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Palmaresul
Cannes-ului 2017
a dat Cezarului
ceea ce nu
primise de mult
Iulia Blaga
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PIA}A DE CARTE NU A MAI REVENIT LA CIFRELE DE DINAINTEA CRIZEI

Bucuriile cititorilor
[i necazurile
industriei editoriale

Eu, dac\ a[ fi `n locul Sofiei Coppola, m-a[ fi sim]it prost s\ mi
se dea un premiu la Cannes
pentru c\ sunt femeie. Presa a
titrat c\ americanca „a f\cut istorie“, devenind a doua reprezentant\ a sexului frumos premiat\ pentru regie la cel mai
important festival de film din
lume, lucru care nu se mai `ntâmplase din 1961, când Iulia
Soln]eva fusese distins\ pentru
Cronica anilor de foc.

» pag. 11

Scrisoare pentru
melomani

Wanda Luzzato, o
„duduie precoce“
devenit\ o mare
artist\ `mplinit\
Victor Eskenasy
Cu pu]in timp `n urm\, deschizând al doilea set de discuri al
Colec]iei „Arta Viorii“ („The Art
of Violin 2“), publicat sub egida
companiei Rhine Classics de cei
doi mari pasiona]i ai viorii din
Italia, Gianluca La Villa [i Emilio Pessina, am avut surpriza
s\-l descop\r pe George Enescu
[i semn\tura sa `n dou\ fotografii ale livretului.

» pag. 6

Rockin’ by myself

Rammstein, Paris
Dumitru Ungureanu

Citi]i despre bilan]ul Bookfest realizat de Eli B\dic\ [i interviul cu Mihai Mitric\, directorul executiv al AER,
realizat de George Onofrei, `n » paginile 2-3, 10

Ce po]i spune când o trup\ despre
care nu se [tie c\ s-a destr\mat `ncepe s\-[i publice „arhivele“, s\-[i
reediteze discurile `n box-set-uri
de lux, s\-[i recondi]ioneze `nregistr\rile mai pu]in reu[ite din
punct de vedere tehnic?

» pag. 13

2 » actualitate

Puncte slabe [i puncte
forte la Bookfest 2017
Cea de-a XII-a edi]ie a Salonului Interna]ional
de Carte Bookfest s-a `ncheiat `n urm\ cu
dou\ s\pt\mâni. Anul acesta, deja tradi]ionalul material despre târgul de dinaintea verii
vine, a[adar, cu o mic\ `ntârziere, cauzat\ de

mini-vacan]a dintre 1 [i 5 iunie, aspect luat `n
considerare [i de c\tre Asocia]ia Editorilor din
România (cei care au organizat salonul cu pricina, sub egida Federa]iei Editorilor din România, cu sprijinul Ministerului Culturii [i

Identit\]ii Na]ionale) atunci când au planificat
edi]ia din 2017, mutând-o pu]in mai devreme.
V\ invit s\ citi]i, `n rândurile ce urmeaz\,
câteva impresii personale pe marginea
Bookfestului ce tocmai a trecut.

Eli B\dic\
Cu toat\ pauza de la `nceputul lunii, nu a fost emis, din cuno[tin]ele mele, nici un comunicat de
pres\ cu bilan]ul final al târgului –
cum ar fi num\rul total de vizitatori sau procentul de vânz\ri per
total –, comparativ cu anii preceden]i. Prin urmare, nu avem informa]ii exacte cu privire la succesul (sau insuccesul) edi]iei 2017
a Bookfest, nici din partea organizatorilor, nici din partea expozan]ilor – care, `n afar\ de unadou\ excep]ii, s-au ferit s\ declare
procentul de cre[tere (sau sc\dere) a vânz\rilor.
Din ochi, fiind pe baricade `n
pavilioanele C1, C2, C4 [i C5 de la
Romexpo, unde s-a desf\[urat [i
de aceast\ dat\ salonul, a[ zice c\
fluxul de oameni nu s-a schimbat
fa]\ de edi]iile trecute: `n primele
dou\ zile [i jum\tate a fost liber,
pu]ini vizitatori r\t\ci]i printre
standuri sau pe la evenimente – se
putea face nestingherit un tur al
târgului, de la un cap la altul, `ntr-un
timp record; de vineri dup\-amiaz\ [i pân\ duminic\ sear\, `ns\, atmosfera s-a `nc\rcat, cititorii au
r\s\rit peste tot, populând Romexpo atât `n incint\, cât [i `n afara ei
(terasele cu mici, pe[te, bere [i cafea erau supraaglomerate), atât la
rafturile cu volume, cât [i la zonele
amenajate special pentru evenimente (doar patru puncte principale, de fapt: dou\ scene `n dou\
pavilioane diferite, zona de evenimente a ]\rii invitate de onoare,
Suedia, [i spa]iul dedicat copiilor –
Bookfest Junior) sau la standurile
editurilor.
Tot impresionist (pentru c\ n-am
verificat fiecare pozi]ie [i fiecare
metru p\trat), pot spune c\ mare
lucru `n dispunerea standurilor
expozan]ilor nu s-a schimbat – de
pild\, editurile mari au avut acelea[i spa]ii rezervate ca pân\ acum
(lucru care se `ntâmpl\ [i la ruda
mai `nst\rit\ a Bookfest, Gaudeamus), mi[c\ri producându-se doar

`n cazul editurilor mai mici (de
exemplu, Casa de Editur\ Max
Blecher a `mp\r]it standul anul
acesta cu Editura Gestalt Books,
`n pavilionul C4 – pe când anul
trecut f\cuse echip\ cu Editura
Tracus Arte, `n pavilionul C2).

Multe edituri importante
au lipsit
Apoi, multe edituri importante au
lipsit anul acesta de la Bookfest.
Se `ntâmpl\ la fiecare edi]ie, din
varii motive, cele mai des invocate fiind spa]iile improprii alocate
de organizatori [i taxele de participare (`nchiriere a spa]iilor) prea
mari `n raport cu num\rul de
vânz\ri/vizitatori [i cu vizibilitatea câ[tigat\. Dintre absen]i, `i

amintesc doar pe cei de la Editura
Univers, Editura Cartier, Ratio et
Revelatio Publishing House. De
cealalt\ parte, au ap\rut [i expozan]i noi, atât cu standuri cu volume – cum ar fi Editura Meditative
Arts sau Editura Miidec\r]i –, cât
[i cu diferite alte produse (tablouri, accesorii, ceaiuri, cafea etc.).
La capitolul reduceri st\m, ca
de obicei, prost. Nici Bookfest,
nici Gaudeamus nu sunt târguri
de carte cu promo]ii sau oferte
consistente. ~n cel mai fericit caz,
am dat peste c\r]i scoase din depozit, [terse de praf [i a[ezate `n
co[uri cu reduceri (de pân\ la 80%),
volume care, `n general, sunt bune de dus la reciclat – e adev\rat,
`ns\, c\, dac\ ai r\bdare [i timp
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suficient, po]i g\si ni[te comori.
Sunt câteva edituri care chiar
`ncearc\ s\ fie mai prietenoase cu
cititorii lor, s\-i fidelizeze, a[a c\
fac pachete de c\r]i cu pre] redus
sau aplic\ un 10-20% discount.
Prea pu]in, `ns\, comparativ cu
ofertele libr\riilor online – care
d\uneaz\, `ntr-adev\r, pie]ei de
carte cu pre]urile mult prea mici
pe care le practic\. ~ns\ românii le
prefer\, ne[tiind ce se ascunde `n
spatele reducerilor foarte mari pe
care acestea le fac. Categoric, la
Bookfest nu mergi pentru acest
capitol, oricât de naiv ai fi, ci pentru a te `ntâlni cu personalit\]i culturale importante din spa]iul românesc, respectiv suedez, `n cazul
acestui an, pentru a lua autografe,

a cump\ra primul o carte sau alta
(pentru c\, nu-i a[a?, majoritatea
nout\]ilor ajung la târg direct din
tipar [i dureaz\ ceva timp pentru
a intra `n libr\rii, `n func]ie [i de
distribu]ia editurii respective)
sau a vizita editurile mici, cele pe
care le g\se[ti mai rar `n libr\rii.

Toate lans\rile
se fac pe fug\
Cât despre evenimente, ele au
fost, `n general, lans\ri de c\r]i,
dar [i câteva dezbateri (mult mai
nimerite, m-a[ avânta s\ spun) interesante. Organizatorii Bookfest
spun c\ au fost peste 400 de evenimente – nu le-am num\rat, a[a c\
`i credem pe cuvânt. Oricum, imposibil s\ ajungi la toate, oricât de
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mult ]i-ai dori (dac\ ]i-ai dori). ~mi
men]in opinia [i reafirm c\ m-a[
bucura s\ se `n]eleag\ odat\ [i odat\ c\ num\rul acesta impresionant de lans\ri nu `nseamn\ absolut nimic. Din punctul meu de
vedere, toat\ nebunia aceasta
d\uneaz\, de fapt, publicului cititor. Toate lans\rile se fac pe fug\,
`n jum\tate de or\ pe carte (rare
sunt cele care aloc\ o or\ `ntreag\) sau chiar cincisprezece minute, timp `n care, dup\ cum [ti]i, nu
po]i s\ spui lucruri relevante despre ceva, orice, dar\mite despre
un volum. {i totu[i parc\ exist\ o
competi]ie `ntre edituri, de tipul
„Cine are cele mai multe evenimente?“ – cu varia]iile „Microfonul c\rei edituri este cel mai tare?“ (m\ refer la boxe [i volum,
desigur), „Cum s\ bruiem mai
mult?“, „Cum s\ nu ne `n]elegem
unii pe al]ii“, „Cum s\ ]inem mai
mult oamenii `n picioare la
stand“, „Cum s\ ne d\m coate“
[.a.m.d. Unde mai pui c\ to]i cei
implica]i `n aceste evenimente
sunt stor[i de energie – oamenii
de comunicare se chinuie s\ dea
comunicate peste comunicate, invites peste invites, criticii literari,
jurnali[tii [i bloggerii de carte
aprecia]i se `nham\, an de an, la
un maraton de lectur\-de-dinainte-de-târg, iar apoi de alergat-dela-o-lansare-la-alta, autorii par [i
ei u[or agasa]i uneori de toat\ harababura specific\, iar cititorii fie
stau la cozi uria[e de autografe, fie
fac eforturi reale de a merge la
lans\ri [i a auzi ceva ori fug mâncând p\mântul de zilele aglomerate (par]ial vineri, par]ial duminic\, `ntotdeauna sâmb\t\). Sigur,
e o chestiune de gust, dar prefer
oricând lans\rile a[ezate, relaxate,

lans\rile cu dialog real `ntre invita]i, cu cât mai pu]ine laude excesive, cu lecturi [i dezbateri. Dar
am o b\nuial\ c\ nu voi vedea acest
lucru prea curând pus `n practic\.
Cele mai reu[ite `ntâlniri au
fost, totu[i, cele organizate de invitatul de onoare. Cum spunea [i
colega mea Andra Petrariu `n
num\rul trecut (nr. 568) al „Suplimentului de cultur\“, Ambasada
Suediei a preg\tit, sub sloganul
„Sweden – Creating Stories“, dou\zeci de evenimente pentru adul]i,
dou\zeci de evenimente pentru
copii, opt vizion\ri de filme suedeze [i dou\ expozi]ii. Un program
variat, bine gândit, nebazat exclusiv pe lans\ri de carte. De departe
cele mai faine teme au fost cele
propuse de Suedia, cum ar fi „Femei `n literatur\, literatur\ scris\
de femei“, „Strategii de sprijinire
a traducerilor `n Suedia [i `n România“, „Activism prin band\
desenat\“, „Traducerea ca pretext
pentru a scrie/Scrisul ca pretext
pentru a iubi – Trado“, „Literatura vizual\: o nou\ form\ de comunicare“, „Valen]e educative ale literaturii pentru copii: studiu de
caz Suedia [i paralel\ cu România“, „Literatur\ [i stimularea
lecturii la copii“ [.a. Unde mai pui
c\ cei mici au avut ateliere frumoase organizate pentru ei. Ar fi
nedrept s\ nu men]ionez, cu toate
acestea, [i alte dialoguri relevante,
`ntâlniri puse la cale de al]i expozan]i – de exemplu, Administra]ia
Fondului Na]ional Cultural (AFCN)
a propus o dezbatere privind difuzarea de carte [i pres\, Editura
Polirom a lansat Povestea lui Genji,
de Murasaki Shikibu (traducere din
limba japonez\ de Angela Hondru)

printr-o dezbatere, Editura Humanitas a organizat o discu]ie despre
literatura contemporan\ din Suedia [i România etc. Dar ele au fost
rara avis.

Peste 1.000 de nout\]i
Trebuie s\ men]ionez [i faptul c\,
de[i `mi sus]in `n continuare
100% opinia privind lans\rile, am
participat [i eu la opt dintre acestea, fie spunând câteva cuvinte
despre c\r]ile respective, fie moderând. La Editura Polirom, de
exemplu, am moderat cinci lans\ri: Hanul lui Manuc, de Simona
Antonescu, Sânii verzi, de Florin
Iaru, Pere]i sub]iri, de Ana Maria
Sandu, Exitus, de Adrian Georgescu, [i Ultraviolen]\, de Bogdan
Co[a, iar la Casa de Pariuri Literare am vorbit despre Lucru de
mân\, de Alice Popescu, Whole
Lotta Love, de Maria Balaba[, [i
~n gr\dina de la moar\, de M\d\lina Rotaru. Motiva]ia mea e simpl\: toate sunt c\r]i excelente. Mai
mult de atât nu mai spun, dac\
sunte]i interesa]i, merge]i dumneavoastr\ spre ele.
Dac\ tot am ajuns la c\r]i, vedetele târgului, cum ar veni, ar fi cazul s\ m\ opresc pu]in [i la ele. Se
pare c\, din cele aproximativ 1 milion de volume aduse la Bookfest,
peste 1.000 dintre acestea au fost
nout\]i. Mult, mai ales dac\ ne raport\m la bro[ura – abia publicat\
[i `n limba român\ (prin proiectul
ALDUS) – Industria c\r]ii `n Europa: Un tablou `n premier\, elaborat\ de Federa]ia Editorilor din
Europa, sau la Barometrul de Consum Cultural (realizat de INCFC),
care con]ine ni[te informa]ii dezolante cu privire la pia]a editorial\

Lansarea volumului Povestea lui Genji de Murasaki Shikibu, ap\rut la Editura Polirom, `n prezen]a Excelen]ei Sale
domnul Kanji Tsushima, a Excelen]ei Sale domnul Kisaburo Ishii, ambasadorul Japoniei în România, a Angelei Hondru
[i a lui Bogdan-Alexandru St\nescu
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româneasc\ – cum ar fi c\ 23%
dintre responden]i nu cump\r\
nici m\car o carte `ntr-un an [i doar
17% cump\r\ `ntre cinci [i zece c\r]i.

