s\ merg mai
departe, s\ uit tot ceea ce [tiam despre scris ca s\-l p\strez pe tata `n
memorie [i s\-l `n]eleg. Trecând
anii, am sim]it c\ nu mai pot s\
scriu despre el [i c\ e altceva care
m\ devoreaz\ interior [i despre care, dac\ nu scriu, o s\ m\ m\nânce
el pe mine. A[a c\ am scris a[a
cum nu [tiusem s\ scriu pân\
atunci despre dragoste. ~ntr-un fel,
am uitat s\ scriu ca s\ pot scrie din
nou. Procesul a fost atât de puternic [i se confunda uneori cu via]a
`ns\[i, `ncât au fost perioade `n care m-am oprit din scris pentru a
avea senza]ia c\ via]a merge mai
departe. Din astfel de `ncord\ri a
ap\rut Whole Lotta Love.

Te consideri scriitoare acum?
Mi se pare c\ am f\cut primul pas
`ntr-o lume plin\ de scriitori, dar
eu nu [tiu dac\ sunt una dintre ei.
E m\gulitor s\ zici „sunt scriitoare“,

dar poate mai real e c\ te cer]i cu
partenerul pentru c\ nu m\turi
sau n-ai luat pâine. ~mi place s\
scriu [i voi scrie `n continuare, e o
limb\ comun\ cu oamenii din jurul meu [i o cale de comunicare cu
mine `ns\mi. A[a este un scriitor?

Crezi c\ e[ti curajoas\ pentru c\ ]i-ai asumat o carte
atât de personal\? Ce i-ai spune unui cititor care ar citi-o
ca pe o autobiografie mascat\
`ntr-o colec]ie de proz\?
E curajos un cristian c\ m\ public\. Eu m\ descop\r mai pu]in
curajoas\ decât credeam c\ sunt
când f\ceam alpinism, de exemplu. ~ns\ cineva mi-a spus odat\:
„Maria, prive[te via]a de la fereastra ta. E povestea ta“. {i asta am
f\cut cu textul acesta, am v\zut
via]a de la fereastra mea, mai cu
aten]ie. A[a pot eu s\ fac lucrurile. A[a pot eu s\ v\d [i s\ scriu
despre ce v\d. E o poveste, e text.

Poveste[te-ne pu]in despre
ineditele note de subsol, sec]iunea special\ de mul]umiri
[i coperta fain\.
~ncep cu coperta: `n carte e un fragment dedicat lui Betty, un tablou
de Gerhard Richter. Este vorba de
cel `n care Betty se uit\ drept `nainte, `ntins\ pe o mas\. Mi-am dorit
ca pe copert\ s\ refac cel\lalt tablou al lui Richter, dedicat fetei lui;
dac\ `n primul tablou privirea era
foarte static\ [i stranie, `n acesta
Betty e prins\ `n mi[care, nu [tii
dac\ se-ntoarce spre privitor sau
fuge de el. ~mi pare c\ asta e calea
de intrare `nspre text, acolo vezi fa]a care lipse[te de pe copert\.
Mul]umirile au ap\rut când deja [tiam c\ va fi publicat textul [i
când lucram la editarea lui. Pentru mine e ca [i cum ai spune „uite, ace[tia sunt cei c\rora le mul]umesc, o bun\ parte din mine le
seam\n\ lor“. Am avut o viziune
grandioas\ [i m-am gândit c\ poate textul acesta o s\ aib\ o via]\ de
sine st\t\toare [i probabil o s\ fie
citit de oameni care nu [tiu cine
sunt Dan Grigore, Dan Puric, Getto Dacii, ce era clubul Web [i nu-[i
explic\ de ce [i cum anume au
ajuns ei, `mpreun\, s\ fie personaje `ntr-un text literar... Mul]umirile sunt o hart\ a reperelor mele
culturale, artistice [i umane.
Ele vin `n concordan]\ cu notele de subsol, ca o alt\ fa]\ a aceluia[i mod de lucru cu scrisul. Notele acestea sunt, `n bun\ m\sur\,
trimiteri c\tre piese muzicale. E ca
[i cum, pe m\sur\ ce ai citi, ai asculta [i piesa respectiv\, dar nici
nu e neap\rat\ nevoie, textul func]ioneaz\ [i f\r\ ea. Sunt fragmente care `mi umblau `n minte [i se
integrau modului meu de a vorbi
`n gând, f\ceau parte din gând.
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~n contrapunct, monologul
protagonistei-narator, pe alocuri [i cel al replicii personajului principal masculin,
este destinat urechilor unui
preot, e o confesiune, marcat\ ca atare `n text. Cum ai
construit cartea?
M-am `ntrebat uneori care sunt
c\ile reale de a supravie]ui cu o
situa]ie moral\ problematic\. Confesiunea fa]\ de un preot mi-a ap\rut atunci ca una dintre ele. Sunte]i amândoi anonimi, dar `ntre
voi se afl\ cuvântul, nevoia de m\rturisire a unuia [i puterea de a asculta a celuilalt. Se `ntâmpl\ ceva
acolo, `n `ntâlnirea aceea. Iar cartea e construit\ din tot felul de astfel de `ntâlniri.

Ce-]i dore[ti s\ se `ntâmple
cu aceasta, care ar fi scenariul ideal?
S\ o citeasc\ maic\-mea [i s\ nu
spun\, a[a cum a zis la Haruki
Murakami, c\ e o lec]ie de anatomie. (Râde.)

Cum a fost pentru tine prima
lectur\ din Whole Lotta Love
din Club A (12 mai a.c.)?
Cred c\ atunci mi-am dat seama
cu adev\rat c\ ]in `n mân\ cartea
care cuprinde textul meu [i, totodat\, c\, citindu-l, `l pot face s\ tr\iasc\ o via]\ nou\.

Experimentalismul t\u `n ceea
ce prive[te domeniul muzical este bine-cunoscut. Cumva, abia ap\ruta ta carte merge
pe acela[i concept artistic, e
o `mpletire de stiluri, genuri,

perspective. Dac\ ar fi o pies\, ce gen ar fi, ce instrumente ar compune piesa [.a.m.d.?
Textul poate deveni un performance, poate chiar va deveni `n
perioada apropiat\, dar nu [tiu nimic mai mult deocamdat\.

Dac\ ar fi s\ alegi un singur
[i scurt fragment care s\ descrie publicului cititor cartea ta, care ar fi acesta?
„Cele care nu te privesc [i cele pe
care nu le prive[ti sunt cu totul altele. Ce mai e de f\cut? Pe mine, de
exemplu, acum-acum nu m\ mai
pasioneaz\ Un om sfâr[it de Giovanni Papini, un film de Cassavetes, Regele [i cadavrul, Autobiografia lui Gandhi. {tiu c\ am o cultur\ rudimentar\, dar mai mult de
atât nu am ce s\ fac, nu acum. {tii
cum e s\ te treze[ti noaptea, singur\ prin cas\, la etajul 10, [i s\
te-ntrebi ca nebuna: «Ce m\-ta ai
c\utat tu, fat\, s\-l cite[ti pe Eco?
Ce nevoie aveai tu?»“.

Scrii `n prezent un scenariu
de lungmetraj, un alt salt pe
care `l faci, `ntr-un alt domeniu. Ce ne po]i spune despre el?
Este un scenariu generat de o poveste din copil\rie, e mitul meu
fondator. (Râde.) Am g\sit atâta
sens `n acea perioad\ a vie]ii mele, `ncât am scris câteva pagini [i
s-a potrivit s\ m\ `ntâlnesc cu cineva, care va fi [i regizorul filmului, pasionat de acela[i gen de personaje [i `ntâmpl\ri. E greu s\ faci
un film, dar hai s\ vedem care va
fi drumul acestei dorin]e.
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Boala ca roman live
De mult\ vreme m\ pânde[te o `ntrebare nelini[titoare: oare autorii chiar
reu[esc s\-[i scrie c\r]ile
visate? Sau totul vine de
fapt dintr-un arbitrariu
al crea]iei [i-al deturn\rii
imagina]iei? Noua carte
semnat\ de Lucian Dan
Teodorovici mi-a confirmat oarecum temerile.
Marius Mihe]
Nu, nu scriem totdeauna c\r]ile
visate. Dac\, prin cine [tie ce inginerie a destinului, lucrurile se petrec ca atare, atunci gestul va fi, de
bun\ seam\, am\gitor. ~n orice
caz, inautentic. Ne identific\m, din
varii motive, numaidecât [i narcisiace, cu volumul gata de culori
oficiale. Lucian Dan Teodorovici
recunoa[te c\ nu aceast\ carte trebuia scris\. Ci una str\puns\ de
cuvintele fanaticului religios, un
negustor profesionist al vidului
interior, toate `n ambalajul sufletului larg. Pentru a fi credibil, autorul introduce `n prima parte câteva pagini doveditoare. Ne invit\ totodat\ s\-l credem pe cuvânt [i s\ citim Cel care cheam\
câinii ca pe un roman autobiografic. Unul `n care se extirp\ la propriu iluziile unui bolnav de cancer ce-[i face din dest\inuire un
pansament existen]ial.
Trebuie c\ `n asemenea `mprejur\ri scrisul `ncurajeaz\ supravie]uiri neb\nuite. ~]i vine a trece
peste greut\]i cu oarecare lentoare
dictat\ de transcriere, fiind ispitit
s\ te manife[ti `n literatur\ profitând de larghe]ea suprasaturat\ a
motiva]iilor existen]ialiste. Dup\
ani de t\cere, Lucian Dan Teodorovici a c\zut `n cea mai crunt\ dintre ele. C\ci promitea s\ lase deoparte literatura, mizând mai mult
pe dramaturgie [i scenarii. Iat\ c\
literatura nu te las\ când vrei. Ba
mai mult, n\v\le[te când garda e
jos. {ansa, a[a-zicând cinic, lui Lucian Dan Teodorovici vine tot din
traume. Deloc un r\sf\]at al sor]ii,
el a `nregistrat destule nefericiri `n
familie, rev\rsate acum `n scris.
Mai `ntâi dispari]iile mamei [i fratelui ei, apoi atacul cerebral al bunicii – cu care se [i interneaz\ la
vremea respectiv\, pentru a continua acas\ `n[el\toarea recuperare. ~n plus, e singurul nepot major,
iar bunica pune pe umerii lui povara copiilor disp\ru]i [i pe cea a
maturului precoce. E povestea din
roman ce ]inte[te cel mai bine
ini]ierea brutal\ `ntr-o saga tragic\.