Extrem de multe titluri
foarte bune
Din punct de vedere calitativ, cred
c\ st\m bine. Au ap\rut extrem de
multe titluri foarte bune, multe
promi]\toare, atât traduceri, cât
[i c\r]i autohtone. La acest din
urm\ aspect consider c\ edi]ia
Bookfest a stat extraordinar: c\r]ile române[ti remarcabile publicate acum sunt foarte numeroase,
spre deosebire de al]i ani. Autori
precum Bogdan-Alexandru St\nescu, Lavinia Brani[te, Andrei
Dósa, Bogdan Co[a, Ana Rotea,
Doina Ioanid, Andrei Cr\ciun,
Radu Paraschivescu, Iulian T\nase, Mihai Radu, Lucian Dan
Teodorovici, Radu Jorgensen, Tudor Ganea, Andrei Cornea, Alex
Tocilescu etc. au revenit cu volume
noi de poezie sau proz\, unele pentru adul]i, altele pentru copii,
toate foarte bune (`mpreun\ cu
cele anterior men]ionate mai sus).
S\ nu mai vorbesc de cele recente,
lansate [i anterior târgului, cum
ar fi c\r]ile semnate de Ioana
Nicolaie, Alice Popescu, Carmen
Tinderle, Simona Antonescu, Aurora Liiceanu, Adrian Georgescu
etc. Nici `n ceea ce prive[te nonfic]iunea nu st\m r\u deloc: avem
acum de citit un proasp\t volum
coordonat de Vintil\ Mih\ilescu
[i unul de Lia Faur [i {erban Axinte,
unul scris de Mircea C\rt\rescu,
unul de Andrei Ple[u, altul de
Radu Vancu, dou\ de jurnalistele
Emilia {ercan [i Ramona Ursu ori
de Magda R\du]\ [.a. Iar dac\
ad\ug\m la toate acestea [i debutan]ii, care au dat volume surprinz\toare – zic la `ntâmplare
primele nume care `mi vin `n minte:

Maria Balaba[, Mara Wagner,
Adrian Mih\l]ianu, Irina Dobrescu, R\zvan Exarhu, Gabriel Achim
[.a. –, ajunge]i imediat la p\rerea
mea: autorii români au revenit `n
for]\. Multe dintre c\r]ile scriitorilor de mai sus au fost [i `n topurile celor mai bine vândute volume
de anul acesta. De fapt, am senza]ia c\ fic]iunea, memorialistica
[i literatura de specialitate româneasc\ n-au ar\tat mai bine ca
acum `n ultimii cel pu]in zece ani.
Ceea ce, personal, m\ bucur\ foarte tare. V\ `ncurajez cu c\ldur\ s\
merge]i [i s\ scotoci]i libr\riile `n
c\utarea volumelor autohtone,
merit\ cu vârf [i-ndesat.
Al doilea as al Bookfestului de
anul acesta a fost sec]iunea Junior,
extins\ [i `nc\rcat\ cu ateliere,
`ntâlniri, discu]ii, proiec]ii, jocuri
[i c\r]i, c\r]i [i jocuri. De altfel,
pia]a româneasc\ de c\r]i pentru
copii se extinde din ce `n ce mai
mult, lucru absolut minunat (era
[i vremea). Sper la o `nflorire [i
mai puternic\. Iar al treilea punct
forte al salonului curent a fost,
cum deja am afirmat, ]ara invitat\
de onoare: Suedia.
La deschiderea Salonului Interna]ional de Carte Bookfest, Ionu]
Vulpescu, ministrul Culturii [i
Identit\]ii Na]ionale, spunea, printre altele, c\ „este necesar\ o `ncurajare continu\ a pie]ei de carte,
prin intermediul campaniilor de
lectur\, prin `ncurajarea unui sistem na]ional de achizi]ie a c\r]ii,
urm\rindu-se o democratizare a
accesului la cultur\“. A[ vrea s\
`nchei aceste rânduri dorindu-ne
nou\, tuturor, ca acesta s\ nu fie
un simplu discurs, ci s\ vedem [i
ceva ac]iuni curând. Cine [tie, poate Bookfestul de anul viitor (când
SUA vor fi invitatele de onoare) ar
putea avea, astfel, mai multe puncte forte decât slabe.
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Scrisoare c\tre Shani Boianjiu
Cartea Oamenii eternit\]ii nu se tem niciodat\
(traducere din limba englez\ de Ioana Filat) a fost
publicat\ la Editura Polirom `n 2014.

Culeg\torul de harfe
Andrei Cr\ciun

Drag\ Shani – [i sper s\ `mi permi]i s\ `]i spun astfel, fiindc\ e[ti
mai tân\r\ decât mine cu patru
ani, am\nunt care deja mi se pare
scandalos –, nu mai [tiu nici o
scriitoare din lume care la doar
treizeci de ani s\ fi cunoscut succesul dumitale `n mod justificat.
A[a, autoare de bestselleruri, har
Domnului, au tot existat. Dar care
[i s\ [tie s\ scrie, nu.
Drag\ Shani, ]i-am citit Oamenii eternit\]ii, abia `ntors dintr-o
c\l\torie `n teritoriile ocupate, cum
li se spune `n Israel. La mine `n
]ar\, acele locuri se numesc `nc\
Palestina. Ziarist de pres\ scris\,
am c\l\torit dincolo de Zidul de

Ap\rare de la Ierusalim [i am adunat pove[ti, tragice, cum altfel?,
ale oamenilor care tr\iesc acolo.
Am ajuns pân\ la Râul Iordan,
[i m-am uitat `ndelung la adolescen]ii israelieni care p\zeau frontiera. M-am gândit la gândurile
lor, dar eram foarte departe de a
[ti care sunt ele cu adev\rat.
Mi-ar fi pl\cut s\ privesc [i
spre cer, dar `n Orientul Mijlociu
arareori po]i s\ prive[ti cerul.
Soarele e orbitor. {i din aceast\
imposibilitate cred c\ se nasc multe dintre problemele noastre, aici,
pe p\mânt.
Mi-am amintit de prima tinere]e. ~n prima tinere]e am locuit [i

eu o vreme `n Tel Avivul dumneavoastr\ [i la fiecare pas `ntâlneam
tineri [i tinere care `[i odihneau
armele pe genunchi. ~n autobuze,
`n trenuri, `n campusul universit\]ii. Veneam dintr-o Europ\ care avusese naivitatea s\ cread\ c\
armele sunt din trecut. Imaginea
m\ tulbura. Nu am servit `n armata ]\rii mele, nu [tiu s\ folosesc o
mitralier\, iar asta mi se pare o binecuvântare.
Sunt c\r]i f\r\ de care putem
lini[ti]i tr\i pân\ la sfâr[itul timpului. Oamenii eternit\]ii nu este
dintre ele. De Oamenii eternit\]ii
avem nevoie. Aceast\ istorie a tinerelor femei care intr\ `n armata
statului Israel, fiindc\ a[a le-o cere timpul prezent, o mo[tenire a
trecutului care nu a trecut. {i nu e
nimic de f\cut, fetele `[i servesc
patria, a[a cum [i mamele lor
[i-au servit patria (m-a `ncântat
acest fragment: „Când mama avea
optâ[pe ani, o contactau avioane
prin sta]ie. Trei ani a a[teptat s-o
contacteze avioane prin sta]ie.
Când o contactau avioanele din
For]ele Aeriene, mama le d\dea
permisiunea s\ aterizeze. Aveau

Vecinul, un
greier [i otrav\
Prin geam, `l v\d pe vecinul meu
pensionar – \la care m-a interogat
dac\-s scriitor, c\ l-a-ntrebat cic\
o doamn\ – cu mâna pe poart\.
N-am sonerie. M\ gândesc c\ o
vrea ceva. Ies repede [i m\ apropii. Omul tresare ca [i cum ar fi
fost la furat:
— Vai, m-a]i prins! zice ru[inat.
Observ c\ are un cle[te `n mân\.
— Ce s-a-ntâmplat?
— P\i, m\ scuza]i, v-am f\cut
un clenci din sârm\ la poart\, c\ o
deschide vântul [i a intrat asear\
un câine [i v-a trântit, m\ tem,
ro[iile [i ardeii la p\mânt. Toat\
noaptea n-am `nchis un ochi de
grij\.

***
~n ultima vreme, noaptea m\ trezesc cu câte un greier `n cas\, care
intr\ ziua prin u[a l\sat\ deschis\. ~l descop\r când, vorba vine, cânt\. Acum trebuie s\ beau
un whisky, s\ fumez o ]igar\, s\-mi
fac un plan, ca s\ am curaj s\-l
prind. ~n schimb `mi amintesc o
dup-amiaz\ fabuloas\ de tihn\ `n
copil\rie, când tot ce-am f\cut ore
`ntregi a fost s\ vânez un greier de
pe malul [an]ului opus casei mele.
L-am v\zut cum o taie `n p\mânt, am trecut drumul, am deschis poarta, am luat o can\ cu ap\,
m-am `ntors [i-am turnat-o `n

gaur\. Tot c\ram ap\ cu cana din
curte – o secund\ nu m-a dus capul s\ vin cu g\leata –, turnam [i
a[teptam greierul s\ ias\. Ca s\-l
prind `n palm\ [i s\-i spun chestia
aia cu „Cri-cri-cri!/ Toamn\ gri/
Nu credeam c-o s\ mai vii“. De[i
era var\ [i cald ca acum. Nici
dup\ zece c\ni nu ie[ise, dar eu
n-aveam nici un deadline, mi se
p\rea c\-l pot a[tepta [i o via]\.
}in minte cum m\ uitam fix,
nemi[cat, `n buza dintre umbr\ [i
lumin\, cu palmele f\cute c\u[.
Dac\ n-am [ti de zen, a[ spune c\
l-am inventat eu atunci. Mai stârneam curiozitatea câte unui trec\tor

nevoie s\ aterizeze ca s\ alimenteze cu combustibil. Era `ntr-o
baz\ de alimentare. Era controloare aerian\. A[teptau s\-i aud\
vocea proasp\t `n\sprit\ de primele ]ig\ri fumate [i de efortul
de a ascunde cât de tân\r\ era.
F\r\ permisiunea ei, avioanele
nu puteau s\ aterizeze. Aveau nevoie de ea când zburau [i ea
st\tea `n turnul de control [i-[i
desena fe]e pe bra]ul brun, gândindu-se la ce glume urâte poate
s\ le toarne b\ie]ilor din baz\
când ie[ea din tur\“).
Drag\ Shani, eu cred c\ o carte
este mare dac\ ne las\ m\car un
personaj memorabil, dar tu ni le-ai
l\sat pe Yael, Avi[ag [i Lea, [i nici
nu [tiu care dintre ele m-a uimit
mai mult. Probabil c\ Yael, da,
trebuie s\ fi fost Yael. Mi-ar fi
pl\cut s\ existe `ntocmai [i s\ o
pot `ntâlni. Vezi bine, sunt bolnav
de literatur\.
Drag\ Shani, [i mai mult, dac\
nu cel mai mult, mi-a pl\cut `n Oamenii eternit\]ii umorul dumitale. Ai un umor formidabil, date fiind armele din Orientul Mijlociu,
sau poate c\ tocmai de aceea. Am

râs sau m\car am surâs `n fiecare
capitol, poate [i atunci când nu
s-ar fi cuvenit. Sunt multe teorii
cu privire la rezisten]a evreilor `n
curgerea lor prin timp pân\ la Israelul de ast\zi.
Shani, [i nu [tiu dac\ asta ]i-ai
propus, m-ai convins c\ umorul a
salvat acea lume, [i c\ tot el `nc\ o
salveaz\.
Pace.

~ntâmpl\ri [i personaje
Florin L\z\rescu
care m\ scotea din trans\, mereu
cu aceea[i `ntrebare:
— M\i, da’ ce faci tu acolo?
R\spundeam mereu la fel, `n
[oapt\:
— Prind un greier.
{i nimeni nu mai lungea vorba,
nu insista. Trec\torii erau mul]umi]i [i l\muri]i definitiv de r\spuns, p\reau c\ `n]eleg [i respect\
preocuparea mea, spunându-[i `n
sine: „Aaa, p\i acu’ are noim\. Copilu’ \sta nu-i tâmpit – cum credeam –, prinde greieri, face ceva
important, s\-l las\m `n pace“.
{i dup\ ore de zen, de c\rat ap\
cu cana, greierul a ie[it, a tras o
gur\ de aer, [i-a stors antenele, iar
eu l-am prins [i l-am b\gat `ntr-o
cutie de chibrituri special golit\
pentru moment. L-am scuturat de

vreo câteva ori `n cutie, la ureche –
poate cânt\. N-a cântat. Nu i-am
mai spus poezia cu „vecina lui furnic\“ [i „acum joac\, dac\-]i vine“.
Mi s-a f\cut nu [tiu cum mil\ de el
[i i-am dat drumul `n iarb\.
***
~n pia]a mare din Chi[in\u exist\
cel pu]in dou\ femei amestecate
`n mul]ime, care strig\ la intervale regulate, cumva cotit, ap\sat
printre din]i, dar nu prea tare, ca
[i cum ar vinde droguri pe sub
mân\:
— Otrav\! Otrav\!
Iar una are [i o completare l\muritoare:
— Otrav\! Otrav\! Iarb\, furnici
[i guzgani!

{tiri la zi din actualitatea cultural\ [i articolele edi]iei pe
www.suplimentuldecultura.ro
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G\uri
~n clipa când scriu textul de fa]\, dintr-un apartament
vecin se aude un huruit de borma[in\ nervoas\, care
b\nuiesc c\ va continua mult dup\ apusul soarelui.
E sâmb\t\, e zi liber\, numai c\ un vecin `[i instaleaz\
central\ termic\, a[a c\ pere]ii lui au nevoie urgent\
de multe, foarte multe g\uri.

Românii e de[tep]i
Radu Pavel Gheo

Nu-i mare lucru. Oricine locuie[te
la bloc cunoa[te sunetul \sta persistent [i sâcâitor, care parc\ `]i sfredele[te creierul. Ba poate chiar l-a
produs el `nsu[i – adic\ nu el, ci borma[ina, nelipsitul instrument al
gospodarului veritabil, instrumentul contemporan de validare a virilit\]ii. Probabil c\ `n curând o s\

m\ simt obligat s\-mi cump\r [i eu
una. Doar c\ firea mea panicard\
m\ `mpinge s\ gândesc catastrofic.
Stau `ntr-un bloc comunist relativ vechi, construit pe vremea
lui Dej. E un bloc de c\r\mid\ cu
apartamente micu]e, dar altfel
destul de decent. Când a fost ridicat, nu avea nici m\car `nc\lzire

central\, ci sobe tradi]ionale, cu
lemne. ~n fiecare buc\t\rie `nc\
exist\ o gur\ de aerisire ce d\ spre
un horn comun, cu ie[ire pe acoperi[. Mai apoi s-au instalat re]eaua de `nc\lzire central\ [i cea de
gaz, a[a c\ s-au g\urit pere]ii [i tavanele ce leag\ apartamentele `ntre ele. ~n apartamentul nostru (care `nc\ nu era al nostru) s-a mai
f\cut o gaur\ grosolan\ `n pervazul
geamului, prin care s-a vârât firul
gros al re]elei telefonice, iar apoi lucrurile au r\mas o vreme a[a. Pân\
la c\derea comunismului.
Dup\ aceea a venit libertatea,
atâta cât\ a fost [i cât\ mai e. Inclusiv libertatea de a da g\uri. Libertatea, adic\ necesitatea `n]eleas\. Dau un tur prin apartament
[i m\ uit la g\urile postrevolu]ionare. Una de la indispensabilul cablu TV, când s-a g\urit delicat tocul u[ii. Al\turi, `nc\ una, ceva
mai grosolan\, pentru cablul de
internet. O nimica toat\. Apoi, nu
[tiu de ce, la un moment dat au
fost schimbate ]evile de gaz din
`ntreg blocul. Nu s-au f\cut g\uri
noi, `n schimb s-au instalat ni[te
]evi mai sub]iri, iar vechile g\uri

Cum ar ar\ta azi
discu]iile pe WhatsApp
`ntre liderii PSD
Dragnea: Prieteni, nu merge nimeni
`n vacan]\ vara asta pân\ nu dau eu
semnalul c\ am `nchis treaba.
Olgu]a Vasilescu: Eu mi-am depus demisia `n alb `nc\ de când am
intrat `n guvern. Nu e de ajuns.
(Liderul PSD Dolj `[i aprob\ [efa.)
Codrin {tef\nescu: E momentul
s\ ne lu\m guvernarea `napoi. {i
cei de la ALDE sunt de acord cu noi.
Gabriela Firea se amuz\, dar nu
intr\ `n discu]ie.
Liderul PSD Olt: N-am v\zut
nimic la guvernul \sta. S\ plece, c\
ne-au f\cut de ru[ine. M\ `ntreab\
primarii prin teritoriu când rezolv\m cu banii pentru drumuri, c\
vor oamenii s\ blocheze [oselele.
Ecaterina Andronescu: S\ fim
uni]i.
Liviu Dragnea: Ave]i alte observa]ii? Din Moldova nimic?
Deputat de Vrancea: Bun, deci
cum facem? Grindeanu e omul Sistemului, `l sus]ine Iohannis, nu mai
e al nostru.
Liviu Ple[oianu: Am fost vota]i
masiv ca s\ facem bine oamenilor.
{arpele veninos e cel mai periculos.
S\-i retez\m odat\ capul.

Marian Neac[u: Dac\ nu mergem pân\ la cap\t m\car acum, nu
vom mai fi `n stare de nimic. Presiunea va cre[te.
Senator PSD de Prahova: S\ nu
ne pripim. PSD nu trebuie s\ piard\
guvernarea. Neam]ul o s\ ne joace.
Liviu Ple[oianu: Mergem la suspendare, avem majoritate. D\m salarii la oameni, ce naiba, electoratul
ne sus]ine.
Ecaterina Andronescu: Ruga]i-l
[i pe Iliescu s\ se pronun]e pe tema
asta. Experien]a lui ne ajut\. S\ p\str\m unitatea PSD.
Codrin {tef\nescu: Suntem `n
stare s\ facem ceva sau pisica
r\mâne `ntreag\?
Lider PSD Timi[: Grindeanu are
cre[tere economic\ de la 5,7 la sut\.
Nu prea sunt argumente pentru
schimbare.
Eugen Nicolicea: Dar cu Justi]ia
cum r\mâne? L-am pierdut pe Tudorel Toader, se comport\ ca un
ministru trimis de Bruxelles.
Codrin {tef\nescu: Da, da, trebuie ras tot. Dac\ schimb\m, atunci
ne punem omul nostru la Justi]ie.
Tot radem.

Liviu Dragnea: Grindeanu [i
Viorel {tefan nici n-au fost `n Parlament la legea salariz\rii. M-au sup\rat amândoi. O s\ analiz\m cu responsabilitate, dar e deranjant. Eu
vreau s\-mi p\strez calmul, dar `n
momentele astea chiar nu pot.
Olgu]a Vasilescu: Trebuie f\cut
ceva. V\ spun din start c\ nu vreau
s\ fiu premier.
Dragnea: S\ facem evaluarea
cabinetului mai `ntâi. Nu vorbim
acum de nume.
Gabriela Firea râde.
Ecaterina Andronescu: L-am
sunat pe Iliescu, dar nu r\spunde la
ora asta.
Codrin {tef\nescu: Batem câmpii aici. La fel am f\cut [i cu OUG 13.
Suntem moi, o s\ ne alerge lumea
cu pietre `n toamn\.
Ple[oianu: ~l chem\m pe Grindeanu la partid [i `l punem `n fa]a
faptului `mplinit. Facem un CEx
l\rgit [i spunem acolo tot ce avem
pe suflet. Guvernul e al nostru sau
PSD a ajuns anexa guvernului? S\
d\m r\spuns. Chiar luna asta.
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au r\mas prea mari, transformându-se `ntr-un fel de guri de comunicare `ntre apartamente: `i aud
mereu pe vecinii de jos sau de sus,
aflu când merg la toalet\ – uneori
chiar din gura lor – [i adesea miros ce g\tesc `n buc\t\rie. Nu e neap\rat un motiv de nemul]umire:
la urma urmei, a[a se strâng
leg\turile `ntre oameni, a[a apare
c\ldura uman\ [i se creeaz\ spiritul de comunitate.
Cum verile `n ora[ele mari sunt
greu de suportat, acum vreo zece
ani ne-am instalat [i noi, ca atâ]ia
al]ii, un aparat de aer condi]ionat.
Atunci am v\zut ce `nseamn\ o
gaur\ adev\rat\, zdrav\n\, sfredelit\ cu un rotopercutor `n peretele
exterior al blocului. Zburau a[chii
de tencuial\ [i buc\]i de c\r\mid\
ro[ie `n toate direc]iile. La final
ne-am trezit cu o gaur\ rotund\ [i
frumoas\, prin care puteai vâr`
pumnul. Sau aparatul de aer condi]ionat. {i m-am gândit c\ de-acum
o s\ ne oprim aici.
Numai c\ vara trecut\ locatarii
blocului nostru au decis s\ instaleze contoare individuale de gaz. A
fost angajat\ o firm\ specializat\,

care a venit `n fiecare apartament
[i a `nceput s\ fac\ g\uri noi: una
`ntr-un perete, alta `n altul, o a treia, regal\, deasupra u[ii. G\uri
mari, g\uri grosolane, prin care
intr\ [i o ]eav\ de tun [i pe care
n-ai decât s\ le tencuie[ti dup\
aceea. ~ntre timp, prin apartamentele vecine borma[inile huruie `n
continuare, se fac alte g\uri, se
ciuruiesc al]i pere]i – se instaleaz\
centrale termice, ]evi, guri de aerisire [i ce-o mai fi.
Cândva o s-o facem [i noi. O s\
ne punem central\, o s\ ne instal\m ]evi noi `n pere]i. ~n casa
noastr\ sunt prea pu]ine g\uri
pentru traiul modern. Dar am o
viziune, o spaim\ permanent\: c\
la un moment dat zidurile cl\dirii
o s\ se transforme `ntr-o sit\ `mp\nat\ cu cabluri, aparate [i antene ag\]ate greoi de ele [i-o s\ se
pr\bu[easc\ `ntr-un nor de praf
ro[iatic, cu tot cu blocul modernizat. A[a-s eu, tem\tor. ~mi dau seama c\ oamenii serio[i nu-[i bat capul cu a[a ceva. O scria undeva [i
Eminescu, traducându-l pe Mark
Twain: „Clan]! cu to]ii, fra]i iubi]i!/ Face]i g\uri unde [ti]i“.

Vagonul cu vorbe
Florin Ghe]\u

Olgu]a Vasilescu: Da, s\ ascult\m filialele, e bun\ ideea.
Liviu Dragnea: Eu nu vreau s\
rupem partidul, dar vreau s\ ne
consult\m.
Deputat de Giurgiu: S\-[i dea
demisia mini[trii, e cel mai bun
semnal.
Doina Pan\: For]\m cumva, dar
la Cotroceni cum facem? Iohannis
ne accept\ premierul?
Codrin {tef\nescu: Trebuie jucat tare. Grindeanu \sta nu mai e
premierul nostru. Iohannis nu are
majoritate.
Discu]ia de mai sus este una
imaginar\, dar cam asta e atmosfera `n PSD. Social-democra]ii au
ajuns s\-[i critice premierul, unii
din partid spunând c\ nu se mai respect\ programul de guvernare.
Când iese la declara]ii, Liviu Dragnea `[i arat\ sus]inerea fa]\ de
Grindeanu, `ns\ e clar c\ s-a rupt
lan]ul de iubire. Dragnea l-ar
schimba [i mâine pe Grindeanu, nu
mai are `ncredere `n el. Sorinel nu-i
mai r\spunde la comenzi cum f\cea
`n primele zile de guvernare.
~n timpul \sta, PSD se poticne[te
tot mai tare. Una se discut\ la partid
cu legea salariz\rii, altceva spune

ministrul de Finan]e, iar când e
`ntrebat de ce nu se mai respect\
programul de guvernare, Grindeanu n-are r\spuns.
Bugetarii amenin]\ cu protestele, PSD e prins `n chingi. Din vina
sa. E greu totu[i s\ explici oamenilor de ce trebuie schimbat Grindeanu. ~ns\ prelungirea scandalului va eroda partidul. Iar mandatul
e lung.
E pu]in probabil ca premierul
Grindeanu s\ demisioneze singur.
Totu[i, PSD `l poate determina s\
plece de la Palatul Victoria. Inclusiv prin demisia mini[trilor fideli
lui Dragnea sau chiar prin mo]iune
de cenzur\. Problema e ce va face
Iohannis. Pentru c\ plecarea lui
Grindeanu va complica jocul politic, iar PSD are nevoie de acceptul
pre[edintelui pentru a-[i impune
premierul.
Urmeaz\ o var\ politic\ fierbinte, de[i pe `nceput de an nimeni
nu anticipa atâtea [ov\ieli la PSD.
Se joac\ nu doar guvernarea, ci [i
controlul asupra partidului. {i
aten]ie, nu sunt doar dou\ tabere, ci
trei. Nu Grindeanu e pericolul cel
mare pentru Dragnea, pentru c\
`nc\ n-are stof\ de politician curajos. Pe turnant\ vine Firea.
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Wanda Luzzato – o „duduie precoce“
devenit\ o mare artist\ `mplinit\
Cu pu]in timp `n urm\, deschizând al doilea set de discuri al Colec]iei „Arta Viorii“ („The
Art of Violin 2“), publicat sub egida companiei Rhine Classics (RH-002) de cei doi mari
pasiona]i ai viorii din Italia, Gianluca La Villa [i Emilio Pessina, am avut surpriza s\-l descop\r pe George Enescu [i semn\tura sa `n dou\ fotografii ale livretului. Setul `i este
dedicat violonistei, ast\zi aproape uitat\, Wanda Luzzato, potrivit subtitlului – ce preia
o declara]ie a profesorului ei – „cel mai talentat elev al lui Jenö Hubay, dup\ [Franz von]
Vecsey“. Cele opt CD-uri scot la lumin\ pentru prima dat\ „`nregistr\rile nepublicate
1955-1979“, remasterizate de Emilio Pessina `n format 24bit/96Khz.
Inutil s\ c\uta]i numele Wandei
Luzzato `n marile dic]ionare muzicale actuale, ultimul ap\rut fiind
cel `n dou\ volume, Les Grandes
Violonistes du XXe siècle, al lui
Jean-Michel Molkhou, sau `n binecunoscutele istorii ale violoni[tilor de prestigiu, semnate de
Henry Roth, Boris Schwarz sau
Ion Sârbu. Atât cât am la `ndemân\ `n bibliotec\ la ora redact\rii acestui articol biliografic, nu
am g\sit nimic nici despre participarea lui George Enescu la importantul conclav al marilor violoni[ti, din 1932, cu ocazia primei
edi]ii a Concursului Interna]ional
de Canto [i Vioar\ de la Viena.
Cum o arat\ fotografia din livretul setului de discuri Wanda Luzzato, Enescu se `ntâlnea acolo, `n
juriul concursului, cu to]i imen[ii
soli[ti [i pedagogi interbelici: Adolf
Busch, Carl Flesch, Jenö Hubay,
Bronislaw Hubermann, Jan Kubelik, Georg Kulenkampff, Erika Morini, ie[eanul de origine Arnold Rosé,
Josef Suk, Josef Szigeti, Jani Szanto, Heinrich Schachtebek, c\rora li
se ad\ugau nu mai pu]in prestigio[ii
dirijori Clemens Krauss, Gregor
Fitelberg, Erich Kleiber, Pierre
Monteux, [i Karol Szymanowski.
Greu de visat un conclav „papal“
muzical cu mai mare greutate, comparabil, poate, doar cu cel de la Concursul de Pian de la Viena, ce avea s\
urmeze, [i la care Cortot l-a lansat pe
Dinu Lipatti.
George Enescu, `n calitate de
pre[edinte al Comisiei de selec]ie,
era cel ce semna, la 8 iunie 1932,

certificatul de admitere a Wandei
Luzzato `n competi]ie, pe baza
examenului preliminar. Violonista era convocat\ la secretariatul
Concursului la 11 iunie, cu precizie
german\, `ntre orele 9 [i 11, pentru
a i se comunica „data la care urma
s\ apar\ `n fa]a juriului“.
Wanda Luzzato nu avea la
aceea dat\ decât 13 ani. Se n\scuse
la Varese, `n 1919, `ncepuse s\
studieze vioara la trei ani, iar la
cinci ani d\duse primul ei concert.
Admis\ foarte tân\r\ la Conservator la Milano, `[i lua diploma la numai 12 ani, la clasa profesorului Alberto Poltronieri, un violonist italian de renume `n perioada interbelic\, fondator al unui cvartet ce ia purtat numele, iar apoi al unui
Trio format cu Alfredo Casella [i
Arturo Bonucci.
La Viena, tân\ra Wanda avea
s\ intre `n concurs `ntr-o companie mai mult decât impresionant\, cu Gioconda De Vito [i azi
uitatul Karol Szenassy (ce au `mp\r]it premiul I), cu Ricardo
Odnopossof, ce avea s\ devin\
curând prim-violonist `n Orchestra Filarmonicii din Viena, [i mai
pu]in cunoscutul Roland Charmy
(plasa]i pe locul al II-lea), cu Antonio Abussi, Siegfried Borries [i
Mario Traversa (clasa]i pe locul al
III-lea). Wanda c\p\ta un meritoriu premiul IV, `nso]it de cinci
sute de [ilingi din partea unui impresariat de concerte [i, lucrul
cel mai important, o invita]ie din
partea lui Jenö Hubay de a studia
cu el la Budapesta.

Juriul Concursului de Vioar\ de la Viena în 1932 cu George Enescu în centru

Avea s\ studieze [i s\ r\mân\
apoi `n Ungaria ani `ndelunga]i,
pân\ dup\ cel de-al Doilea R\zboi
Mondial, iar lumea muzical\ o serbeaz\ acolo pân\ ast\zi. A[a se
face, `n parantez\ fie spus, c\ autorul livretului setului de discuri
recent ap\rut, Gianluca La Villa,
care de]ine arhiva violonistei, a
]inut recent o conferin]\ `n capitala Ungariei ca omagiu [i prezentând al\turi de CD-urile Rhine
Classics [i excep]ionalul album de
dou\ discuri publicat de compania
Meloclassic (MC 2026) cu `nregistr\ri de muzic\ de camer\ din
anii 1955, 1956 [i 1960, p\strate `n
Arhivele Radio de la Stuttgart
(Süddeutscher Rundfunk).
Premiul la Concursul de la Viena i-a facilitat Wandei Luzzato
`nceputul unei cariere muzicale `n
`ntreaga Europ\, iar `ntre escalele
ei s-a aflat [i Bucure[ti, `n noiembrie 1935. Cronicile de epoc\ nu atest\ un concert tocmai fericit, de[i
cu un program excep]ional, Wanda Luzzato interpretând Concertul
pentru vioar\ [i orchestr\ de Mendelssohn. Sala ar fi fost pe jum\tate
goal\, notau criticii epocii, a c\ror
]int\ predilect\ era dirijorul, Alfred Alessandrescu. ~n opinia lui
Traian {elmaru, „solista Wanda
Luzzato a `ncercat s\ `nvioreze
pu]in publicul cu o demonstra]ie
tehnic\ merituoas\ pe Concertul
de Mendelssohn, dar n-a reu[it“.
Nu este clar dac\ tân\ra Wanda, la
cei 15 ani ai ei, a avut o sear\
proast\ sau indispozi]ia criticilor
era cauzat\ de dirijor. Virgil Gheorghiu vorbea despre o „duduie precoce“ care „a cântat [...] afectuos,
(dac\ vre]i efectuos)“.
Mai pu]in pornit, de[i [i el cu totul indispus de „lipsa de temperament [i autoritate“ a lui Alfred
Alessandrescu, Mihail Sebastian,
alias Flaminius, scria despre concertul de la 25 noiembrie 1935: „Dra
Wanda Luzzato, solista de joi sear\
a Filarmonicii, un copil ce posed\
talente certe muzicale, a cântat
Concertul pentru vioar\ [i orchestr\ de Mendelssohn, care nu este
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Scrisoare pentru melomani
„Muzica nu trebuie `n]eleas\, ea trebuie ascultat\“ (Hermann Scherchen)