Autorul personaj nu se sfie[te s\-[i
ascund\ dispre]ul fa]\ de boal\ [i
moarte, cât\ vreme tratamentele
specifice, chimio- [i radioterapia,
dau rezultate contradictorii. Tocmai pe fondul acesta se imprim\
personajului ceva din aura scriitorului: deta[area ironic\ [i t\cerea histrionului.
Ce separ\ boala de fic]iune? Este
interoga]ia major\ a c\r]ii. Cel care
cheam\ câinii e romanul unei terapeutici spirituale, contrajurnalul
unei structuri simbolice a bolii.
Spun asta pentru c\ pacientul,
personajul, `n fine, toate eurile autorului se disloc\ aici f\r\ a intra
`n criz\ – [i f\r\ a propune una.
Cum a[a? R\spunsul ]ine de o lips\
funciar\ de voin]\. Confesiunea
ocole[te familia – o intimitate protejat\ `n absolut, interzis\ lumii –
[i realitatea trupului invadat (la
fel, l\sat `n spatele cortinei). Scriitorul vrea s\ `ncheie un fel de roman profilactic gândit odat\ cu debutul bolii [i, vreme de patru luni –
cât dureaz\ investiga]iile, opera]ia, tratamentele –, tot ce-[i dore[te
este s\-l `ncheie.
Cel care cheam\ câinii este romanul live al experien]ei unei eredit\]i `nvinse.
Cum crede c\ orice scriitor minte [i se minte, c\ am\girea st\ `n
capul listei de vinov\]ii a creatorilor, el, autorul, scriitorul recuperat, vrea s\ formalizeze intimitatea
[i s\ deschid\ sensurile. Printre
`nregistr\rile notabile ale intern\rii, naratorul introduce secven]e
solipsiste, ca [i cum romanul, ca
gen, pur [i simplu, trebuie alimentat. Niciodat\ plictisitor `n schema
lui autoreflexiv\, discursul `nainteaz\ pe un teritoriu minat al bolii,
pe care scriitorul `l manipuleaz\ `n
sens invers: nu drumul spre un
deznod\mânt luminos, ci experien]a semnelor de punctua]ie, a
sensului cuvintelor [i a vie]ii `ns\[i pe scena imaginat\ de boal\ [i
de al]i creatori.
Se prea poate ca scrisul s\ fi venit `ntâi [i-ntâi din fric\. Fa]\ de
moarte. A[a `ncât romanul testamentar se dilueaz\ aproape brusc
`n ape [i solu]ii din afara timpului
viu al bolii, `ntr-altele trecute [i
unele recente, `mb\ls\mate de
noul organ al observ\rii realit\]ii.
Dac\ pacientul se bucur\ de happy-end, scriitorul se `ntristeaz\,
c\ci d\uneaz\ c\r]ii – gândit\,
m\rturise[te naratorul, de la bun
`nceput ca una de fic]iune desf\[urat\ `n timp real. Undeva `n Cluj,
pacientul vede `ntre gunoaie o pancart\ cu un mesaj tulbur\tor `n
acest context: „Writing is the only

way of life“. Scriitorul rena[te, plasat de boal\ pe alte coordonate, [i
redefine[te ridicolul, sinceritatea,
frica, oglinzile deformatoare. S-ar
refugia `n oniricul ce sare natural
etapele realit\]ii dac\ ar avea certitudinea c\ verbele au acolo sens.
Vrea s\ scrie acum, `ntâia dat\,
f\r\ a c\uta „cuvinte potrivite“ `n
c\utarea unei verosimilit\]i disponibile. Cea din urm\ se `nscrie `ntre temele mari ale c\r]ii.
Pacientul trece cu nervii intac]i
dincolo de durere, ascunde fricile
[i insomniile `n nop]i de fum\tor
`nsingurat, se manifest\ ecumenic
la dezbaterile religioase, `ngrozit c\
s-ar `ntâlni cu vreun cunoscut. Spre
deosebire de scriitor, pacientul se
fere[te s\ fie tran[ant: Ia[i nu e un
loc al imposturii medicilor, de[i aici
protagonistul aproape moare; nici
Clujul nu e paradisul bolnavilor,
chiar dac\ totul pare corect. Prefer\
s\ fie recunosc\tor [i s\ nu uite oamenii providen]iali, de la Oana,
prietena de un ireal bun-sim] `n lumea halatelor, la asistente decupate
parc\ din filme cre[tine.
Personajul lui L.D.T. for]eaz\
lac\te ruginite, verific\ balamale
vechi, unele incorecte politic, pentru a deschide u[i uitate spre el
`nsu[i. Aici cred c\ se poate vorbi
despre „tensiunea mut\“, cum observa inspirat O. Nimigean. ~ntr-o
asemenea tensiune trebuie s\-[i
rea[eze via]a extras\ de boal\, g\sind un echilibru sigur.

Suplimente apocaliptice
Dou\ sensuri majore [i un corolar
traverseaz\ romanul, indiferent de
madlene [i jocuri metatextuale.
Primul se refer\ chiar la titlu. {i
are drept surs\ un vecin tem\tor
de câini ce amenin]\, de la dep\rtare, animalele care-l pot agresa. ~n
aceast\ mascare a fricii de câini,
trec\torul cheam\ de fapt animalele, prin strig\tele lui, ca [i cum drumul n-ar avea sens f\r\ fric\ sau ca
[i cum n-ar g\si drumul f\r\ câini.
Carevas\zic\, nu doar `nfrângerea
fricii, dar [i necesitatea unor martori ai fricii. Devenit pacient, autorul `nsu[i cheam\ câinii fricii lui
ca s\ uite de drum sau, dimpotriv\,
s\ nu piard\ c\rarea din cauza fricii. Interoga]ia se transform\ `n
sistem de supravie]uire psihic\.
To]i avem câinii apocalipselor
noastre mici [i mari!
Al doilea sens `ngro[at al romanului prive[te condi]ia artistului/scriitorului care nu mai poate
fi el `nsu[i pe scena lumii dac\ vede chipurile dimprejur. Bezna ce
`nconjoar\ scena `i asigur\ confortul psihologic, „drumul“ f\r\
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constrângeri. Iluzia discre]iei [i a
singur\t\]ii.
Dup\ cum Lucian Dan Teodorovici joac\ rolul pacientului-scriitor,
repede tem\tor de erori publice,
`nvinsul dinainte de lupt\, marele
urs blând c\lit de experien]e tragice [i r\v\[it de r\spunsurile unui
sfâr[it nu chiar imprevizibil. Când
datele spun c\ boala `l p\r\se[te,
caut\ suplimente apocaliptice, inclusiv la nivelul unui dublu vegetal: chiparosul plantat de el – arbore funebru prin excelen]\ – moare
`n locul lui; dup\ cum jocul pisicilor livre[ti, coborâte din capodopere preferate, iau locul motanilor s\i [i a[a mai departe. Fire[te
c\ toate astea par, la un moment
dat, for]ate, ca [i cum lumea unui
jurnal ridicat la rang de roman
trebuie s\ umple [i intersti]iile.
Din fericire, se p\streaz\ un echilibru al dozelor.
Corolarul ar spune c\, `ntre boal\ [i fric\, scrisul alege `ntotdeauna t\m\duirea fic]iunii. Limpede e
c\ Lucian Dan Teodorovici a gândit finalul ca o sum\ de desp\r]iri
simbolice [i livre[ti.
Oricât s-ar str\dui s\-[i asmut\
câinii bolii, pacientul-scriitor r\mâne `n cele din urm\ la un exerci]iu de imagina]ie a lumii. ~n care
crede, tot `naintând `n bezna proprie.
Crede mai ales pentru c\ preg\tirile

`ntunericului se deschid prin personaje fa]\ de care, la un moment
dat, renun]\ la rolul ursuzului mut
`n [erp\ria cu bolnavi avizi dup\
comunicare. ~n trista lume nou\
renun]\ la masc\ [i `ntuneric. Nu
`ntâmpl\tor, cel mai mult se ata[eaz\ de al]i histrionici: poliglotul
f\r\ ad\post, b\trânul curios care
mimeaz\ curajul `n fa]a bolii, bolnavul f\r\ laringe cu caietul lui de
`ntreb\ri ce joac\ analfabetismul,
so]ul iehovist ce disimuleaz\ t\cerile `n fa]a so]iei despotice (singurul personaj negativ, ea, al\turi de
boal\) [i a[a mai departe. Lumea
din Cel care cheam\ câinii se populeaz\ numai de cei ce pot lumina
„noaptea lumii mele l\untrice“, cum
spune naratorul. Carnavalul uman
nu e complex, nici nu poate fi; dar
e amuzant, are ironii s\n\toase [i
g\zduie[te o via]\ a cuvintelor `n
oglinzi proaspete.
Cel care cheam\ câinii este un
roman ce propune mai multe grile
de lectur\. Pentru unii va fi doar
un jurnal str\b\tut de radia]ii
proustiene, pentru al]ii o autofic]iune calm\. Firile poetice citesc o
parabol\ despre via]a cuvintelor:
despre cum, `n fa]a mor]ii, ca [i a
singur\t\]ii, l\s\m spaimele s\
cheme câinii `n jurul nostru. Cuvintele, adic\. Nu r\mâne decât s\
fim aten]i la trec\tori.
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Bookfest 2017 despre
pove[ti [i piraterie
S\pt\mâna aceasta are loc la Bucure[ti cea de-a
12-a edi]ie a Salonului Interna]ional de Carte
Bookfest (24-28 mai, la Romexpo), fiind puse la
dispozi]ia iubitorilor de lectur\ 400 de evenimente

culturale, aproximativ un milion de c\r]i, peste
o mie de apari]ii editoriale noi [i multe reduceri.
„Cultura este o chestiune de zi cu zi. Iar un astfel
de târg ajut\ s\ con[tientiz\m importan]a

lecturii“, a spus ministrul Culturii, Ionu] Vulpescu,
la deschiderea oficial\. Cu toate c\ forfota a lipsit
`n primele dou\ zile, „codul ro[u“ de cititori [i
lans\ri se anun]\ pentru acest weekend.

Andra Petrariu

E ca [i cum ai `ncerca s\ bei o bere
virtual\“, a ad\ugat Mihai Mitric\.
Iar Jacob Dalborg crede c\ de
fapt una dintre cele mai mari provoc\ri `n acest moment o reprezint\ concuren]a timpului alocat
pentru citit [i a privitului `n exces
la serialele oferite de Netflix [i
HBO Go, care le stau la dispozi]ie
la orice or\ din zi. „Trebuie s\ fim
la fel de buni ca ei, s\-i facem pe
oameni s\ [tie c\ sunt acolo c\r]ile noastre“, a spus editorul suedez, fiind de p\rere c\ timpul petrecut `n fa]a unui serial ar trebui
fi mai bine dedicat cititului.

Välkommen la Bookfest
Anul acesta, ]ara invitat\ de onoare este Suedia. Sub sloganul „Sweden – Creating Stories“, Ambasada Suediei a preg\tit 20 de evenimente pentru adul]i, 20 de evenimente pentru copii, opt vizion\ri
de filme suedeze [i dou\ expozi]ii,
toate acestea fiind menite s\ promoveze, al\turi de cei nou\ oaspe]i invita]i, literatura suedez\ [i
s\ sporeasc\ interesul publicului
român pentru valorile culturii
suedeze. „Credem c\ prin crearea
de pove[ti putem s\ rela]ion\m
mai u[or unii cu al]ii [i s\ inspir\m modalit\]i diferite de a gândi.
Prin evenimentele noastre ne dorim
s\ scoatem `n eviden]\ importan]a educa]iei, a egalit\]ii de gen, a
incluziunii sociale [i a diversit\]ii“, a declarat Excelen]a Sa Anneli
Lindahl Kenny, ambasadorul Suediei `n România, la ceremonia de
deschidere a Bookfest. Al\turi de
aceasta au mai participat E.S. Tamar Samash, ambasadoarea Israelului, [i E.S. Hans Klemm, ambasadorul SUA, ]\rile invitate de
onoare ale edi]iilor de anul trecut,
respectiv viitor.
Grigore Arsene, pre[edintele
Asocia]iei Editorilor din România –
organizatorul Bookfest –, a declarat c\ spa]iul pus la dispozi]ia expozan]ilor a crescut anul acesta
cu 20% [i c\ o aten]ie deosebit\ a
fost acordat\ copiilor, prin amenajarea unui spa]iu dublu `n care
s\ se desf\[oare activit\]ile dedicate lor: „Pentru c\ de acolo vor
pleca cititorii noi“. Copiii au fost
`ntr-adev\r prezen]i `nc\ din primele ore la evenimente, iar c\r]ile, jocurile [i reducerile adresate
lor au dominat peisajul [i atmosfera primelor dou\ zile de târg.

„Citi]i, citi]i, cititul v\
face inteligen]i [i ferici]i“
Ionu] Vulpescu, ministrul Culturii [i Identit\]ii Na]ionale, i-a `ndemnat la lectur\ pe cei prezen]i
la deschidere: „Citi]i, citi]i, cititul

v\ face inteligen]i [i ferici]i“, le-a
spus el, amintind de vorbele scriitorului Michel Tournier. Vulpescu a precizat c\ un astfel de eveniment este o oglind\ frumoas\ a
pie]ei de carte din România [i c\
prezen]a celor trei ambasadori la
edi]ia de anul acesta marcheaz\
deschiderea spre universalitate a
culturii române. ~n acela[i timp,
consilierul preziden]ial Sergiu
Nistor, prezent la eveniment pentru a `nmâna pentru al doilea an
consecutiv diploma care atest\
desf\[urarea Salonului de Carte
sub ~naltul Patronaj al Pre[edintelui României, a men]ionat c\ invita]ii de onoare la Bookfest au devenit, prin intermediul impactului
social al evenimentului, invita]ii
de onoare ai României.
Totodat\, Grigore Arsene a men]ionat c\ se lucreaz\ `n continuare
la extinderea edi]iilor Bookfest [i `n
afara capitalei – care ocup\ 50%
din pia]a de carte –, `n alte ora[e ale
]\rii [i mai ales la Chi[in\u.
~ntrebat de studen]ii de la
SNSPA, `n cadrul unei `ntâlniri
care a avut loc imediat dup\ ceremonia oficial\ a salonului de carte, despre succesul [i implica]iile
economice pe care le presupune
organizarea unui astfel de eveniment cultural mai ales la nivel local, Mihai Mitric\, directorul executiv al Bookfest, a declarat c\ puterea economic\ a unei comunit\]i

este unul dintre factorii importan]i care pot decide soarta unui
eveniment. Astfel, acesta a amintit `n mod special de e[ecul tr\it la
Ia[i, ora[ul cu cele mai pu]ine
edi]ii Bookfest organizate pân\
acum (dou\), pe lâng\ Timi[oara
([ase), Cluj-Napoca (cinci), Târgu
Mure[ (trei), Bra[ov (patru):
„M-am dus acolo cu investi]ii cât
pentru edi]iile din Timi[oara sau
Cluj, iar expozan]ii au ie[it extrem
de pr\fui]i din acele edi]ii. Foarte
mult\ lume, foarte pu]ini cump\r\tori“. Mai `n glum\, mai `n serios, Mihai Vacariu, profesor `n
cadrul SNSPA, a venit cu o justificare pentru rezultatele dezam\gitoare de la Ia[i, `ncercând s\
scoat\ `n eviden]\ dezvoltarea puternic\ a IT-ului din zon\: „Eu
cred c\ acolo sunt foarte mul]i
hackeri, care nu cump\r\, ci iau
c\r]ile de pe internet“.