Victor Eskenasy

un examen prea u[or pentru un
violonist. L-a cântat, totu[i, cu siguran]\ [i f\r\ nici o ezitare. Vârsta ei tân\r\ face [i mai remarcabil
acest succes. Am zice chiar aceast\
«isprav\ frumoas\». Dra Luzzato
cânt\ cu sârguin]a fermec\toare a
copiilor, cu acea aten]ie [i seriozitate ce dau gra]ie tinerilor virtuozi.
Ea are toate [ansele s\ devin\,
crescând, o artist\ `mplinit\“.
Wanda Luzzato a devenit, nu
exist\ nici o `ndoial\, o artist\ `mplinit\ [i mi-ar fi pl\cut ca arhivele
s\ p\streze Concertul pentru vioar\ [i orchestr\ de Beethoven interpretat de ea la Budapesta, imediat
dup\ r\zboi [i dirijat de Constantin
Silvestri. Cariera ei avea s\ se
`mplineasc\ `n urm\toarele dou\
decenii, `n concerte `mpreun\ cu
Ferdinand Leitner, Carlo Maria
Giulini, Rudolf Moralt, Peter Maag,
Efrem Kurz, Franco Caracciolo
[.a.m.d. Avea s\ se retrag\ de pe
scen\ la numai cincizeci de ani, la
fel ca [i Gioconda De Vito, care
spusese – reaminte[te Gianluca La
Villa `n livretul setului de discuri
Rhine Classics – c\ prea mul]i mari
arti[ti nu au g\sit de cuviin]\ s\ se
retrag\ la timp, `nainte ca maniera

lor imaculat\ de a cânta s\ fie p\tat\ [i ap\sat\ trist de b\trâne]e.
~n mod ciudat, Wanda Luzzato
nu a `nregistrat pentru casele de discuri. Colec]ia de opt CD-uri realizat\ de Emilio Pessina [i Gianluca
La Villa este constituit\ `n consecin]\ din arhive radio: 1954, un
recital de camer\ de la RTF/ORTF;
1955-1960, muzic\ de camer\ p\strat\ `n Arhivele SDR (Süddeutscher Rundfunk); 1957-1973, `nregistr\ri de camer\ [i Concertul de
Glazunov, f\cute pentru SRF-Radio
Basel; 1973, un concert live, Mendelssohn, difuzat de Radio Svizzera
Italiana; 1955-1979, Concertele de
Ceaikovski, Ghedini, Mendelssohn,
[i multe sonate `n posesia Arhivelor
Radioteleviziunii Italiene; 1968, un
recital cu Ernst Lush de la BBC. La
toate se adaug\ importante `nregistr\ri live, din repeti]ii [i piese
pentru vioar\ solo p\strate `n arhiva privat\ a violonistei.
Sper s\ v\ fi trezit interesul pentru aceast\ mare violonist\ aproape uitat\, care `l elogia pe Hubay,
profesorul ei, spunând c\ i-a l\sat
drept mo[tenire „un sunet pur,
transparent, amplu [i plin de spirit, dar niciodat\ aspru, un ritm
solid [i o memorie perfect\“.
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România [i Premiul
„Europa pentru Teatru“
Istoria „Europe Theatre Prize/Premiul Europa pentru
Teatru“ a `nceput `n 1987, ca proiect-pilot al Comisiei
Europene. La vremea aceea, pre[edinte al forului era
Jacques Delors, iar comisar pentru Cultur\, Carlo Ripa
di Meana. Melina Mercouri, cea care a lansat [i `ncurajat circuitul capitalelor culturale europene, a sus]inut acordarea Premiului, sub patronajul ei acordându-se la prima edi]ie (`n 1987, lui Arianne Mnouchkine
[i Théâtre du Soleil). Un sprijin substan]ial [i constant
a venit [i dinspre Jack Lang, fost ministru al Culturii
`n Fran]a, `n prezent pre[edintele Asocia]iei care gestioneaz\ deliber\rile [i acordarea.

Datul `n spectacol
Olti]a C`ntec
Dup\ numai trei ani de la prima
edi]ie, `n 1990, Premiul Europa
pentru Teatru [i-a ad\ugat un
confrate, Premiul „Europe Prize
Theatrical Realities/Premiul Europa pentru Realit\]i Teatrale“,
vizând ini]iativele `nnoitoare din
câmpul teatral. Competi]ia a cunoscut extensii, c\ci mediul artelor spectacolului a primit-o foarte
bine, ca pe o modalitate de a reliefa personalit\]i inovatoare ale
crea]iei scenice. Astfel `ncât, din
2002, „Europe Theatre Prize“ a
fost recunoscut de Parlamentul
European [i de Consiliul European ca „organiza]ie de interes
cultural european“, emblema
devenind o recunoa[tere a rezonan]elor crescânde pe care le-a ob]inut `ntr-un timp scurt, `n perimetrul artistic al continentului.
„Europe Prize Theatrical Realities/Premiul Europa Realit\]i
Teatrale“ `[i concentreaz\ aten]ia
asupra „interdisciplinarit\]ii, integr\rii [i cooper\rii dintre teatru
[i alte arte“, cum se precizeaz\ `n
regulamentul de acordare. Distinc]ia „]inte[te [i `ncurajeaz\
tendin]e [i ini]iative teatrale europene, `n toate formele, articul\rile
[i expresiile, privind, de asemenea, muzica [i dansul ca variante
de expresie ale teatralit\]ii“. Ceea
ce urm\re[te Premiul „Europa
Realit\]i Teatrale“ este sublinierea calit\]ilor surprinz\toare ale
unei opere, valoarea unui creator,
el putând fi acordat unei companii, unui artist, unui ansamblu, ca

„o oportunitate pentru `ntâlnirea
[i confruntarea diferitelor moduri
de expresie ale teatrului european“. Pe lâng\ „caracterul inovativ [i originalitatea operei“, unul
dintre criterii, nu definitoriu, dar
luat `n calcul, este [i varietatea
geografic\.
Juriul care decide atribuirea
Premiului ia `n considerare o
baz\ de consultare foarte larg\,
apelând la un consiliu extins
alc\tuit din membri ai Uniunii
Teatrelor Europene, Asocia]iei Interna]ionale a Criticilor de Teatru, Institutului Interna]ional de
Teatru al UNESCO, Asocia]iei
Festivalurilor Europene [i ai Europa: Uniunea {colilor [i Academiilor de Teatru, fo[ti laurea]i,
fo[ti membri ai juriilor, reprezentan]i ai unor festivaluri europene
de prim rang, critici de la cele mai
importante publica]ii. ~n ideea
unei acoperiri cât mai cuprinz\toare a ceea ce se petrece mai
nou [i mai interesant pe scena
continental\, fiecare expert solicitat s\ fac\ nominaliz\ri are dreptul s\ propun\ [ase arti[ti sau
companii, toate nominaliz\rile fiind confiden]iale.

Edi]ia a XIV-a
va avea loc la Roma
Pân\ acum, au fost premia]i arti[ti [i organiza]ii din Belgia, Cehia, Elve]ia, Finlanda, Fran]a,
Germania, Italia, Islanda, Lituania,
Letonia, Marea Britanie, Olanda,

Polonia, Portugalia, Rusia, Serbia, Spania, Suedia, Ungaria. Printre ei se afl\ Anatoli Vassiliev, Eimuntas Nekrotius, Cristoph Marthaler, Simon McBurney, Royal
Court Theatre, Alvis Hermanis,
Thomas Ostermeier, Romeo Castellucci, Rimini Protokol, Sasha
Waltz, Kristof Warlikowski, Pipo
Delbono, Rodrigo Garcia, Joel
Pommerat etc. Nici un reprezentant al României! Explica]ia este
complex\ [i porne[te din faptul c\
arti[tii no[tri sunt `nc\ prea pu]in
cunoscu]i `n afara grani]elor, fiind
absen]i din marile festivaluri europene. România a lipsit de la Avignon, din selec]ia oficial\, de pild\,
mai bine de 19 ani, pân\ când Teatrul Na]ional „Radu Stanca“ din
Sibiu a fost acolo cu Solitaritate,
crea]ie a Gianinei C\rbunariu
(2015). Iar situa]ia se repet\ [i cu
alte festivaluri importante, chiar
[i cu cele din fostele ]\ri comuniste. Din p\cate, participarea româneasc\ la schimbul de valori europene e minimal\, cultura noastr\ fiind mai ales una care absoarbe (traduceri, arti[ti, spectacole
invitate). A[a `ncât, de regul\, ei
sunt nominaliza]i doar de criticii
români solicita]i s\ fac\ propuneri. Condi]ia eliminatorie pentru ca un artist sau o companie
s\ intre pe lista `naintat\ juriului
este s\ ob]in\ cel pu]in dou\
nominaliz\ri.
~n scrisoarea-invita]ie de a m\
ralia grupului de exper]i europeni, aproape 300, care fac nominaliz\ri pentru valoroasa distinc]ie,
dr. Alessandro Martinez, secretarul general al Europe Theatre Prize, preciza: „V-am fi foarte recunosc\tori dac\ a]i putea coopera
`n selectarea candidaturilor pentru edi]ia a XIV-a a Europe Prize
Theatrical Realities, trimi]ândune propuneri“. Ceea ce am [i
f\cut. M-am orientat c\tre câ]iva
tineri [i câteva companii, ale c\ror nume nu le pot face publice,
care au schimbat estetica teatrului autohton `n ultimele decenii.
Am considerat c\ e de datoria mea
s\ sprijin arti[ti tineri, creativi,
deschi[i la noile tendin]e, care
s-au impus, oferindu-le [ansa de-a
intra astfel `n aten]ia unui juriu
de speciali[ti europeni. Sunt multe
cazuri de creatori care au trebuit
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s\ a[tepte câ]iva ani pân\ când s\
ob]in\ distinc]ia, candida]i cu
greutate estetic\ (Joel Pommerat,
din 1999 pân\ `n 2016, par exemple). Deocamdat\, dintre ai no[tri,
pe lista de a[teptare sunt Radu
Afrim, Gianina C\rbunariu, Bocsardi Laszlo, C\t\lina Buzoianu.
Prin eforturile lui Emil Boroghin\, ceremonia de la edi]ia a XIII-a a
fost g\zduit\ de Festivalul Shakespeare de la Craiova (2016).
Abia anul trecut, i-a revenit lui
Silviu Purc\rete un Premiu special din partea pre[edintelui Juriului, criticul de teatru George
Banu, [i a institu]iilor organizatoare ale evenimentului.

Edi]ia a XIV-a a „Europe Prize
Theatrical Realities/Premiul Europa Realit\]i Teatrale“ va avea
loc la Roma, `n decembrie, va dura o s\pt\mân\ [i e gestionat\, ca
toate edi]iile, de asocia]ia cu acela[i nume.
Ceremonia va fi integrat\ `n
manifest\rile de s\rb\torire a celor 60 de ani care au trecut de la
semnarea Tratatului de la Roma
[i G7, iar `n acest context a devenit un program special al Ministerului Culturii [i al pre[edintelui
Republicii Italiene. Edi]ia 2017 va
fi cu atât mai special\ cu cât are
loc `n anul al treizecilea de când
mult râvnitul premiu se acord\.

Pinacoteca din Petrila
Ion Barbu
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{I CANNES-UL A CREAT FEMEIA

Palmaresul celei de-a 70-a
edi]ii a dat Cezarului
ceea ce nu primise de mult
Eu, dac\ a[ fi `n locul Sofiei Coppola,
m-a[ fi sim]it prost s\ mi se dea un premiu la Cannes pentru c\ sunt femeie. Presa
a titrat c\ americanca „a f\cut istorie“,
devenind a doua reprezentant\ a sexului
frumos premiat\ pentru regie la cel mai
important festival de film din lume, lucru
Iulia Blaga
~n acest an a fost evident c\ juriul
compus din Pedro Almodóvar
(pre[edinte), Maren Ade, Jessica
Chastain, Fan Bingbing, Agnès
Jaoui, Park Chan-wook, Will Smith,
Paolo Sorrentino [i Gabriel Yared, deci patru femei [i cinci
b\rba]i, a orientat palmaresul
spre un statement mai mult politic, `ndreptând trei premii c\tre
dou\ dintre cele trei filme semnate de femei [i aflate `n curs\.
Adic\ i-a dat Premiul de regie
Sofiei Coppola pentru The Beguilded – film care a `mp\r]it critica, fiind considerat de unii („Variety“) o sc\dere de form\ [i un
plus de calofilie pentru talentata
cineast\, de al]ii (IndieWire) unul
dintre cele mai bune filme din
Competi]ie; respectiv premiile
pentru scenariu [i interpretare
masculin\, date filmului You Were
Never Really Here, scris & regizat
de Lynne Ramsay [i cu Joaquin
Phoenix `n rolul principal. N-am
apucat s\ v\d filmul lui Ramsay,
cineast\ `n care am `ncredere [i
despre a c\rei ultim\ realizare
am citit numai lucruri bune. Nu
vreau s\ spun c\ Ramsay [i Coppola au fost premiate doar pentru
sexul lor, dar cred c\ a contat
mult, dovad\ declara]iile membrelor juriului la conferin]a de
pres\ de dup\ ceremonia de `nchidere când au deplâns `n frunte
cu Jessica Chastain faptul c\ femeile nu au fost suficient reprezentate `n filmele pe care le-au
v\zut. O dat\ c\ nu e adev\rat [i,
pe urm\, cum s\ `i ceri unui cineast (b\rbat sau femeie) s\ fac\
filme cu femei sau cu panselu]e
sau cu nectarine pentru c\ sunt `n
minoritate? Unde mai e libertatea
de expresie?

care nu se mai `ntâmplase din 1961, când
Iulia Soln]eva fusese distins\ pentru Cronica anilor de foc. Lupta pentru egalitatea
`n drepturi dintre femei [i b\rba]i trebuie,
probabil, s\ treac\ printr-un moment `n
care talerele balan]ei s\ se dezechilibreze
`n direc]ie contrar\ celei ini]iale (ceea ce

e valabil pentru toate minorit\]ile). Momentul acesta a `nceput la Cannes acum
un an sau doi, când s-a b\tut moned\ pe
faptul c\ iat\, tot mai multe femei sunt
selec]ionate `n festival (de parc\ pân\
acum n-ar fi fost selec]ionate pentru c\
erau femei).