Citi]i, citi]i, dar totu[i
c\r]i tip\rite citi]i
Problema pirateriei a fost astfel
adus\ `n discu]ie `n repetate rânduri, chiar [i `n deschiderea oficial\ a Salonului de Carte, când
Grigore Arsene a declarat c\ pirateria „distruge cititorii“. Totodat\, Mihai Mitric\ a sus]inut c\
„cei care fur\ c\r]i le fur\ ca hârciogii, dar nu le citesc. Vând ilegal
stick-uri cu 15.000 de c\r]i, `n format PDF, pe care e imposibil s\ le
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cite[ti“. Astfel, Mitric\ le-a sugerat
studen]ilor prezen]i la Bookfest s\
aleag\ c\r]ile tip\rite `n detrimentul celor digitale [i mai bine
s\ stea pe Facebook decât s\ `[i
strice ochii lecturând de pe un ecran
o carte de 200 de pagini.
Potrivit ministrului Culturii,
la nivel mondial, `n 2017, au crescut consumul [i vânz\rile la c\r]ile tip\rite cu 4-5%. „Pentru cei
care erau profe]ii dispari]iei c\r]ii
tip\rite, iat\ c\ s-au `n[elat, iat\
c\ pia]a este surprinz\toare [i literatura `n format tip\rit are un viitor“, a declarat Vulpescu. De
aceea[i p\rere a fost [i Jacob Dalborg, CEO al trustului suedez
Bonnier Books [i unul dintre cei
mai importan]i editori suedezi de
ast\zi. Acesta a sus]inut `n cadrul
unui eveniment organizat la standul Suediei c\ e destul de unsexy
s\ `]i plac\ s\ cite[ti c\r]i electronice, dar c\ acestea nu sunt decât o
simpl\ form\ de distribu]ie, important\ fiind cartea `n sine. „Pove[tile vor exista. La fel [i literatura. Pentru c\ oamenii sunt dispu[i
s\ pl\teasc\, indiferent de forma
de distribu]ie“, a punctat acesta.
„S\ nu crede]i c\ editorilor le-ar
p\rea r\u s\ nu mai aib\ costuri
cu depozitarea, cu venitul la Bookfest [i cu mersul `n libr\rii. Fiecare ar putea s\ le pun\ doar pe site,
dar nu merge a[a. Publicul nu cite[te a[a, cartea nu se consum\ a[a.

Autori români, pisici
[i reduceri la
Bookfest g\si]i
Bookfestul de anul acesta este mai
degrab\ o edi]ie a `ntâlnirilor [i
mai pu]in una a promo]iilor atr\g\toare. De[i am z\rit o mul]ime
de standuri semnalizate cu pre]uri
de 10 lei sau chiar cutii cu c\r]i la
1 leu sau 5 lei, c\r]ile cu adev\rat
râvnite de public se g\sesc la
pre]uri de libr\rie sau cu reduceri
de cel mult 10-30%. Avantajele
Bookfestului nu sunt neap\rat reducerile, ci volumul mare de c\r]i
[i diversitatea. Un prilej bun pentru pasiona]ii de citit s\ `[i `ntâlneasc\ favori]ii [i s\ `i pândeasc\
pentru autografe pe unii dintre cei
mai cunoscu]i scriitori [i esei[ti,
precum Mircea C\rt\rescu, Andrei Ple[u, Gabriel Liiceanu, Lucian Dan Teodorovici, Gabriela
Adame[teanu, Florin Iaru, Radu
Paraschivescu, Cristian Teodorescu, Mircea Mih\ie[, Nora Iuga,
Doina Ru[ti [i mul]i al]ii.
Vedetele Salonului de Carte
Bookfest sunt, la fel ca `n fiecare
an, c\r]ile abia ap\rute, dar mai
nou [i... pisicile. Astfel, numai la
standul Editurii Polirom trei dintre cele mai c\utate nout\]i editoriale `nc\ din prima zi a salonului
de carte au avut `n vizor pove[ti
cu sau despre pisici. {i, `n ciuda
num\rului redus, vizitatorii au
venit bine informa]i, `narma]i din
start cu liste [i trolere pentru o depozitare adecvat\ a c\r]ilor alese
`n tihn\ `n aceste zile.

www.suplimentuldecultura.ro

© Alex Vdovicenco

Alina Purcaru, Ana Don]u [i
Paula Erizanu la Teatrul-Sp\l\torie
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Lucia }urcanu, Vasile Ernu, Alexandru Matei
[i Paula Erizanu – Seara de eseu, EmBarGo

Zilele Literaturii Române la Chi[in\u,
Cahul [i B\l]i, un dialog necesar
~ntre 16 [i 19 mai 2017 a avut loc cea de-a III-a edi]ie
a Zilelor Literaturii Române `n Republica Moldova,
festival care revine dup\ o pauz\ `ndelungat\, cauzat\ de schimb\rile administrative ([i politice) din
cadrul Institutului Cultural Român, care organizase,
prin Centrul Na]ional al C\r]ii, `n colaborare cu Prim\ria Municipiului Chi[in\u, Editura Cartier [i revista
„Punkt“, primele dou\ edi]ii, `n 2010, respectiv 2011.
Eli B\dic\
Anul acesta s-a decis reluarea seriilor de evenimente centrate pe
literatura român\ contemporan\,
scris\ atât `n Republica Moldova,
cât [i `n România, iar organizatori
au fost, de aceast\ dat\, Uniunea
Editorilor din Republica Moldova
[i Editura Cartier, care au avut
al\turi numero[i parteneri. Invita]i la aceast\ edi]ie a Zilelor Literaturii Române au fost, pe de o parte, prozatori [i poe]i, iar de cealalt\
parte, critici, istorici [i jurnali[ti literari. Lista complet\ a participan]ilor este aceasta: Mircea V.
Ciobanu, Vitalie Ciobanu, Dan Coman, Nina Corcinschi, Alexandru
Cosmescu, Ana Don]u, Gheorghe
Erizanu, Paula Erizanu, Vasile Ernu, Iulian Frunta[u, Emilian Galaicu-P\un, Mariana Jitari, Florin
L\z\rescu, Nicolae Leahu, Alexandru Matei, Alina Purcaru, Emanuela Sprâncean\, Maria {leahti]chi, Tatiana }`buleac, Lucia
}urcanu [i Radu Vancu. M-am bucurat s\ m\ num\r [i eu printre
participan]i, a[a c\ notez la cald, `n
rândurile ce urmeaz\, câteva impresii adunate pe parcursul celor
patru zile petrecute `n Chi[in\u.
Ron]\i câ]iva covrigei usca]i
cu vanilie, cump\ra]i acum o

s\pt\mân\ de la Chi[in\u pentru
drumul de aproape zece ore de
`ntoarcere spre Bucure[ti, [i m\
gândesc c\ timpul petrecut `n capitala Republicii Moldova a trecut
nedrept de repede. Am ajuns acolo
mar]i diminea]a, 16 mai, chiar la
`nceputul festivalului Zilele Literaturii Române, [i am plecat dup\
terminarea acestuia, sâmb\t\, 20
mai. Cele patru zile pline au fost o
s\rb\toare a literaturii române
contemporane ([i clasice reactualizate, reluate `n contexte noi), o literatur\ `nc\ prizat\ prea pu]in,
cu tiraje `n general mici, cu o plaj\
de cititori, spun profesioni[tii
c\r]ii, extrem de restrâns\. {i, totu[i, la Chi[in\u, tocmai cititorii
m-au surprins (pl\cut) cel mai tare. Numeros, interesat, curios,
empatic, divers, publicul moldovean a fost un partener de dialog
minunat, implicat, cald – foarte similar celui ie[ean.
Setea de literatur\ s-a putut vedea cu ochiul liber la toate evenimentele organizate `n cadrul Zilelor Literaturii Române, care a
avut un program foarte bine structurat, astfel `ncât s\ atrag\ grupuri cât mai variate de participan]i. Cele cinci conferin]e, de
pild\, au fost dedicate liceenilor [i
studen]ilor – De la sect\ la band\:

forme de marginalitate `n regimurile represive, ]inut\ de Vasile Ernu atât la Cahul, cât [i la Chi[in\u; Canonul genera]iilor. Ce r\mâne [i cum alegem, cu Emilian
Galaicu-P\un [i Radu Vancu, autori ai antologiilor Cartier de colec]ie (Ilarie Voronca, Alexandru
Mu[ina), cu interven]ii ale directorului Editurii Cartier, Gheorghe Erizanu, modera]i de Mariana Jitari; discu]iile savuroase [i
anecdotele lui Radu Vancu [i
Emilian Galaicu-P\un s-au petrecut la Liceul „Spiru Haret“; Despre Roland Barthes, de Alexandru
Matei, moderat\ de Nina Corcinschi la Universitatea Pedagogic\
de Stat „Ion Creang\“; Romanul
Genera]iei 80, de Maria {leahti]chi, cu romancierii Dan Coman,
Florin L\z\rescu, Tatiana }`buleac, modera]i de Nicolae Leahu la
Universitatea Pedagogic\ de Stat
„Alecu Russo“ din B\l]i. ~n plus,
tot pentru cei tineri a fost organizat\ [i dezbaterea despre Cronica
de carte `n ziare, reviste, bloguri,
facebook, care a avut loc la {coala
de Studii Avansate `n Jurnalism
[i la care au participat Mircea V.
Ciobanu, Vitalie Ciobanu, Alina
Purcaru [i Tatiana }`buleac, modera]i de Paula Erizanu [i subsemnata. Discu]ia a mers `n multe
direc]ii, pornind de la transform\rile cronicii de carte `n timp [i
mergând c\tre jurnalismul literar,
instrumente folosite, unghiuri de
abordare, cum se poate ajunge c\tre cititori etc.
Lans\rile de c\r]i de la Libr\ria din Centru au avut un format
clasic – prezent\ri [i discursuri
]inute de critici [i istorici literari,
moderate fie de Gheorghe Erizanu,
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fie de Emilian Galaicu-P\un, cu
lecturi ale autorilor volumelor
respective (este vorba, `n ordinea
evenimentelor, despre Alexandru Matei, Iulian Frunta[u, Maria {leahti]chi, Radu Vancu, Dan
Coman, Florin L\z\rescu [i Tatiana }`buleac) [i sesiuni de autografe. Publicul a fost, `n acest
caz, unul matur, obi[nuit, dup\
toate aparen]ele, cu astfel de `ntâlniri formale.
Serile de discu]ii tematice –
Sear\ de eseu: Marginalii, sexul [i
societatea de consum. Ne salveaz\
ceva?, cu Vasile Ernu [i Alexandru Matei, modera]i de Lucia }urcanu [i Paula Erizanu; Sear\ de
poezie: Vârstele poeziei [i antologiile de autor, cu Dan Coman,
Iulian Frunta[u, Maria {leahti]chi [i Radu Vancu, modera]i
de Emilian Galaicu-P\un; Sear\
de proz\: Selfie românesc sau cum
ar\t\m `n literatura contemporan\?, cu Dan Coman, Florin
L\z\rescu [i Tatiana }`buleac,
modera]i de Maria {leahti]chi [i,
din nou, subsemnata – au fost
punctele cele mai vii ale festivalului, momentele cele mai efervescente când, cu pahare de vin `n
mâini, scriitorii, moderatorii [i
cititorii de toate vârstele au interac]ionat intens (fie c\ a fost sau nu
„la tem\“), au f\cut schimb de idei
[i opinii, au coborât literatura de
pe piedestal [i au adus-o `n mijlocul lor, relaxat [i firesc.
Zilele Literaturii Române s-au
`ncheiat, `ntr-un spa]iu atipic
(Teatrul-Sp\l\torie) [i cum nu se
putea mai bine, cu o sear\ de poezie tân\r\ – invitate: Ana Don]u,
Paula Erizanu, Alina Purcaru, Emanuela Sprâncean\; moderatori:

Dan Coman [i Alexandru Cosmescu. Pe lâng\ discu]iile despre
scriitur\, formare, influen]e [i
lecturile de poezie ale invita]ilor
[i moderatorilor, microfonul a
fost predat [i celor din sal\, tineri care au `mp\rt\[it celor r\ma[i propriile poeme, `n cele mai
creative moduri (inclusiv un soi
de stand-up).
Grosso modo, aceasta a fost
structura festivalului moldovean
dedicat literaturii române contemporane. Meritul incontestabil
al acestuia a fost, precum spuneam [i mai devreme, dialogul –
dialogul `ntre genera]ii diferite de
scriitori, `ntre scriitori „de pe ambele maluri ale Prutului“, foarte
diferi]i ca stil [i scriitur\, `ntre
scriitori [i cititori, `ntre cititori [i
jurnali[ti [.a.m.d. Pe scurt, o form\
de cunoa[tere reciproc\ profund\,
necesar\, generoas\. O gur\ de
aer proasp\t, dac\-mi permite]i exprimarea-cli[eu.
Ar fi excelent ca Zilele Literaturii Române la Chi[in\u, Cahul
[i B\l]i s\ continue anual de
acum `ncolo, s\ `nt\reasc\ dialogul de care aminteam, s\ atrag\,
prin evenimentele propuse [i
scriitorii adu[i `n Republica Moldova, din ce `n ce mai mul]i tineri
spre lectur\, s\ creeze o punte solid\ de leg\tur\ `ntre literatura
român\ de „aici“ [i de „acolo“.
Baza exist\, publicul este doritor,
literatur\ bun\ avem. R\mâne de
v\zut dac\ oamenii care se pricep
s\ le aduc\ `mpreun\ vor fi `ncuraja]i [i sus]inu]i s\ `[i fac\ treaba sau dimpotriv\, dac\ li se vor
pune piedici.

www.suplimentuldecultura.ro

opinii « 13

M-am uitat la noul Twin
Peaks cu lumina aprins\
S\pt\mâna aceasta am f\cut un experiment pe mine
`ns\mi. Am decis s\ m\ uit
la Twin Peaks. Nu pare cine
[tie ce provocare, cu excep]ia faptului c\ Twin Peaks
este motivul pentru care am
ajuns la vârsta adult\, job
stabil [i proprietar de apartament f\r\ s\ pot vedea
nici un film de groaz\. Nici
unul, toat\ via]a. Din cauza
piticului care dansa. ~n cinstea faptului c\ a ap\rut,
25 de ani mai târziu, continuarea Twin Peaks, mi-am
f\cut curaj. Textul este scris
`n mare parte `n timpul vizion\rii, con]ine dezv\luiri, dar
promit s\ nu spun cele mai
importante lucruri.
~nainte de orice, mi-am re`mprosp\tat memoria. Mi-am adus aminte de Laura Palmer, eleva blond\
ucis\, de detectivul Dale Cooper
trimis de FBI s\ investigheze crima din Twin Peaks, de tat\l Laurei care a albit peste noapte, de

Bob, spiritul care `l poseda pe tat\l
Laurei, [i de uria[ul cu indicii ciudate: „Bufni]ele nu sunt ceea ce
par a fi“. Serialul s-a `ncheiat `n
suspans maxim – detectivul devenise posedat de spiritul r\u al lui
Bob, `n timp ce adev\rata sa persoan\ r\m\sese captiv\ `ntr-o camer\ ro[ie dintr-un univers paralel. Cu acest bagaj de cuno[tin]e,
am ap\sat Play.
Cunoscându-m\, am `nceput
vizionarea pe la ora 19.00, cu soarele `nc\ str\lucitor afar\. Dup\
o prim\ scen\ din camera ro[ie
care m-a reintrodus `n atmosfer\,
`ncepe genericul. Au p\strat melodia original\, singurul lucru
care mi-a pl\cut din `ntreg serialul. Ascultasem melodia pân\ s-a
stricat caseta.
~n camera ro[ie, oamenii nu
vorbesc normal, iar asta m\ enerveaz\ foarte tare. Vocile lor sunt
ca o variant\ foarte proast\ de Siri,
respectiv una normal\ de GPS.
Au trecut cinci minute [i deja regret decizia.
Revenim, sugereaz\ serialul, `n
prezent, `ntr-o camer\ cu o cutie

de sticl\ goal\ [i un tip care st\ `n
fa]a ei, uitându-se la nimic.
Nu se `ntâmpl\ nimic mult
timp, dup\ care se aude o sonerie
[i, din cauz\ c\ atâta timp nu s-a
`ntâmplat nimic, m\ sperie. Pe sub
geamul meu se aud ni[te copii care alearg\ [i strig\ unii la al]ii [i
r\sflu u[urat\ pentru conexiunea
asta subit\ cu realitatea.
Câteva scene mai `ncolo: pe un
drum `ntunecat merge o ma[in\,
`nso]it\ de o melodie care sun\ ca
un disc cu tura]ie prea sc\zut\.
Acum `mi pare r\u c\ nu l-am crezut pe profesorul de religie din liceu când ne-a zis c\ exist\ muzic\
satanist\. ~ncerc s\-mi aduc aminte dac\ era vreo rug\ciune sau
vreun acatist pentru asta. Apare
detectivul Dale Cooper cel posedat, cu p\r lung [i geac\ de piele.
Nu pare foarte b\trân, cred c\ e bine machiat. Intr\ `ntr-o caban\
unde se tace mult. E abia minutul
23 din aproximativ 2 ore.
~n camera cu cutia de sticl\,
dou\ personaje se s\rut\ [i r\suflu u[urat\. Nara]iuni din astea m\
pricep s\ urm\resc. Merg pân\ la

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

cap\t? Vor r\mâne `mpreun\ pân\ la adânci b\trâne]i? Ce obstacole le vor sta `n cale? ~ntreb\rile
devin irelevante. Episodul merge
mai departe, câteva scene morbide, mai mor [i ni[te personaje [i
ne `ntoarcem `n spa]iul metafizic.
Doamne, ce `nsp\imânt\tor e.
Camera ro[ie e cel mai `nfrico[\tor lucru: cum vorbesc pesonajele,
ca ni[te robo]i strica]i, cum se
mi[c\ sacadat, `n ritm de hologram\ proast\. Aprind lumina `n
camer\ ca s\ m\ `mb\rb\tez. Apare Laura Palmer, femeie `n toat\
firea. ~mi cer scuze c\ v-am stricat
surpriza. ~[i duce mâna spre chip
[i am impresia c\ o s\-[i jupuiasc\
pielea, dar face ceva aproape la fel
de `nsp\imânt\tor.
Am impresia c\ am p\[it `n
co[marul cuiva, sper s\ nu fie al
meu din noaptea asta. O bucat\ de
carne cre[te `n vârful unui copac
[i vorbe[te. Sunt imagini cu efecte
de filme de groaz\ vechi, care m\
sperie cel mai mult. Cred c\ mai
degrab\ m-a[ uita la opera]ii chirurgicale `n direct decât la dou\
personaje din Twin Peaks cu ochii
da]i peste cap [i râzând malefic.