The Square, de Ruben Östlund

~n acest an agitat, când multe
lucruri sunt cu fundu-n sus, festivalurile de la Cannes [i Berlin
[i-au inversat pu]in rolurile. Consacrat ca tribun\ a cinemaului politic, Berlinul a premiat cu Ursul
de Aur nu filmul care era `ndrept\]it s\ câ[tige din toate punctele
de vedere (inclusiv politic), Cealalt\ parte a speran]ei/The Other
Side of Hope de Aki Kaurismäki,
iar Cannes-ul, de[i a dat Palme
d’or-ul unei satire plasate `n lumea artei, a inclus `n palmares
mai multe premii importante
dpdv politic. Pe lâng\ premiile feminine, e cazul celui de-al doilea
premiu ca importan]\, Grand Prix
du Jury, care s-a dus la produc]ia

francez\ 120 battements par coeur
de Robin Campillo, un film ca un
documentar despre grupul activist Act Up-France care s-a luptat la `nceputul anilor ’90 pentru
drepturile bolnavilor de HIV/SIDA
[i care e `n esen]\ o pledoarie pentru libertatea fiec\ruia de a iubi
pe cine dore[te.
E de presupus c\ juriul a decis
premiile `ntre The Square, de
Ruben Östlund, [i 120 battements
par coeur [i c\ num\rul de voturi
a f\cut ca The Square s\ fie uns cel
mai bun film din Competi]ia celei
de-a 70-a edi]ii. Dac\ este cel mai
bun sau nu, are mai pu]in\ importan]\. A[a cum a spus Clint Eastwood la masterclass-ul ]inut `n
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cadrul festivalului, `]i trebuie
noroc s\ placi tuturor membrilor
juriului, lucru care se `ntâmpl\
rar. Eastwood fusese `n 1994 pre[edintele juriului (`mpreun\ cu
Catherine Deneuve) [i a m\rturisit c\, v\zând cât de diferite sunt
p\rerile oamenilor, nu a mai fost
am\rât c\ n-a luat nici un premiu
pân\ atunci.
Nu am apucat s\ v\d The Square
pentru c\ `n dup\-amiaza aceea
aveam de scris (e epuizant s\ scrii
doar noaptea când la 6:30 trebuie
s\ fii `n picioare). Presa l-a primit
bine, de[i nu toat\ lumea a fost la
fel de entuziast\. Nu el a fost le chouchou de Cannes anul acesta – de
fapt, nici nu a existat un chouchou,

de[i Loveless-ul lui Andrei Zviaghin]ev a fost cel mai bine cotat
`n revista „ScreenDaily“ pân\ a
ap\rut filmul lui Lynne Ramsay,
care l-a egalat `n ultima zi. Eroul
lui The Square (o coproduc]ie Suedia/Germania/Fran]a/Danemarca) e curatorul unei galerii la
mod\ din Stockholm, care duce o
via]\ prosper\ [i normat\ (conduce o ma[in\ ecologic\ [i sus]ine
cauze umanitare diverse), dar
care o ia pe ulei dup\ ce i se fur\
telefonul. Noua expozi]ie a galeriei, The Square, o instala]ie menit\ s\ stârneasc\ altruismul publicului, beneficiaz\ de o campanie
de promovare neobi[nuit\ care,
`mpreun\ cu problemele eroului,
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provoac\ ni[te reac]ii `n lan]. Filmul vorbe[te, `n cuvintele autorului, „despre responsabilitate [i `ncredere, boga]i [i s\raci, cei care
au puterea [i cei care nu au putere, `ncrederea crescând\ acordat\ individualului `n defavoarea
comunit\]ii [i despre ne`ncrederea
oamenilor `n stat, media [i art\“.
Probabil c\, dac\ nu ar fi luat
trofeul, filmul suedezului i-ar fi
adus un premiu de interpretare lui
Claes Bang, un actor mai cunoscut
`n Danemarca natal\ decât `n Europa (de[i a jucat `n A Soap, de
Pernille Fischer Christensen, premiat la Berlin cu Jury Grand Prix
[i Premiul pentru debut `n 2006).
120 battements par coeur, care
a ie[it pe locul doi (spre dezam\girea membrilor echipei prezen]i
la ceremonie), are mai puternice
accente politice decât calit\]i artistice. Regizorul s\u, Robin Campillo (de regul\ scenaristul lui
Laurent Cantet), a fost membru
Act Up-Paris, deci descrie existen]a acestui grup din interior, lucru care d\ credibilitate fiec\rui
detaliu. Sigur, e un film important
[i unele scene sunt reu[ite, dar e
mult prea lung, prea am\nun]it,
iar ambi]ia de a reconstitui un tablou cât mai complex e prea mare
pentru cât poate duce un lungmetraj. E un film asumat cu tem\, cu
stindard, un film activist pân\ la
ultima celul\ – or, mie, `n cinema,
`mi place s\ g\sesc ceva mai mult
decât activism. {i, `n plus, stilul
de joc pe care l-am v\zut [i `n
Polisse (de Maiwen), adic\ „ia uite
la noi, cum juc\m ca `ntr-un documentar!“, m\ decupleaz\ de la
poveste. Campillo o fi scris scenariul lui ~n clas\/Entre les murs,
dar Laurent Cantet l-a regizat [i
acolo chiar aveai senza]ia c\ totul
e pe bune.
M\ rog, acela[i lucru (cinema
politic) l-am auzit spus de câ]iva
jurnali[ti despre A Gentle Creature, filmul ucraineanului Serghei Lozni]a care nu a luat pân\ la
urm\ nimic, de[i „Variety“ d\duse `n bobi c\ va lua la Palme
d’or. Filmul `n care joac\ [i Valeriu Andriu]\ [i al c\rui director
de imagine e un alt basarabean,
Oleg Mutu, a fost catalogat de un
critic str\in cu care am stat de
vorb\ drept propagand\, iar o
cunoscut\ revist\ de specialitate a
spus despre el [i despre Loveless
c\ sunt mizerabilism rusesc. Mi
se pare un ra]ionament demn de
cineva care accept\ libertatea de
opinie `n limitele pe care le pune
singur. A Gentle Creature se inspir\ vag dintr-o povestire de Dostoievski [i urm\re[te o rusoaic\
(Vasilina Makov]eva) care pleac\
din satul ei spre Siberia, unde
vrea s\ lase un pachet cu merinde
so]ului `nchis pentru o crim\ pe

care n-a comis-o. Oleg Mutu face
minuni la camer\, iar Andriu]\ e
foarte bun `n rolul episodic de
b\rbat petrec\re], vulgar [i str\in
de orice metafizic\. Povestea e
plasat\ `ntr-o perioad\ care ar
putea fi foarte bine a zilelor noastre, de[i Rusia pare s\ fie etern\,
m\cinat\ de o inumanitate congenital\. P\cat c\ Lozni]a plaseaz\ la final o alegorie lung\ [i
indigest\, `n deplin\ antitez\ cu
stilistica de pân\ atunci. Probabil
c\ atunci când a negociat premiile, juriul a ales cu bun\ [tiin]\
doar unul din filmele despre Rusia `n palmares. Loveless era cel
mai soft…
Acum despre The Beguilded,
de Sofia Coppola. Vine din universul feminin al cineastei, de[i stilistic pare mai apropiat de Terrence
Malick decât de ce a mai f\cut
pân\ acum Coppola. Povestea filmului din 1971, `n care jucau Clint
Eastwood [i Geraldine Page (`n
regia lui Don Siegel) devine `n
mâinile delicatei Sofia o poveste
feminin\ care devine pe parcurs
feminist\, pentru a se transforma
`n cadrul final `ntr-o critic\ foarte
discret\ a feminismului. Pentru
c\ toat\ suflarea feminin\ din internatul ]inut de Miss Martha
(Nicole Kidman), care-l prime[te
cu bra]ele deschise pe caporalul
inamic r\nit (Colin Farrell) [i
`ncearc\ s\-l seduc\ sfâr[ind prin
a-l ucide, `[i dovede[te `n final
condi]ia de prizonier\ a propriilor
libert\]i. Feminismul are limitele
lui – avertizeaz\ ultimul cadru `n
care femeile [i fetele arunc\ `n
strad\, ca pe un covor vechi, cadavrul `n cear[af al caporalului,
gratiile por]ii f\când mesajul mai
mult decât evident.
Kidman [i Farrell sunt la fel de
buni `n The Killing of a Sacred
Deer de Yorgos Lanthimos, care a
fost premiat ex-aequo pentru scenariu. Lanthimos se inspir\ pe
fa]\ din tragedia greac\, dar construie[te un thriller psihologic
plasat `n zilele noastre despre un
chirurg care devine, al\turi de familia sa, obiectul r\zbun\rii unui

adolescent al c\rui tat\ murise
sub bisturiul s\u. E un film bun,
dar existau scenarii mai bune
care puteau fi premiate.
Cel\lalt premiu pentru scenariu s-a dus la You Were Never Really
Here de Lynne Ramsay, un alt
thriller, `n care un veteran de r\zboi (Joaquin Phoenix) parcurge o
curs\ contra cronometru pentru a
salva o feti]\ dintr-o re]ea de prostitu]ie. ~n acest an lupta pentru
Premiul de interpretare masculin\ a fost deschis\, cu mai mul]i
actori care ar fi putut câ[tiga.
Echivalentul feminin al premiului a fost luat de nem]oaica Diane
Kruger, `n primul ei rol de limb\
german\, ea stabilindu-se `n Fran]a acum 25 de ani. Filmul lui Fatih
Akin, Aus dem nichts, e focusat
pe o femeie al c\rei so] [i copil
sunt uci[i `ntr-un atentat al extremei drepte, iar ea `ncearc\ s\
`[i fac\ dreptate.
~n palmares a intrat [i Nicole
Kidman, pentru care s-a inventat
un Premiu Special cu ocazia celor
70 de ani de festival, recompensând nu se [tie ce. Poate faptul c\
australianca a avut patru filme `n
Selec]ia Oficial\? Nu se dau premii pentru asta. Sau poate rochia
gen Lacul lebedelor cu care a
baleiat pe covorul ro[u.
Pe ultima sut\ de metri mai
apuc s\ spun doar c\ un alt juriu
ar fi premiat poate [i Good Time,
thrillerul fra]ilor Josh [i Benny
Safdie care reviziteaz\ cinemaul
anilor ’70, aducându-i lui Robert
Pattinson o compara]ie la care n-a
visat niciodat\, cea cu Robert De
Niro (din Taxi Driver).
Una peste alta, a 70-a edi]ie nu a
fost la `n\l]imea presupus\ de o
edi]ie aniversar\, pentru c\ a scos
`n prima linie cinea[ti cunoscu]i,
cu filme sub marile lor succese. E
[i cazul lui Michael Haneke, al
c\rui Happy End, o satir\ contemporan\ despre o familie burghez\
francez\, e `n vena obi[nuit\ a
cineastului, dar nu la tensiunea sa
cea mai `nalt\.
Asta a fost situa]ia, a[a s-au f\cut filmele anul \sta.
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PALMARES
CANNES 70
Selec]ia Oficial\ –
Competi]ie
La Palme d’or – The Square
de Ruben Östlund
Grand Prix du Jury – 120 battements par coeur de Robin
Campillo
Prix du Jury – Loveless de
Andrei Zviaghintev
Premiul pentru regie – Sofia
Coppola pentru The Beguilded
Premiul pentru scenariu exaequo – The Killing of a Sacred
Deer de Yorgos Lanthimos [i
You Were Never Really Here de
Lynne Ramsay
Premiul pentru interpretare
feminin\ – Diane Kruger pentru
Aus dem nichts de Fatih Akin
Premiul pentru interpretare
masculin\ – Joaquin Phoenix
pentru You Were Never Really
Here de Lynne Ramsay
Premiul Special cu ocazia
celei de-a 70-a edi]ii a festivalului – Nicole Kidman

Selec]ia Oficial\ –
Un Certain Regard
Premiul Un Certain Regard –
Lerd de Mohammad Rasoulof
(Iran)
Premiul pentru interpretare
feminin\ – Jasmina Trinca pentru Fortunata de Sergio Castellitto (Italia)
Premiul poeziei cinemaului –
Barbara de Mathieu Amalric
(Fran]a)
Premiul pentru regie – Taylor Sheridan pentru Wind River
(SUA)
Premiul Juriului – Las hijas de
Abril de Michel Franco (Mexic)

xxxxxxxx
120 battements
par coeur,
de Robin Campillo

La Palme d’or pentru scurtmetraj – A Gentle Night de Xiao
Cheng Er Yue (China)
Men]iune – Kato de Teppo
Airaksinen (Finlanda)

Selec]ia Oficial\ –
Cinéfondation
Premiul I – Paul est la de
Valentina Maure (INSAS, Belgia)
Premiul al II-lea – Heyvan de
Bahram & Bahman ARK (Iranian National School of Cinema, Iran)

Premiul al III-lea – Deux
égarés sont morts de Tommaso
Usberti (La Fémis, France)
Premiul Caméra d’or pentru
un film de debut din orice sec]iune – Jeune femme de Léonor
Seraille (Fran]a)
Premiul Oeil d’or pentru un
documentar din orice sec]iune –
Visages Villages de Agnès Varda [i JR
Men]iune Oeil d’or – Makala
de Emmanuel Gras

Sec]iunile paralele
Quinzaine des
Réalisateurs
Premiul Art Cinema pentru
lungmetraj – The Rider de Chloé
Zhao
Premiul SACD pentru un
film `n limba francez\ ex-aequo –
Lover for a Day de Philippe Garrel [i Let The Sunshine In de
Claire Denis
Premiul Europa Cinémas Label pentru un film european – A
Ciambra de Jonas Carpignano

Semaine de la Critique
Marele Premiu Nespresso –
Makala de Emmanuel Gras
(Fran]a)
Premiul Révélation France 4 –
Gabriel e a montanha de Fellipe
Gamarano Barbosa (Brazilia)
Premiul Découverte Leica
Cine pentru scurtmetraj – Les
desheredados de Laura Ferrés
(Spania)

Premiile FIPRESCI
Competi]ie:
120 battements par minute de
Robin Campillo
Un Certain Regard:
Tesnota de Kantemir Balagov
Premiu pentru un film de debut sau al doilea film Quinzaine
des Réalisateurs sau Semaine
de la Critique: A fábrica de nada
de Pedro Pinho (Portugalia), prezentat `n Quinzaine des Réalisateurs

xxxxxxxx
Premiul juriului ecumenic
Competi]ie:
Hikari de Naomi Kawase

www.suplimentuldecultura.ro
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DIALOG CU MIHAI MITRIC|, DIRECTORUL EXECUTIV AL ASOCIA}IEI EDITORILOR DIN ROMÂNIA

Despre Bookfest [i pia]a
de carte de la noi
Interviu realizat de
George Onofrei

România este deja o pr\pastie. Editorii din România muncesc foarte
mult ca s\-[i recupereze investi]ia
`ntr-un titlu. La noi, 800-1.000 de
exemplare reprezint\ un tiraj
mediu pe care, dac\ l-ai vândut,
po]i s\ pl\te[ti salariile `n luna
aceea – ceea ce `n alte p\r]i e de râs.

Au fost cinci zile de Bookfest,
a fost foarte mult\ lume. Ce
v\ spune edi]ia din acest an a
Bookfest despre starea editurilor din România?

{i atunci cum a ajuns România pe ultimul loc la consumul de carte raportat la
popula]ie? La nivel european, avem o cifr\ care este
magic\ `n basme, dar mai
dur\ `n realitate; vorbim despre 3% popula]ie care cump\r\ carte `n România, fa]\
de o medie european\ de
19%. Tocmai `n condi]iile `n
care exist\ editorii care muncesc tot mai mult, cu o echip\
tot mai mic\. {i la num\rul
de titluri, `n raport cu ce se
public\ `n restul UE, nu suntem deloc provinciali.

Putem s\ conchidem cu siguran]\
c\ se consolideaz\ din ce `n ce mai
puternic un segment de pia]\ al
c\r]ii pentru copii, [i din punct de
vedere al ofertei editoriale, [i din
punct de vedere al r\spunsului
publicului.

Este o explozie pe aceast\
ni[\?
Exact, o explozie, atât a vizitatorilor cu copii de mân\, a activit\]ilor pentru copii derulate de
edituri, cât [i a num\rului de titluri pe care fiecare editur\ le-a preg\tit pentru acest segment de pia]\. Poate d\ Dumnezeu ca `ntr-un
viitor nu foarte `ndep\rtat s\
avem pia]\ de carte ceva mai s\n\toas\ `n România.

S\ fie semin]ele pentru urm\toarea genera]ie de cititori?
Dac\ nu ud\ nimeni semin]ele
astea, nu cred c\ au cum s\
`ncol]easc\. Iar editorii `[i cam fac
treaba, mai mult decât se face nu
cred c\ putem s\ sper\m. Problema trebuie c\utat\ de acum la
Ministerul Educa]iei, care ar trebui s\-[i asume o misiune de a cultiva dragostea de citit `n rândul
copiilor – ceea ce nu s-a `ntâmplat
pân\ acum.

Ce am observat cam la fiecare târg de carte: discrepan]a `ntre costurile pe care
un editor [tie c\ le are pentru
a aduce pe pia]\ un titlu [i
pre]ul per volum, relativ
mic, din punct de vedere al
editorilor, [i un public care
se uit\ foarte bine `n buzunar. Pentru mul]i dintre cei
din public, c\r]ile au un pre]
destul de mare.
Este o percep]ie totu[i neprobat\
de cifre. Am lansat cu prilejul
acestui salon Bookfest o bro[ur\

f\cut\ de Federa]ia European\ a
Editorilor. Acolo se vede foarte
clar cum a evoluat pre]ul mediu al
c\r]ii raportat la indicele armonizat al pre]urilor bunurilor de
consum, fie `n cele 28 de state care
constituie `nc\ UE, fie `n zona euro, care cuprinde 19 state; pre]ul
mediu al c\r]ilor a fost constant
mai mic decât pre]ul mediu al
bunurilor de larg consum. Deci
infla]ia nu s-a reflectat `n cre[terea pre]ului c\r]ilor, cât `n rândul celorlalte m\rfuri. Nimeni nu
se plânge c\ brânza e scump\, c\
laptele sau ou\le s-au scumpit,
toat\ lumea are impresia c\ doar
c\r]ile sunt scumpe. Dar asta
vine din faptul c\ ne `ntâlnim rar
cu c\r]ile [i din acest motiv avem
impresia c\ avem de-a face cu
c\r]i scumpe.

Nu poate fi vorba despre o
form\ de scuz\, care denot\
dezinteres per ansamblu?
E un mecanism de autoap\rare:
„Nu-mi cump\r c\r]i pentru c\
sunt scumpe [i prin urmare nu le
citesc“. Evident c\ despre asta
este vorba. Dac\ oamenii ar avea

la dispozi]ie o libr\rie la fiecare
500 m, cam cum ar fi normal, lucrurile ar sta cu totul [i cu totul
altfel. ~ns\ `n România sunt 200 [i
ceva de libr\rii `n toat\ ]ara.

Iar aceste mari târguri de
carte, `ntre care se num\r\ [i
Bookfest, vin mai degrab\
dintr-o necesitate [i de multe
ori acoper\ disfunc]ionalit\]ile cu care ne confrunt\m
`n industria de carte.
Evident, acoperim astfel lipsa unor
libr\rii, nu doar `n Bucure[ti,
pentru c\ [i Gaudeamus, [i Bookfest au edi]ii locale. ~n ]ar\, unde
ajung cele dou\ evenimente se
`nregistreaz\ [i un reviriment `n
ceea ce prive[te vânzarea de carte
`n libr\rii. Aceste evenimente ajut\
oamenii s\ vad\ c\r]ile, s\ vad\ autorii [i apoi le creeaz\ – pe cât posibil – obiceiul de a intra `n locuri `n
care mai exist\ c\r]i. Dar aceste
locuri sunt din ce `n ce mai pu]ine.

Ca o not\ personal\, mi se
pare c\ Bookfest, lucru pe
care `l vedem cam la fiecare
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târg de carte, a ar\tat o pia]\
care are o serie de mari edituri, ajunse la maturitate, cu
o selec]ie excelent\ de titluri.
Este suficient s\ stai o zi
`ntreag\ ca s\ vezi oferta editorial\ [i e imposibil s\ nu
remarci colec]iile foarte bine
articulate, trendurile, faptul
c\ g\sim c\r]ile care acum
sunt la mod\ `n lume, traduse `n limba român\, cu decalaje foarte mici fa]\ de
original.
România este foarte bine racordat\ la nout\]i, dar pe de alt\
parte `ntreaga pia]\ de carte din
UE trece printr-un fenomen similar: editorii muncesc din ce `n ce
mai mult, scot din ce `n ce mai
multe titluri, pentru un adaos
comercial din ce `n ce mai mic.
Pentru c\ a sc\zut [i num\rul de
persoane angajate `n edituri, `n
timp ce a crescut volumul de
munc\, ca [i num\rul de titluri, a
sc\zut pre]ul [i evident a sc\zut [i
marja de profit. Peste tot ne confrunt\m cu o situa]ie similar\; dar
ceea ce `n alte p\r]i este un val, `n

Ofert\ exist\. Trebuie s\ facem
precizarea c\ acest 3% se refer\ la
cei care au achizi]ionat carte de pe
internet. Ne l\ud\m cu cea mai
mare vitez\ la internet, dar doar
3% din popula]ie `[i comand\
c\r]i astfel. Acest canal de vânzare [i distribuire a c\r]ii `n
România `nc\ func]ioneaz\ deficitar. Trei euro se consum\ anual
pentru c\r]i `n România per capita, pia]a de carte de la noi este de
60 de milioane de euro.

Cât era acum 10 ani?
Se dusese spre 120 de milioane, dar
atunci, `n 2007-2008, intrase `n vigoare legea tichetului de o sut\ de
euro pentru cadrele didactice, care
a fost un boom pentru pia]a de
carte, 20 de milioane de euro au
venit numai de acolo. Ea a fost `ns\
repede abrogat\, ascuns\ `ntr-o ordonan]\ de urgen]\ [i apoi uitat\.

Spre ce ne `ndrept\m?
Cu aceast\ vitez\, ne `ndrept\m
sigur spre un zid de care ne vom
face terci. Dac\ nu vom `ntoarce
volanul, sigur ne izbim de un zid
[i acolo r\mânem. Pentru c\ `n
pia]a de carte din România nu
mai este loc s\ mergem `n jos. Decât dac\ disp\rem.

www.suplimentuldecultura.ro
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Bogdan-Alexandru St\nescu
[i Copil\ria lui Kaspar Hauser
la Ia[i [i la Bucure[ti
Luni, 19 iunie, de la ora 18:00, la Teatru FIX din Ia[i (Str. Cuza Vod\, nr. 10),
Bogdan-Alexandru St\nescu va intra `n dialog cu publicul ie[ean, cu prilejul
apari]iei recente a romanului Copil\ria lui Kaspar Hauser, publicat `n colec]ia
„Ego. Proz\“ a Editurii Polirom, disponibil `n curând [i `n edi]ie electronic\.
n Invita]i, al\turi de autor: Lucian Dan Teodorovici, Bogdan Cre]u.
n Moderator: George Onofrei
Joi, 22 iunie, de la ora 19:00, Editura Polirom [i
C\rture[ti Verona (Str. Arthur Verona, nr. 13-15, Bucure[ti) v\ invit\ `n Gr\dina secret\ la o `ntâlnire cu
Bogdan-Alexandru St\nescu [i romanul s\u
Copil\ria lui Kaspar Hauser. Vor vorbi, al\turi de
autor, Carmen Mu[at [i Cezar Paul-B\descu. ~ntâlnirea va fi moderat\ de Virginia Costeschi.
Roman de maturizare, roman al deform\rii,
12 povestiri cu acela[i narator, toate aceste variante
sunt corecte [i, `n acela[i timp, departe de a descrie cu
exactitate Copil\ria lui Kaspar Hauser, o reinterpretare

a motivului literar al copilului crescut de lupi. Romanul lui Bobi]\, pasager al tramvaielor ceau[iste,
explorator al vechilor crematorii [i al [antierelor din
Berceni, este [i unul dedicat Bucure[tiului, surprins
`n perioada sa de trecere de la socialismul luminos la
democra]ia original\.
Dar cea mai important\ r\mâne explorarea memoriei `ntr-o proz\ ce se hr\ne[te din materia vâscoas\ a melancoliei.
T\tu]u • Ion Maiorescu • Balkan • Barbut • Crematoriul • Spre Cioc\ne[ti, C\l\ra[i • Duhul din lamp\ •
Scriu despre Ashbery • Popa Mihai • Ninge `n Tyria
• Playing it hard • Knossos

Discu]ie despre literatur\ cu scriitorii
Daša Drndić, Filip Florian [i Dragan Velikić
Joi, 15 iunie 2017, ora
17.00, Colegiul Noua Europ\ v\ invit\ la O altfel
de salat\ de var\ (`n stil
iugoslav), o discu]ie despre literatur\, prietenie,
r\zboi, drame [i mâr[\vii
ale oamenilor, cu scriitorii Daša Drndić (Croa]ia), Dragan Velikić
(Serbia) [i Filip Florian
(România).
~ntâlnirea se va desf\[ura `n
limba englez\, f\r\ traducere, la
sediul Colegiului Noua Europ\
(Plantelor 21, Bucure[ti).
Daša DRNDI (n\scut\ la Zagreb) a studiat limba [i literatura
englez\ la Universitatea din Belgrad [i a ob]inut un master `n
teatru [i comunicare la Universitatea Southern Illinois din Statele
Unite ale Americii, beneficiind de
o burs\ Fulbright. La `ntoarcerea
`n Europa, s-a dedicat cercet\rii
proto-feminismului, ob]inând titlul

Uniunii Scriitorilor din România,
al Muzeului Na]ional al Literaturii Române, al revistei „România literar\“ [i al Galei industriei de carte din România.
~n str\in\tate, romanele sale
au fost publicate `n paisprezece
]\ri: Germania, SUA, Spania, Italia, Marea Britanie, Polonia, Ungaria, Norvegia, Slovenia, Bulgaria, Slovacia, Macedonia, Turcia [i Egipt.

de doctor cu o tez\ pe aceast\ tem\
la Universitatea din Rijeka. Timp
de aproape 20 de ani, a lucrat ca
dramaturg [i produc\tor `n Departamentul de Teatru de la Radio
Belgrad, scriind aproximativ 30
de piese, care au fost difuzate atât
`n Croa]ia, cât [i `n afara grani]elor ]\rii.
Critic literar [i autoare de proz\ [i poezie, Drndi a publicat: Belladonna (2012), April in Berlin
(2009), Sonnenschein (2007), Leica
format (2003), Doppelgänger (2002),
Totenwande (2000), Canzone di
guerra (1998), Maria Czestohowska still shedding tears or Dying in

Toronto (1997), Stone from heaven
(1984), Way to Saturday (1982).
Filip FLORIAN (n\scut `n 1968,
Bucure[ti) a lucrat `ntre 1990 [i
1992 ca redactor la s\pt\mânalul
„Cuvântul“, iar apoi, pân\ `n 1999,
când a renun]at la jurnalism, a fost
corespondent al posturilor de radio
Europa Liber\ [i Deutsche Welle.
A publicat patru romane: Degete mici (2005), B\iu]eii (al\turi de
Matei Florian, fratele s\u; 2006),
Zilele regelui (2008) [i Toate bufni]ele (2012). De-a lungul timpului,
a fost recompensat cu numeroase
premii literare, printre care cel al
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Dragan VELIKI (n\scut `n 1953,
Belgrad) a crescut `n ora[ul croat
Pola, pe coasta M\rii Adriatice.
~ntre 1972 [i 1976 a studiat literatura universal\ la Universitatea
din Belgrad.
~ntre 1991 [i 1995 a fost colaborator al publica]iei s\pt\mânale
„Vreme“, iar `ntre 1995 [i 1999 a
fost redactor-[ef al editurii Radioului B92 din Belgrad.
Veliki a publicat zece romane:
Via Pula (1988), Astrakhan (1991),
Hamsin 51 (1993), The North Wall
(1995), Dante’s Square (1997), The
Case of Bremen (2001), Dossier Domaszewski (2003), The Russian
Window (2007), Bonavia (2012), The

Investigator (2015), trei c\r]i de
proz\ scurt\ [i cinci c\r]i de eseuri.
Colegiul Noua Europ\ (New
Europe College – NEC) este un
institut de studii avansate din Bucure[ti, fondat `n anul 1994 de
c\tre Andrei Ple[u. Scopul programelor academice [i al evenimentelor organizate de NEC este
de a consolida cercetarea `n domeniul [tiin]elor umaniste [i sociale
[i de a facilita leg\turile dintre intelectualii români [i colegii lor
din lumea `ntreag\. Prestigiul interna]ional al Colegiului a fost
confirmat prin primirea `n 1998 a
Premiului „Hannah Arendt“, instituit pentru a `ncuraja eforturi
exemplare `n domeniul `nv\]\mântului superior [i al cercet\rii.
~n anul 2014, Andrei Ple[u a primit European Citizen’s Prize, ca
recunoa[tere pentru ini]iativa
fond\rii NEC, o institu]ie ce a contribuit `n mod substan]ial la consolidarea spiritului european `n
România [i la difuzarea valorilor
europene `n vecin\tate [i `n lume.
Evenimentul este organizat `n
cadrul programului Europe next
to Europe, cu sprijinul Riksbankens Jubileumsfond, Suedia.
www.suplimentuldecultura.ro
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Bulat Okudjava –
C\l\toria diletan]ilor
„Suplimentul de cultur\“ public\ `n avanpremier\ un fragment din romanul C\l\toria
diletan]ilor de Bulat Okudjava, traducere din limba rus\ [i note de Nicolae Iliescu,
care va ap\rea `n curând `n colec]ia „Biblioteca Polirom. Esen]ial“ la Editura Polirom.

– Fragment –
Da, `n temerile mele exista un motiv, [i nu unul `ntâmpl\tor. ~ntinzându-[i `n joac\ mrejele nu foarte
preten]ioase `n jurul lui Miatlev,
baroana nu uita `ns\ nici de ]elul
principal, ci doar a[tepta semnalul
prielnic. Nu putea cu nici un chip
s\ uite cum, odat\, la bal, dup\ ce
suveranul dansase cu ea, privirea
lui o descoperea mereu `n mul]imea extaziat\ a doamnelor [i cavalerilor, [i lumina cald\ a ochilor
lui mari ajungea pân\ la ea [i-i poruncea s\ nu-l dea uit\rii. ~n frivolitatea fastuoas\ [i lacom\ de la
curte, acest lucru nu putea r\mâne neobservat [i curând a devenit
apanajul multora. Sim]ind primejdia, am `ncercat `n toate felurile [i
cât mai delicat s\-i dau de `n]eles
prin]ului meu c\ pentru el situa]ia
ia o `ntors\tur\ nefavorabil\. El
`ns\ n-a acordat nici o importan]\
aluziilor mele. ~n loc s\-l dezmeticeasc\, ele, dimpotriv\, l-au a]â]at
[i mai tare, dar deznod\mântul
f\g\duia s\ nu `ntârzie.
~ntr-adev\r, cum am presupus,
curând, adorabila, dar [ubreda calea[c\ a iubirii, `n care prin]ul gonea cu pasiunea lui, s-a n\pustit
`n jos din vârful muntelui abrupt
[i s-a sf\râmat, f\cându-se ]\nd\ri.
Miatlev se plânse `n gura mare de
nenorocul s\u [i, la spovedanie,
nu uit\ s\ pomeneasc\ numele rivalului, m\rturisind duhovnicului
c\-l chinuie sentimentul urii fa]\
de unul Nicolae.

— Cine-i b\rbatul \sta?
— Un nobil, vecinul meu, r\spunse Miatlev `n [oapt\.
— Resemneaz\-te [i iart\-l.
Ie[ind din biseric\, Miatlev
râse amar. N\zbâtia de copilandru [trengar nu izbuti s\-i t\m\duiasc\ rana vie. Prin]ul se sim]i
[i mai umilit... De la biseric\ o
porni pe jos, ca s\ se mai r\coreasc\ `n gerul de ianuarie. Cu toate
c\ era o zi `nsorit\, vântul `i p\trundea `n suflet [i mantaua c\ptu[it\ cu blan\ aproape c\ nu-l ferea de suli]ele de ghea]\. Ca un
f\cut, ceea ce-i spori [i mai mult
v\lm\[agul sentimentelor, `n spatele lui se auzea tot mai distinct
scâr]âitul greoi al unor pa[i, de
parc\ o iscoad\ misterioas\ se a]inea neab\tut pe urmele lui. Erau
pu]ini trec\tori. Miatlev se `ntoarse de câteva ori [i de fiecare
dat\ scâr]âitul `ncet\ brusc. Când
se opri pentru o clip\, pa[ii se
oprir\ [i ei. Prin]ul `[i continu\
drumul, pa[ii se auzir\ din nou,
nici prea aproape, nici prea departe, r\sunau limpede [i greoi,
`n dezacord cu ai lui, `nfunda]i [i
gr\bi]i. Opri o birj\, `[i `nveli picioarele `nghe]ate cu p\tura veche [i, `ndat\ ce birja se urni, auzi
din nou scâr]âitul cunoscut. Când
calul o porni la trap, pa[ii se
`nte]ir\. Disperat, prin]ul `ntoarse capul [i abia atunci pa[ii se
dep\rtar\ [i se stinser\.
Acas\ d\du porunc\ s\ fie `ncuiate bine u[ile [i s\ nu fie primit
nimeni, decât „acea doamn\“, eu

CARTEA
Mazilit de ]ar la conacul s\u de la periferia Petersburgului, melancolicul prin] Miatlev `[i petrece zilele `n triste]e, departe de `ndeletnicirile potrivite rangului [i de tovar\[ii s\i din regimentul de husari. Anul este 1840, iar }arul Nicolae I st\pâne[te ca un tiran,
`nconjurat de camarila lui, de spioni [i de conspiratori. Când }arul
d\ semne c\ [i-ar dori-o ca amant\ pe fermec\toarea baroneas\ de
care Miatlev e `ndr\gostit, prin]ul nostru cade `n cea mai neagr\
melancolie. ~ntr-o zi, Miatlev salveaz\ o tân\r\ de sub ro]ile unei
tr\suri `n plin\ goan\, o duce acas\, o `ngrije[te [i se `ndr\goste[te
nebune[te de ea. Via]a lor pare s\ se `ndrepte spre un f\ga[ fericit,
`ns\ Alexandrina e disperat\: `ntr-o bun\ zi ea dispare, iar prin]ul
pleac\ `n c\utarea ei.