Am decis s\ tri[ez [i s\ m\ duc
la baie f\r\ s\ pun pauz\ pe episod. Când m\ `ntorc, Dale Cooper
cel r\u este `n pat cu o domni[oar\ [i nu [tiu ce se va `ntâmpla, dar
deja mi-e mil\ de ea. Câteva minute mai târziu, am dreptate.
~napoi `n camera ro[ie, exist\
ceva mai `nfrico[\tor decât bucata de carne din copac. E o bucat\
de carne `n copac care e galben\ de
furie [i url\ cu voce gâjâit\. A[
`nchide ochii la anumite scene,
dar mi-e prea fric\ de secundele
alea de `ntuneric.
Ultima scen\ (Cred. Sper.) este
dintr-un bar, cu o melodie frumoas\, care `mi aduce aminte de
vocea original\ de pe coloana sonor\. Totul e prea normal, iar asta `n general mi se pare un semn
r\u, pentru c\ `mi reaminte[te c\
toat\ nebunia se `ntâmpl\ `ntr-un
univers care seam\n\ cu al nostru [i m\ oblig\ s\ m\ `ntreb ce
`nseamn\ totul.
Dup\ ce se termin\ episodul,
mi se propune s\ `l v\d automat
pe urm\torul. Poate mai `ncolo,
peste 25 de ani.

M\rirea [i dec\derea unui festival rock
Rockin’ by myself
Dumitru Ungureanu

Dinamica editur\ Casa de Pariuri
Literare a publicat recent volumul top t Buz\u, subintitulat festivalul rezisten]ei rock (respect grafia cu litere italice m\runte, aleas\ de editori). E unul special `ntre
cele multe ale sec]iunii rock din
portofoliu. Ambi]iile editoriale nu
se poticnesc `ntr-o banal\ gre[eal\
de tipar pe coperta a patra. Acolo
sunt reproduse câteva rânduri de
mul]umire semnate de cei trei organizatori (Cornel Constantinescu, Tolea Po[tovei [i Florin Artene) `n „Programul top t, 2008“, cu
ocazia edi]iei jubiliare nr. 25. ~ntre
destinatarii cuvenitei recuno[tin]e, chiar la `nceputul enumer\rii,
figureaz\ [i Aurelia Mare[. O femeie? Din carte afl\m c\ este vorba, `ns\, de un b\rbat: arhitectul
Aurelian Mare[, director al Casei
Tineretului din Buz\u, ini]iator

`n 1983 al festivalului ajuns azi material de studiu.
De[i cartea se datoreaz\ `n mare
m\sur\ lui Tolea Po[tovei, organizator târziu, mediatizator [i p\str\tor al memoriei celor `ntâmplate
la rockereal\, editorul un cristian
(buzoian prin na[tere, educa]ie [i
sentimente) `l `mpinge `n avanscen\, `n calitate de coordonator,
pe infatigabilul Nelu Stratone, publicist, om de radio, rocker `n tinere]e, actual pensionar dedat la pove[ti de pe vremea când rockul se
perpelea sub secer\ [i ciocan. Iar
Stratone nu rateaz\ prilejul de a
m\rturisi, sp\sit, c\ la edi]iile
onorate de el, fie ca ziarist, fie ca
membru al juriului, era `nso]it de
mereu alte gagici, c\rora le anonimizeaz\ identitatea dezv\luindule doar prenumele. Noble]ea acestui veritabil Don Juan Stratonelus
treze[te admira]ie, spre deosebire

de cel\lalt combatant cu tobele [i
scrisele, unicul [i indimenticabilul Gabi Gombo[. Lider incontestabil al undergroundului rock românesc din anii 1990-2000-[i-ceva,
Gombo[ o trânte[te sec, `n cel
mai pur stil black-death-grindcore: „Festivalul top t de la Buz\u
mi-a adus [i prima blenoragie“
(pag. 189).
Am selectat am\nuntele pentru a sublinia dimensiunea libertin\ a festivalului, decelabil\ [i-n
alte secven]e/amintiri din carte.
Dat fiind c\ despre calitatea [i coeren]a muzicii aduse pe scena buzoian\ se poate discuta pro [i contra la infinit, m\ voi opri pu]in
asupra sintagmei „rezisten]\ rock“.
Despre ce fel de rezisten]\ e vorba? ~mpotriva cui a rezistat, [i cine? Sunt `ntreb\ri `nghesuite [i de
o anumit\ idee ce plute[te confuz
`n societatea româneasc\ actual\,
anume c\ la noi toat\ lumea dinainte de 1990 „a rezistat“ ([i-n
prezent „rezist\“ iar!) – unii prin
cultur\, al]ii prin b\utur\.
~n cazul concret al rockului,
datele (a[a cum apar `n dreptul
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festivalului buzoian) sunt astea:
manifestarea a fost ini]iat\ de
responsabilii culturii pentru tineret, integra]i sistemului ideologic
comunist, varianta local\. Finan]area s-a f\cut, `n toat\ perioada
1983-1990, din fondurile Uniunii
Tineretului Comunist, nu din unele private, nici din altele primite de
la sponsori str\ini, socoti]i `n epoc\ du[mani naturali ai României.
Este meritul inteligen]ilor Mare[, Ghe]u & co. de a fi [tiut s\ foloseasc\ resursele la `ndemân\
pentru a ini]ia, conduce [i men]ine o manifestare cât mai liber\ de
constrângerile nenorocitei epoci
(C\lin Ghe]u e r\spunz\tor [i de
alte ispr\vi). S\ recunoa[tem c\
asta s-a datorat faptului c\ sistemul, `n absurditatea ori [tiin]a sa
de func]ionare, a ridicat o supap\,
l\sând s\ respire gâfâit energia
unui tineret conectat la spiritul
vremii, al genera]iei, al locului.
Cine crede c\ „rezisten]a“ `n chestie s-a produs f\r\ voie „de sus“,
n-are decât s\ priveasc\ spre Coreea de Nord. Acolo comunismul
`nc\ e biruitor!

Privitor la festival `n sine, acesta a murit `n 2006, când organizatorii au renun]at la partea de
concurs. Florin-Silviu Ursulescu,
„na[ul“ nebunelii, `n]elege [i-o
spune `ntr-o scrisoare (pag. 71-72).
Atunci festivalul putea intra cu
adev\rat `n legend\, cu condi]ia
ca organizatorii s\ simt\ „momentul istoric“ [i, `ncheind glorios
„b\t\lia trupelor“ ce d\dea farmec
reprezenta]iei, s\ inaugureze orice altceva. Sub alt\ denumire.
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Sfântul care a fost James Bond
„A plecat [i el. Cel pe care
`l numeam, al\turi de complicii lui Sean Connery [i
Michael Caine, unul dintre cei trei regi ai coolului. Sfântul, lordul Brett
Sinclair, Bondul anilor ’70
[i ’80, `ntruchiparea unei
Rule Britannia suave [i
degajate, mare gentleman elegant, dotat cu
sim]ul umorului [i al autoparodiei...“, scrie revista
francez\ „Premiere“ la
anun]ul dispari]iei lui
Roger Moore.
Moore dispare la vârsta de 89 de
ani `ntr-un val de omagii care vin
din `ntreaga lume. Semn al pre]uirii de care se bucura actorul care,
de[i a schimbat actoria pe munca
pentru cauze caritabile, de dou\
decenii `ncoace, r\mâne `n amintirea tuturor drept cel mai simpatic agent 007, chiar dac\ nu cel
mai autentic.
„La `nceputul carierei mi s-a spus
c\, pentru a avea succes, este nevoie de personalitate, talent [i noroc `n egal\ m\sur\. Nu sunt de

Suplimentul lui Jup

acord. ~n cazul meu a fost 99%
noroc. Nu e bine s\ ai talent [i s\
nu fii `n locul potrivit la momentul potrivit“, comenta Roger Moore
care s-a declarat totdeauna „un tic\los norocos“.