[i [chiopul, dac\ va ap\rea pe nea[teptate la Petersburg.
Parc\ presim]ise: [chiopul `[i
f\cu apari]ia f\r\ `ntârziere. ~n camer\, azvârli [uba lui Afanasi, iar
când acesta se f\cu nev\zut, `[i
smulse barba fals\ [i-l s\rut\ pe
prin] pe obrajii palizi, zâmbind.
— V\ s\rut pe obraz. Primi]i
darul modest al unui surghiunit.
~n statul \sta, ca s\ nu zic mai r\u,
sunte]i singurul pe care nu mi-e
sil\ s\-l s\rut... Cu toate c\ nu e cel
mai pl\cut lucru ce poate fi d\ruit
unui singuratic minunat ca dumneavoastr\... Dar eu nici nu am
altceva. Doar demnitatea, ca s\ nu
zic mai r\u...
Ascult\ povestirea lui Miatlev
despre dragostea lui nefericit\ [i
strâmb\ din nas.
— V-am `ndr\git pentru c\
era]i indiferent fa]\ de curte, iar
dumneavoastr\, ca s\ nu zic mai
r\u, v-a]i vârât `n cocina asta.
Poate c\ v\ face `ntr-adev\r pl\cere. A]i mers la aceast\ doamn\
pom\dat? Da?... A]i stat la palavre? De ce? Are un bust frumos?...
(~ntr-adev\r, frumos, `[i zise Miatlev). A]i tr\nc\nit acolo verzi [i
uscate... Iar acest, ca s\ nu zic mai
r\u, loc]iitor al lui Dumnezeu pe
p\mânt, p\zitor stra[nic al moralit\]ii, Ursul nostru, care mai mult
ca de orice se teme de `ngr\direa
propriei puteri, [ti]i dumneavoastr\ cum vorbe[te \sta cu femeile,
cu femeia pe care, ca s\ nu zic mai
r\u, [i-a pus ochii? „Apropie-te,
dr\gu]o (prin]ul imita cu iscusin]\ poza lui Nikolai Pavlovici). Hai,
hai, arat\-te. O, dar e[ti o splendoare! Unde te-au ]inut ascuns\
pân\ acum? Ha-ha... Nu cumva
te-au ferit de mine?“ „Sunt fericit\, m\ria ta !...“ „Crezi c\ te po]i

ascunde de mine? Hai, r\spunde...“ „O, m\ria ta!...“ „Bine, bine,
v\d c\ arzi de ner\bdare... [i ce te
`mpiedic\? S\ mergem `n apartamentul meu... Ai grij\ `ns\ [i pref\te c\ mergi s\-]i ar\t portretele mele...“ „O, m\ria ta!...“ „Ai mai fost
`n camerele mele? Nu? Atunci o s\
vezi cât de modest este monarhul
t\u. Vino mai aproape, mai aproape, `]i spun... Ce ai tu acolo?...“ „Ah,
m\ria ta !...“ (Miatlev izbucni `n

AUTORUL
BULAT OKUDJAVA (1924-1997) a fost poet, romancier, scenarist, cânt\re] [i compozitor sovietic de
origine georgiano-armean\. Tat\l s\u, unul dintre
membrii de frunte ai Partidului Comunist, avea s\ fie
executat `n timpul Marii Terori staliniste, iar mama,
trimis\ `n Gulag, unde a petrecut optsprezece ani. A
fost combatant `n cel de-Al Doilea R\zboi Mondial.
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hohote de râs). {i a[a mai departe,
ca s\ nu zic mai r\u. Iar minunatul
prin] vars\ lacrimi, `nchipuindu-[i
c\ doamna lui e dus\ la tiran `ntre
baionete... Dar ele sunt toate ni[te
târfe [i de-abia a[teapt\ prilejul fericit. Le place mocirla... Acolo to]i
sunt un amestec de barbarie mongol\ [i mâr[\vie bizantin\, mascate sub ve[mânt europenesc. Amestec de ignoran]\ [i `ngâmfare. Pe
când dumneavoastr\...

A debutat cu volumul de versuri Lirice (1956), urmat
de Insulele (1959), Tobo[arul vesel (1964), Generosul
Martie (1967), Arbat, Arbatul meu (1976). O direc]ie
particular\ `n proza sa este marcat\ de romanele fantezii istorice S\rmanul Avrosimov (1969), C\l\toria
diletan]ilor (1978) [i ~ntâlnire cu Bonaparte (1983). A
compus peste 200 de cântece pe versurile poemelor
proprii, `mpletind `n melodiile sale muzica popular\
ruseasc\ cu stilul [ansonetelor fran]uze[ti.

www.suplimentuldecultura.ro
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Je suis bun\ [i generoas\
Europa are deja o rutin\.
Se `ntâmpl\ o nenorocire,
Turnul Eiffel [i Colosseumul [i o cl\dire din Australia se aprind `n culorile ]\rii
afectate. Ne schimb\m
poza de profil. Câteva zile
lumea se ceart\ pe Facebook legat de civiliza]ii,
religii, dreptul la intimitate. Se distribuie intens câteva discursuri generoase.
Apoi via]a continu\.
M-am uitat [i eu câteva minute la
concertul caritabil al Arianei Grande, organizat la Manchester la o
s\pt\mâna dup\ atacul terorist de
la concertul ei, soldat cu 22 de victime. La concertul-tribut au participat, printre al]ii, Katy Perry, Justin
Bieber, Coldplay, Miley Cyrus [i
Pharrell Williams. ~n afar\ de
mine, s-au mai uitat 76 de milioane
de oameni. S-au strâns 9 milioane
de dolari, `n scopuri caritabile. Ariana Grande [i-a f\cut un tatuaj.
F\r\ s\ fie o expresie a unui
mare act artistic, concertul a f\cut
ceea ce [i-a propus s\ fac\: a unit

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

50.000 de oameni `n jurul unei idei,
a strâns bani, a pus pe fruntea oamenilor ideea c\ nu ne este fric\.
Face parte acum din [irul numeroaselor concerte care au adunat
arti[ti [i public sub umbrela unei
cauze: `ncepând cu un concert pentru Bangladesh din 1971, care a
atras aten]ia lumii c\ un ciclon
omorâse 500.000 de oameni `n alt\
parte a lumii, trecând prin celebrul
concert pentru Africa din 1985 din
urma c\ruia am r\mas cu We are
the world [i cel pentru combaterea
foametei din Etiopia. ~n anii ’90 [i
2000 s-au organizat mai multe astfel
de concerte, pentru a atrage aten]ia
asupra `nc\lzirii globale, iar cel mai

recent fusese organizat `n amintirea
victimelor ucise `ntr-un club gay
din Orlando, Florida.
{i de fiecare dat\, dup\ fiecare
astfel de concert, apare `ntrebarea:
cât de caritabile sunt cu adev\rat
aceste concerte? Pe de o parte, se
strâng bani, iar asta este un fapt.
Dar sunt o expresie a altruismului?
Dac\ participan]ii la concertul din
Manchester, de exemplu, erau cu
adev\rat altrui[ti, oare de ce este
nevoie s\ primeasc\ la schimb un
beneficiu (participarea la concert)
pentru a face o dona]ie? {i dac\ oamenii sunt atât de buni, de ce au
`ncercat 25.000 de oameni s\ ob]in\
bilet gratuit spunând c\ au f\cut

parte din cei 14.000 de participan]i
de la concertul unde s-a petrecut
atacul? Dac\ arti[tilor le pas\ atât
de mult `ncât s\ cânte pe gratis, oare de ce nu renun]\ la o buc\]ic\
m\car din imensa lor avere ca s\
doneze acelor cauze? Cum, dup\ un
concert realizat pentru a trage un
semnal de alarm\ legat de s\r\cia extrem\, se pot sui `ntr-o limuzin\ [i
merge `n camerele lor de cinci stele?
{i cât de valoroase din punct de
vedere moral sunt dona]iile celor care
apoi `[i afi[eaz\ mândru acest lucru?
Exist\ mai multe studii legate de
motivele personale ale carit\]ii, care
au ajuns, cu toate, la aceea[i concluzie: don\m ca s\ ne sim]im mai
bine `n leg\tur\ cu propria persoan\. Dar de ce ar fi acest sentiment
inferior unei carit\]i izvorâte din vinov\]ie sau dintr-o mil\ superioar\? Iar sentimentul de fericire – cea
creat\ prin dona]ii [i cea sim]it\ `n
leg\tur\ cu propria persoan\ –
joac\ un rol important `n sus]inerea

ideii de caritate. Iar celebrit\]ile pot
face mai mult bine atunci când `[i
ofer\ timpul [i energia decât propriii
bani. Conceptul se nume[te „filantropie catalic\“: atunci când câ]iva
oameni care ar putea s\ doneze
mul]i bani fac mai mult bine inspirând o mul]ime mult mai mare
de oameni s\ doneze sume mai
mici. Pe lâng\ fonduri, conteaz\ [i
num\rul total de oameni c\rora le
pas\ de o problem\.
~n privin]a concertului din Manchester, exist\ ceva emo]ionant
dincolo de aspectul caritabil: r\spunsul prin art\ [i unitate `n fa]a
violen]ei. E un r\spuns dat instinctelor din creierul reptilian. ~mi aminte[te de o anecdot\ auzit\ recent: `n
timpul unui asediu al cet\]ii Carcassonne, o prin]es\ a aruncat peste zidurile ora[ului un purcelu[ hr\nit doar cu cereale. La scurt timp,
asediul a `ncetat. Poate dac\ arunc\m cu fericire `n toate p\r]ile,
putem ob]ine acela[i efect.

Rammstein, Paris
Rockin’ by myself
Dumitru Ungureanu

Ce po]i spune când o trup\ despre
care nu se [tie c\ s-a destr\mat
`ncepe s\-[i publice „arhivele“,
s\-[i reediteze discurile `n box-seturi de lux, s\-[i recondi]ioneze
`nregistr\rile mai pu]in reu[ite
din punct de vedere tehnic? Prima
b\nuial\ cade asupra chestiunii
comerciale: „uite c\ [i \[tia `ncep
s\ trag\ de bani“. A doua suspiciune vizeaz\ latura creativ\: tipii
n-au ce mai aduce nou [i, decât s\
se autopasti[eze, scot inedite, [tiind c\ fanii ador\ asemenea
bun\t\]i. ~n fine, a treia ipotez\
decurge dintr-o viziune estetic\
asupra fenomenului rock: grupul
care procedeaz\ astfel a ajuns
`ntr-un stadiu de clasicizare primar\. E cazul germanilor de la
Rammstein.

~n 2015, editarea pe vinil a tuturor discurilor `i f\cea ferici]i pe
cei care [i-au permis circa 250 de
euro, cât costa setul spartan ambalat. A urmat In Amerika, un
dublu DVD/Blu-Ray, cu show-ul
fulminant de la Madison Square
Garden, 2010. Bonus: incursiunea
inedit\ `n istoria trupei, cu secven]e decupate din realitatea Germaniei divizate de Zidul ce a marcat nu doar destinul tragic al unui
popor, ci chiar pe al umanit\]ii europene a secolului XX. {i acum, o
alt\ nestemat\ `n colec]ie: Rammstein: Paris (2017, Universal).
Trebuie s\ recunosc f\r\ ezitare
c\ este cel mai bine lucrat film pe
care o forma]ie de calibrul Rammstein putea s\-l primeasc\. Meritul apar]ine regizorului suedez

Jonas Åkerlund, supervizat cumva (prin asociere) de Ridley Scott,
nume ce garanteaz\ pelicule deosebite. ~ns\ – [i asta e musai de
precizat – dac\ vizual nu i se poate
repro[a nimic, despre sunet cred
c\ e mixat f\r\ inspira]ie. De[i fluxul audio bifeaz\ cele dou\ standarde HiFi – 2.0 LPCM [i 5.1 DTSHD, rezolu]ie 24bits/48kHz –, impresia de ascult\tor love[te incredul\ pragul dezol\rii: sunetul e
lipsit de relief. Vocea se pierde `n
ambian]\, `n loc s\ percuteze pe
canalul central, chit\rile par ni[te
efecte de sintetizator, clapele
`mbrac\ totul `ntr-o mantie izinit\. Doar tobele ies `n eviden]\,
`ns\ [i ele f\r\ gr\simea necesar\
unei audi]ii consistente. Ca s\ m\
verific, am scos din raft DVD-ul
din 1999, Live aus Berlin. Acolo,
sunetul surround, de[i comprimat Dolby la 448kbs, este atât de
bine distribuit `n spa]iu `ncât am
tr\it r\sf\]ul pruncului `ncurajat
de ciripitul p\s\rilor s\ cedeze
somnului. {i mi-am amintit, cu
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nostalgie, de concertul Rammstein din 2013, pe t\p[anul Romexpo. O mul]ime de fani renun]aser\ s\ intre `n ]arcul rezervat
pl\titorilor (care oricum nu vedeau mare lucru din ce se petrecea pe scen\), [i-[i cheltuiau cu folos banii pe bere, tol\ni]i comod
pe iarb\ `n fa]a pavilionului rotund, unde PA-ul b\tea impecabil.
Am\nuntele astea tehnico-sunetiste nu diminueaz\ câtu[i de
pu]in meritul filmului. Cele dou\
concerte din 6 [i 7 martie 2012, din
Palatul Omnisports, Paris-Bercy,
s-au filmat `n HD cu 30 de camere.
Imensul material video rezultat a
fost prelucrat minu]ios de-a lungul a patru ani, montat `n stil videoclip, cu adaosuri de efect [i cu
ambi]ia de a reda ce-i mai bun din
atmosfera s\lii de spectacol. Izbânda ]â[ne[te din ecran, indiferent
c\ vezi filmul `ntr-o sal\ de cinema sau pe display-ul unui telefon
de[tept. Toate conceptele grafice,
marca Rammstein, sunt prezente,
intens [i straniu colorate. Nu lipsesc

fl\c\rile, nici sângele, nici ventilatoarele tip bunc\r, nici artificiile,
nici hainele culese parc\ din vreo
ghen\. Urm\rit\ de sus, masa de
spectatori `n mi[care aduce cu lava unui vulcan `n fierbere. Titlurile pieselor, fiecare cu alte caractere, vin sus]inute de zgomote, ca
`n flash-urile internetice. Nu [tii
ce s\ elogiezi mai `ntâi: efortul
post-produc]ie sau hot\rârea unei
trupe care nu [i-a spus ultimul cuvânt? Finalul e ca-n filmele adorate de publicul select: Fruhling in
Paris. Edith Piaf ar c\dea pe spate
auzind asta...