Moore, n\scut `n 1928, a fost atras
ini]ial de arta plastic\, apoi de actorie, `ns\ primele lui apari]ii `n
filme, `n America, n-au fost remarcate. Primul mare succes l-a
cunoscut `n Anglia, `n 1958, `n serialul TV Ivanhoe. Au urmat roluri `n seriile western The Alaskans [i Maverick, dup\ care Moore
a devenit un star interna]ional `n
rolul lui Simon Templar `n seria
Sfântul, enigmaticul Robin Hood
modern. La vremea când serialul
s-a terminat, `n 1969, parteneriatul lui Moore cu produc\torii s\i
`l transformase deja `ntr-un om
foarte bogat.
Doi ani mai târziu, Moore a ap\rut `n rolul altui aventurier, lordul
Brett Sinclair, `n tandem cu Tony
Curtis, `n The Persuaders!, dup\
care, `n sfâr[it, a ajuns s\-l joace pe
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James Bond, rol la care renun]ase
de mai multe ori pân\ atunci din
cauza muncii la Sfântul.
Moore este actorul care a servit
cel mai mult sub stindardul lui
007, mai mult decât Connery sau
Craig [i, dup\ mul]i, este cel mai
popular [i mai degajat. Asta fiindc\ nu a considerat c\ rolul lui
Bond trebuie luat foarte `n serios,
ci trebuie tratat `ntr-o cheie mai
degrab\ umoristic\: „~nc\ de la
`nceput reac]ia mea a fost c\ nu e
un spion adev\rat. Nu po]i s\ fii
spion, dar toat\ lumea s\ [tie cine
e[ti [i care este b\utura ta preferat\! E caraghios!“.
La fel, de[i a fost `ntotdeauna
`ncântat de faptul c\ l-a jucat pe
faimosul agent secret, Moore nu
s-a considerat [i cel mai bun interpret al personajului: „Sean a fost

Bond. El l-a creat pe Bond. Dar,
dac\ a[ fi v\zut Skyfall `nainte s\
termin cartea `n care am afirmat
asta, mi-a[ fi schimbat p\rerea. Cred
c\ marea diferen]\ dintre mine [i
Sean Connery este c\ Sean e un
killer, iar eu sunt un lover. Acum
produc\torii l-au g\sit pe adev\ratul Bond, Daniel Craig. E [i mai
killer decât Sean“.
Printre filmele cu James Bond,
Roger Moore a mai ap\rut ocazional `n alte filme, `n special filme de
ac]iune precum Escape to Athena
(1979), North Sea Hijack, The Sea
Wolves (1980) sau The Wild Geese
(1978). Dup\ A View to a Kill, la
jum\tatea anilor ’80 Moore s-a retras din franciza Bond, la 58 de ani,
cedându-i locul lui Timothy Dalton.
Odat\ cu Bond, pare s\ fi pierdut
gustul pentru actorie, jucând sporadic, dar petrecându-[i tot mai
mult\ vreme ca ambasador UNICEF,
o munc\ umanitar\ ce avea s\ `i
aduc\ rangul de cavaler `n 2003 [i
de care era foarte mândru.
Pentru cei mai mul]i, decesul
lui reprezint\ mult mai mult decât
decesul unui actor foarte popular.
„Dispari]ia lui Moore semnific\ felul `n care cultura, a[a cum
am iubit-o `ntotdeauna, piere bucat\ cu bucat\“, scrie „Premiere“.
„Moore a fost f\cut din acela[i
material ca toate starurile secolului XX, legende ale rockului sau
ale cinemaului, care aveau ca
punct comun faptul c\ erau personalit\]i diferite. Unice. Adev\rate staruri. (...) Decesul lui e cu
atât mai tulbur\tor cu cât nu mai
avem un astfel de actor ast\zi, cu
un asemenea capital de simpatie
[i c\ se petrece imediat dup\ atentatul de la Manchester. (...) Nu
exist\ nici un mesaj `n acest concurs de `mprejur\ri. Vom spune
doar c\, `n momentul `n care
Moore dispare, `n]elegem c\ secolul XX dispare definitiv.“
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PE SCURT

Americanii n-au fost prea
atra[i de Twin Peaks 3,
dar nu e mare problem\
~n ciuda entuziasmului
general [i a promov\rii
frenetice, `n ciuda laudelor criticilor, noul sezon
din Twin Peaks nu a cucerit publicul american.
Debutul seriei, duminic\ seara,
pe postul pl\tit Showtime, a fost
urm\rit de numai 506.000 de curio[i, o cifr\ inferioar\ audien]ei
serialelor concurente, precum
The Leftovers (difuzat de HBO)
sau American Gods (Starz).

Adunând redifuz\rile [i vizion\rile „video on demand“, noul
Twin Peaks a atras 1,1 milioane
de spectatori, mult sub ceea ce
s-ar fi a[teptat publicul sau speciali[tii. Spre compara]ie, primul episod al serialului a fost urm\rit, `n 1990, de 34 de milioane
de americani.
Postul Showtime, produc\torii noului sezon, nu sunt `ns\
foarte deranja]i. Motivul? Ceea
ce intereseaz\ cel mai mult un
post precum Showtime, `n ziua de ast\zi, este num\rul de

abonamente suplimentare pe
care le poate genera un astfel de
serial, explic\ `ntr-un comunicat
David Nevins, pre[edintele Showtime Networks.
„~n lumea `n care tr\im, principalul nostru obiectiv comercial
este s\ atragem noi abona]i cu
programele originale pe care le
propunem. Din acest punct de
vedere, premiera sezonului 3 din
Twin Peaks a fost cel mai mare
«booster» de abonamente `ntr-o
singur\ noapte, din toat\ istoria
postului nostru“, spune Nevins.

{i a fost ziua lui
Sherlock Holmes...
O zi care este serbat\ din 2013, pe
22 mai, chiar de ziua creatorului
celebrului personaj, scriitorul
Arthur Conan Doyle. Anul acesta, „IBTimes“ a adunat câteva curiozit\]i pentru a serba ocazia:
n Ini]ial, Conan Doyle s-a gândit
s\ `[i numeasc\ personajul Sherrinford Holmes. A schimbat numele mai târziu cu prenumele unui

faimos juc\tor de cricket din epoc\.
n Ini]ial, dr. Watson trebuia
s\ se numeasc\ Ormond Sacker.
n Holmes n-a purtat niciodat\
faimoasa [apc\ de vân\toare `n
textele lui Conan Doyle. Acest
element vestimentar a fost introdus de desenatorul Sidney Paget,
care a ilustrat aventurile lui Holmes
`n „The Strand Magazine“.

n Cu toate c\ num\rul spectatorilor este clar `n sc\dere, spectacolele de pe Broadway au calculat `ncas\ri uria[e `n sezonul 20162017. O cre[tere de numai 5,5 la sut\ a `nsemnat o cifr\ de afaceri de
1,45 miliarde de dolari, un adev\rat record de `ncas\ri. Aceast\
cre[tere este `n mare m\sur\ datorat\ major\rii cu 6 la sut\ a pre]ului biletelor care, `n medie, se vând cu 103 dolari.
n Un reboot al francizei cinematografice Resident Evil, care tocmai se `ncheiase cu un episod final la `nceputul anului, a fost anun]at de pre[edintele Constatine Film, societatea german\ care a produs toate adapt\rile faimoasei serii de jocuri video. Cele [ase filme
de pân\ acum au avut `ncas\ri de 1,2 miliarde de dolari.
n Justi]ia american\ a decis `n final cine pune mâna pe mo[tenirea lui Prince: fra]ii [i surorile starului sunt acum, oficial, de]in\torii drepturilor asupra bunurilor l\sate `n urm\ de acesta,
inclusiv controlul asupra „comorii“ de cântece `nregistrate [i nelansate de artist. Asupra averii lui Prince (estimat\ la 300 de milioane de dolari) au emis preten]ii, printre al]ii, [i o femeie care
sus]inea c\ s-a c\s\torit `n secret cu el, la Las Vegas, dar [i un
muzician complet necunoscut, care afirma c\ artistul i-ar fi promis
c\ `i las\ toat\ averea.
n Celebrul Hayao Miyazaki, legenda anima]iei japoneze, a decis
s\ se `ntoarc\ pentru a realiza un ultim lungmetraj, au confirmat
studiourile Ghibli.
n Michel Houellebecq, celebrul autor francez, ajunge la New
York cu expozi]ia French Bashing, prezentând „o nou\ viziune,
amestecând fotomontaje [i peisaje sonore imersive“.
n Fondatorul Microsoft, Bill Gates, care obi[nuie[te s\ scrie pe
blogul personal despre cele mai bune c\r]i pe care le cite[te, a fost
atât de entuziasmat de The Rosie Project al autorului australian
Graeme Simsion, `ncât a trimis câte un exemplar la 50 dintre prietenii s\i. La fel de mult pare s\ fi pl\cut so]ilor Gates [i continuarea,
The Rosie Effect. So]ii Gates l-au invitat pe autor la o discu]ie care a
fost postat\ pe blogul lui Gates, www.gatesnotes.com. De asemenea,
Bill Gates ofer\ sfaturi de lectur\ celor interesa]i. ~ntr-una dintre ultimele post\ri, el propune o list\ de lecturi pentru var\: Born a
Crime, de Trevor Noah, The Heart, de Maylis de Kerangal, Hillbilly
Elegy, de J.D. Vance, Homo Deus, de Yuval Noah Harari, [i A Full
Life, o alt\ autobiografie a fostului pre[edinte Jimmy Carter.
n Popularul serial Min]i criminale continu\ cu un al 13-lea sezon,
dar dou\ dintre veterane s-ar putea s\ refuze s\ apar\: actri]ele A.J.
Cook (J.J. Jareau) [i Kirsten Vangsness (Penelope Garcia), sup\rate
c\ primesc un salariu mai mic decât colegii lor de sex masculin.
n Tom Cruise a confirmat faptul c\ va fi realizat\ o continuare
a celebrului Top Gun. Film\rile vor `ncepe anul viitor.
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Alien: Again

Film
Iulia Blaga

Nu [tiu dac\ e vârsta ori
faptul c\ lucreaz\ la superproduc]ii care sunt
prin defini]ie un fel de
cruci[\toare – greoaie,
dificil de manevrat [i
destinate exclusiv succesului financiar masiv –,
dar filmele lui Ridley
Scott sunt tot mai nes\rate. Veteranul regizor
`nc\ lucreaz\ la 79 de ani,
un merit per se, dar succesul financiar nu e egalat de unul calitativ.
Dup\ debutul str\lucit cu Dueli[tii (1977), cel mai art house [i
poate cel mai bun film al s\u, britanicul a `ncercat tot felul de stiluri, cochetând cu cinemaul comercial [i pân\ la urm\ l\sându-se
`nghi]it cu totul de el. ~[i p\streaz\ reputa]ia unui cineast cult datorit\ nu doar Dueli[tilor, dar
[i lui Alien (1979), Blad Runner
(1982) sau Thelma & Louise
(1991), fiind adev\rate pop icons.
~n 2012, Ridley Scott a scos Prometheus, prima parte dintr-un
prequel la Alien. Partea a doua,
Alien: Covenant, apare dup\ ce
Scott a mai f\cut insipidul Exodus: Zei [i regi (2014) [i supraevaluatul Mar]ianul (2015). Nici Alien:
Covenant nu e mai r\s\rit, dar
m\car se leag\ mai bine de serie,
introducând spectatorul `n universul Alien – o nav\ cu coloni[ti
(unii `n eprubete, al]ii adormi]i),

un accident, o traiectorie spre o
planet\ necunoscut\ [i poten]ial
periculoas\ etc. Introducerea e
destul de lung\ [i e, pân\ la urm\,
partea cea mai agreabil\ a filmului (ca la pove[tile de dragoste ale

c\ror cele mai frumoase momente
sunt cele de tatonare). E construit
atent pân\ la detalii de scenografie [i costume, `ncât s\ cuplezi
imediat cu seria `nceput\ `n 1979,
mai ales c\ printre eroii despre

Altruismul se `nva]\
Bun\starea material\ trebuie s\ vin\ la pachet cu grija [i empatia fa]\
de cei mai pu]in favoriza]i de soart\. Generozitatea este un sentiment
nobil care se cultiv\ `nc\ de mic [i
care `]i poate aduce satisfac]ii morale `n\l]\toare: am ajutat un om.
Este un adev\r nevinovat faptul c\ o [coal\ din centrul ora[ului
adun\ copiii oamenilor mai bine
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pozi]iona]i social. Astfel de oameni
vor dona mereu cu drag sume frumu[ele, iar [coala va avea mereu
cele mai ochioase b\nci, laptopuri
[i fe]e de mas\ pe catedre. C\ au
de unde. Domnul Niculescu, diriginte la clasa a opta, a dorit ca
anul acesta programul {coala Altfel s\ fie altfel.
F\r\ muzee, f\r\ vizite `n fabrici, unde copiii i-ar fi v\zut la lucru pe angaja]ii p\rin]ilor lor. Va fi
despre cum este s\ te bucuri ajutând. A prezentat clasei un proiect
imediat `ndr\git de to]i: vor ajuta o
persoan\ f\r\ posibilit\]i materiale.
~i vor cl\di o cas\, ca s\ `n]eleag\

[i copiii \[tia r\sf\]a]i ce `nseamn\ s\ munce[ti. P\rin]ii au f\cut
chet\ pentru materiale. C\r\mida a donat-o t\ticul X, patron de
magazin de profil. Lemnul a venit
de la t\ticul Y, [ef de ocol silvic.
Domnul Z, inginer constructor,
s-a oferit s\ asiste `ntregul mers
al lucr\rii.
Parc\ nu mai erau ei, cei ve[nic cu smartfonurile `n mân\. Parc\ aveam mai mult ro[u `n obraji
când d\deau c\r\mizi din mân\
`n mân\ [i cântau la unison. Era o
energie bun\, s\n\toas\ [i peste
toate plutea sentimentul acela al
unei fapte bune, f\cut\ din inim\.
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care [tim din start c\ sunt ni[te
elefan]i-care-se-leg\nau-pe-o pânz\ de p\ianjen, exist\ unul, Daniels
(Katherine Waterston), construit
pe prototipul lui Ellen Louise Ripley, personajul central al seriei,

interpretat de Sigourney Weaver
`n patru filme.
Fire[te, mai exist\ [i Michael
Fassbender `n dublu rol (android
bun [i android r\u) [i poate [i faptul c\ acest str\lucit actor e tot mai
turat & mai plafonat de rolurile de
la Hollywood fa]\ de zilele când lucra cu Steve McQueen, plus scenariul care vorbe[te despre ambi]ia
de creator a androidului, cu preten]ia c\ nimeni n-a mai f\cut-o,
faptul c\ filmul n-are ritm [i c\ la
un moment dat te plictise[ti s\ vezi
cum rând pe rând oamenii sunt lichida]i [amd duc la e[ecul filmului. Nu mai am nici o curiozitate s\
v\d alt film din serie, `n schimb,
dac\ mi se face dor de Alien, voi revedea filmele de `nceput.
Obsesia francizelor e cel mai mare r\u pe care Hollywoodul l-a f\cut cinemaului. Ele au pasteurizat
cel mai mult filmele [i le-au transformat `ntr-o c\snicie care dup\
anii de glorie se retrage `n rutin\.
N-are nici un haz s\ faci n continu\ri dup\ R\zboiul stelelor când
nu faci decât s\ distrugi farmecul
original, cl\tindu-l `n zece ape, doar
ca s\ sco]i ni[te bani din doi `n doi
ani. Cu cât un film are mai multe
continu\ri, cu atât mai bun\ r\mâne prima parte.
Pentru Ridley Scott e vorba [i de
nostalgie, `]i dai seama, s\ te re`ntorci la filmul care te-a lansat 30 [i
de ani mai târziu. E clar c\ altfel deconteaz\ el aceast\ experien]\. Pentru noi, ceilal]i, e mai greu...
Alien: Covenant, de Ridley Scott.
Cu: Michael Fassbender, Katherine
Waterstone, Billy Crudup

Voi n-a]i `ntrebat
F|R| ZAH|R v\ r\spunde
Bobi
Primul nivel a fost ridicat `n dou\
zile, mansarda `n alte dou\. Pentru
acoperi[ s-a luat decizia aducerii
unor speciali[ti, ca s\ se evite riscul ca vreun elev s\ se accidenteze.
Dar s\ nu crede]i c\ cineva a stat
degeaba. ~n tot acest timp, elevii au
s\pat, au amenajat o gr\din\ de legume [i au plantat fiecare câte un
pom fructifer care s\ `i reprezinte
ca personalitate. Astfel c\ lâng\
construc]ie puteai acum admira zece cire[i, opt meri [i nou\ cai[i.
{i fiecare din ei se uita la casa care cre[tea [i sim]ea cum o p\rticic\

din sufletul s\u a fost zidit\ acolo.
Aveau cele mai frumoase b\t\turi
`n palme [i se sim]eau cu to]ii revigora]i, fiindc\ este [tiut faptul
c\ munca fizic\ `ncarc\ bateriile
psihicului. ~n cea de a [aptea zi,
când pân\ [i Creatorul s-a odihnit,
copiii au insistat s\ fie aplicat\
tencuiala decorativ\, ca s\ poat\
vedea casa terminat\. Era o duminic\ `nsorit\ [i to]i ]ineau cupe de
[ampanie `n mân\. Domnul Niculescu i-a felicitat [i a transmis telefonic marea veste: Da, Mircea, am
terminat-o. A mea cum e?
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