www.suplimentuldecultura.ro
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Bob Dylan: muzele
unui Nobel al literaturii
~n mult `ntârziatul s\u discurs
de acceptare a premiului
Nobel pentru literatur\, ]inut
`n cele din urm\ pe 4 iunie,
Bob Dylan [i-a evocat muzele
literare, enumerând arti[tii [i
operele care l-au inspirat. Printre altele, pe list\ se reg\sesc:
n Buddy Holly: „Dac\ ar fi s\ m\ gândesc la `nceputuri, atunci trebuie s\
`ncep cu Buddy Holly. Buddy a murit
când eu aveam 18 ani, iar el 22. Când l-am
ascultat prima oar\, m-am sim]it foarte
aproape de el. Ca [i cum am fi fost rude,
ca [i cum ar fi fost fratele meu mai mare. Buddy cânta muzica ce-mi pl\cea, o
muzic\ al\turi de care am crescut, un
country de filme western, rock’n’roll,
rhythm and blues.“
n Marii autori clasici: „Aveam principii [i sensibilit\]i [i o viziune informat\ asupra lumii, deprinse de la [coala
primar\. Don Quijote, Ivanhoe, Robinson Crusoe, C\l\toriile lui Gulliver, Poveste despre dou\ ora[e [i restul – lecturile clasice din [coala primar\ care `]i

Suplimentul lui Jup

formeaz\ felul de a vedea lumea, care
aduc o `n]elegere a naturii umane [i un
etalon. M-am servit de toate acestea
când am `nceput s\-mi scriu versurile.“
n Moby Dick: „Este o carte fascinant\, o carte plin\ de drame intense [i
dialoguri dramatice. E un melanj. Toate miturile: Biblia iudeo-cre[tin\, legendele britanice, Sfântul Gheorghe, Perseu, Hercule – to]i vân\tori de balene.“
n Nimic nou pe frontul de vest:
„Este o poveste de groaz\. Este o carte
care te face s\-]i pierzi copil\ria, credin]a `ntr-o lume ra]ional\, empatia.
E[ti prins `n capcana unui co[mar, aspirat `ntr-un vârtej de moarte [i durere. Am `nchis aceast\ carte [i am pus-o
deoparte. N-am vrut s\ mai citesc alt\
carte despre r\zboi [i n-am mai f\cut-o
vreodat\.“
n Odiseea: „A]i trecut [i voi prin mare parte din `ntâmpl\rile din aceast\
carte. {i vou\ vi s-au pus droguri `n paharul cu vin. {i voi a]i `mp\r]it patul cu
o femeie care nu era femeia voastr\. {i
voi a]i fost sedu[i de voci magice, de
voci blânde cântând melodii stranii. {i
voi a]i parcurs drumuri la fel de lungi,
iar vântul v-a suflat `n contra.“

{oferul care salveaz\
c\r]ile aruncate
José Alberto Gutierrez este de 20 de ani [ofer de salubritate la Bogotá, Columbia, cu o misiune personal\:
recupereaz\ [i salveaz\ c\r]ile aruncate la gunoi.
Misiunea acestui „domn al c\r]ilor“, a[a cum este
numit, a `nceput `n 1997, când, spune el, „am descoperit c\ oamenii arunc\ la gunoi c\r]ile. Atunci am
`nceput s\ le recuperez“.
Chiar de la prima carte salvat\, un exemplar din
Anna Karenina, Gutierrez a `nceput s\ ia c\r]ile
aruncate [i s\ le duc\ acas\, `n cartierul muncitoresc
Nueva Gloria. De-a lungul anilor, casa i s-a umplut
de volume, transformându-se `ntr-o adev\rat\ bibliotec\. Vecinii au `nceput s\ `mprumute c\r]i de la el,
pentru a ajuta la lec]iile copiilor.
~n 2000, Gutierrez, so]ia [i copiii lui au transformat cei 90 de metri p\tra]i ai parterului casei `ntr-o
bibliotec\ gratuit\ ce a primit numele de „For]a cuvintelor“. Succesul i-a dep\[it a[tept\rile.
Luz Merry, so]ia lui, a deschis [i un „spital al literelor“, recondi]ionând c\r]ile recuperate din pubele.
Pasiunea pentru c\r]i, spune Alberto Gutierrez,
i-a fost insuflat\ de mama sa, care citea copiilor sear\
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de sear\, `n apartamentul cu o singur\ camer\ al familiei. S\rac fiind, Gutierrez nu a f\cut decât [coala
primar\. De când a pornit `n misiunea lui, a reu[it s\
`[i continue studiile [i se preg\te[te, `n iulie, s\ `[i
dea bacalureatul.
Acum, „For]a cuvintelor“ a ajuns s\ fie cunoscut\
pe tot continentul, Gutierrez fiind invitat la saloane
ale c\r]ilor din Santiago de Chile, Monterrey (Mexic)
[i, evident, Bogotá. ~n acela[i timp a `nceput s\ primeasc\ importante dona]ii de carte, având mai multe
volume decât ajunge s\ ofere gratuit. Ast\zi, majoritatea celor 25.000 de volume care compun biblioteca
nu mai sunt scoase din gunoaie.
Fiindc\ nu mai au spa]iu, so]ii Gutierrez au `nceput s\ str\bat\ Columbia, distribuind c\r]i `n regiunile defavorizate sau izolate. Au ajuns chiar s\
`mpart\ volume `n zone `n care ac]ioneaz\ for]ele armate revolu]ionare FARC dup\ ce unul dintre lupt\tori i-a contactat, cerându-le s\ trimit\ c\r]i rebelilor care se preg\tesc s\ se `ntoarc\ la via]a civil\
dup\ acordul de pace din noiembrie.
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Terry Gilliam [i Don PE SCURT
Quijote: sfâr[itul
blestemului?
Chiar dac\ nu va fi realizat\ niciodat\, adaptarea romanului lui Cervantes de c\tre regizorul
Terry Gilliam are deja
asigurat locul `n istorie
drept „cel mai blestemat
film“, `ntr-atât de mult
soarta s-a `ncrâncenat
`mpotriva acestei
produc]ii.
La `nceput de iunie `ns\, Gilliam
a anun]at triumf\tor c\ a terminat, `n sfâr[it, film\rile. Este [i
sfâr[itul blestemului pentru Don
Quijote?
A fost nevoie de 17 ani de lupte
cu morile de vânt pentru ca
Omul care l-a ucis pe Don Quijote, cum este numit filmul, s\
ajung\ `n acest stadiu.
~n 2000, prima tentativ\ de
adaptare a romanului lui Cervantes

e[ua spectaculos `n Spania. Un
proiect cu Johnny Depp, Vanessa
Paradis [i Jean Rochefort pe afi[.
Du[manii lui Quijote? O serie
aparent f\r\ sfâr[it de catastrofe: ploi diluviene care au distrus
decorurile, o hernie de disc care
l-a incapacitat pe Jean Rochefort (interpretul titularului hidalgo), avioane NATO de la baza
vecin\ care provocau un vacarm asurzitor la fiecare sfert
de or\ [i tot a[a.
Toate aceste ordalii prin care
au trecut Terry Gilliam [i filmul
s\u au fost imortalizate `ntr-un
documentar explicativ numit
Lost in La Mancha (2002 – foto).
Gilliam a jurat s\ ignore posibilul blestem care ar fi ap\sat
asupra c\r]ii lui Cervantes [i care a mai imobilizat [i alte proiecte de adaptare (de exemplu, cel al
lui Orson Wells) [i, pân\ la urm\,
a strâns din nou bani [i s-a apucat de lucru.

~n noua versiune a filmului,
Adam Driver (interpretul rolului negativ din ultimul Star
Wars) este un publicitar care revine `n Spania [i d\ peste un om
care pretinde a fi Don Quijote
(britanicul Jonathan Price, eroul
lui Gilliam din Brazil). Al\turi
de ei poate fi reg\sit\ [i ucraineanca Olga Kurylenko.
Nici noul film nu pare s\ fie
scutit de probleme: autorit\]ile
portugheze l-au acuzat pe Terry
Gilliam c\ ar fi distrus par]ial o
m\n\stire din Tomar, unde acesta a filmat, acuza]ii respinse de
cineast.
Anun]ul termin\rii film\rilor a fost primit cu mult umor
de fanii lui Terry Gilliam, care
au postat comentarii precum:
„Calm, tot ce a filmat poate lua
foc `nainte s\ termina]i montajul“ sau „Poate c\ pelicula va fi
mâncat\ de o ras\ necunoscut\
de insecte“.

n Spre bucuria fanilor, un nou album BD cu Corto Maltese, al doilea
de dup\ moartea creatorului personajului, italianul Hugo Pratt, va fi
lansat pe 27 septembrie. Noua aventur\ a lui Corto Maltese se nume[te
Equatoria, este din nou realizat\ de
echipa spaniolilor Juan Días Canales
[i Ruben Pellejero [i va fi prepublicat\ `n aceast\ var\ `n „Le Figaro
Magazine“.
n Eminem intr\ `n Oxford English Dictionary, care propune mai
nou o defini]ie a termenului „Stan“
evocat `n cântecul cu acela[i titlu al
rapperului. Stan, personaj al piesei,
este cel mai mare fan al lui Eminem, dezechilibrat [i destinat unui
final tragic. Conform defini]iei din Oxford English Dictionary, un
Stan este „un fan prea zelos sau obsedat de o anume celebritate“ [i
poate fi folosit [i `n expresia „a fi un Stan“.
n A `ncetat din via]\ scriitoarea britanic\ Helen Dunmore, la
vârsta de 64 de ani. Las\ `n urm\ o oper\ literar\ important\ compus\ din c\r]i pentru copii, romane [i poezii.
n Un exemplar din Mein Kampf pus `n vânzare la Festivalul
c\r]ii de la Nisa la standul unui buchinist a provocat indignarea publicului.
n Wonder Woman, filmul (feminist) cu supereroina vedet\ a editurii DC Comics, nu a mai fost prezentat la un festival de film din
Alger dup\ ce programarea lui a inflamat re]elele sociale [i a dus la
apari]ia unei peti]ii care cerea interzicerea lui. Organizatorii festivalului spun c\ retragerea filmului ]ine de probleme legate de drepturile de exploatare [i nu are leg\tur\ cu interpreta rolului principal, actri]a israelian\ Gal Gadot, care `n 2014 a ap\rat ofensiva
israelian\ `n Gaza `ntr-o postare pe Facebook.
n Thom Yorke, liderul forma]iei Radiohead, a r\spuns cererii
lui Roger Waters [i Ken Loach, al\turi de alte zeci de arti[ti, de a nu
concerta la Tel Aviv, `ntr-o campanie de boicotare cultural\ a statului Israel. „Nu face decât s\ propage discordia. Nu `ncuraja]i nici
dialogul, nici `n]elegerea reciproc\“, a comentat Thom Yorke `ntr-un
interviu acordat revistei „Rolling Stone“.
n Regizorul Abdellatif Kechiche, câ[tig\tor la Cannes `n 2013 cu
Blue Is the Warmest Colour, vrea s\ `[i scoat\ la licita]ie premiul
Palme d’Or pentru a-[i finan]a noul film, Mektoub, My Love.
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Cineva aici jos m\ iube[te

Film
Iulia Blaga

Cea mai fericit\ zi din via]a lui Olli Mäki, debutul `n
lungmetraj al lui Juho Kuosmanen, a ob]inut anul
trecut premiul sec]iunii Un Certain Regard la Cannes
[i a reprezentat Finlanda `n cursa pentru
nominaliz\rile la Oscarul pentru un film vorbit `n alt\
limb\ decât engleza. Kuosmanen e unul dintre copiii
Cannes-ului. A cucerit Premiul al III-lea la sec]iunea
filmelor de [coal\ Cinéfondation (2008) cu
scurtmetrajul Roadmarkers, dup\ care a luat Premiul I
`n aceea[i sec]iune cu Painting Sellers (2010).
Cea mai fericit\ zi din via]a lui Olli Mäki e inspirat dintr-un caz
real, celebru `n Finlanda, când, la
17 august 1962, primul meci din
Campionatul Mondial de Box s-a
]inut la Helsinki. Atunci, tân\rul
boxeur Olli Mäki, proasp\t trecut
la boxul profesionist, a fost `nvins
f\r\ drept de apel de americanul
Davey Moore. ~n 1960 Mäki fusese
scos din delega]ia olimpic\ a Finlandei, eveniment pe care el l-a interpretat ca pe o `nfrângere psihologic\ pe care avea acum [ansa de
a o r\scump\ra; o problem\ suplimentar\ era c\ trebuia s\ boxeze
`ntr-o categorie mai mic\, sub 57
de kilograme, prin urmare trebuia s\ piard\ din greutate foarte
repede. ~n Finlanda toat\ lumea
se a[tepta ca Olli Mäki s\ `nving\,
patriotismul dep\[ind pân\ la
urm\ a[tept\rile realiste: finlandezul fusese campion european de
amatori `n 1959, dar Davey Moore
avea totu[i 64 de victorii.
Plecând a[adar de la o poveste
al c\rei final toat\ lumea `l [tia,
Juho Kuosmanen a realizat un film
superb filmat, `n alb-negru, despre
sportivul care, chiar când trebuie
s\ se `narmeze cu agresivitate
pentru un meci dificil, `[i d\ sea-

ma c\ s-a `ndr\gostit de o prieten\
din copil\rie.
La Festivalul de la Cannes
unde, fire[te, filmul a avut premiera mondial\, critica interna]ional\ l-a `ntâmpinat cu mult\
simpatie, f\când uz de epitete precum: fermec\tor, amuzant, tandru, melancolic, de o sensibilitate
special\, numindu-l printre altele
„o od\ dezarmant de pl\cut\
adus\ pierderii inocen]ei“ sau „o
mic\ minune realizat\ cu o m\iestrie impecabil\“. S-a remarcat
[i c\ e aproape un film anti-box
(spre deosebire de Rocky, Cineva
acolo sus m\ iube[te/Somebody
Up There Likes Me, Campionul/
The Champ, Taurul furios/Raging Bull, Cinderella Man sau O
fat\ de milioane/Milion Dollar
Baby). Spre deosebire de eroii
acestor filme, Olli nu are suficient
spirit combativ [i nici nu se simte
confortabil `n postura de sportiv
profesionist `n a c\rui obliga]ie
intr\ [i interviurile & fotografiile
de promovare. E un b\iat simplu,
care nu e `nc\ format. Cineva spunea la Cannes: „Filmul e unic datorit\ amestecului de dram\ despre box cu caractere masculine
puternice [i comentarii despre

entertainment [i latura financiar\
a sportului profesionist, cu poveste
rural\ [i discret\ de dragoste“. Olli
nu e un boxeur a[a cum ne-au
obi[nuit filmele de gen. El e o persoan\ modest\, binecrescut\, sensibil\ [i complet neagresiv\, cu
atât mai mult cu cât `l `nmoaie [i
dragostea. Normal c\ `]i pui `ntrebarea dac\ `[i dorea atât de mult s\
câ[tige titlul mondial.
E interesant [i cum filmul pune
`n ecua]ie sentimentele private,
cum e dragostea, cu publicitatea,
`ntr-o epoc\ – cea de azi – `n care
mult\ lume promoveaz\ despre sine o imagine departe de cea real\.
Juho Kuosmanen (care a fost
invitat anul trecut la Festivalul
Les films de Cannes a Bucarest), a
povestit la Institutul Francez din

Din zbor
N-avem o[ti, dar iubirea de mo[ie
e un zid, b\i, Baiazid! Iat\ o formulare care nu mai poate servi `n
zilele noastre politicii de ap\rare
a ]\rii. Nu c\ nu ar mai exista iubirea de mo[ie, fereasc\ sfântul!
Doar c\ nu po]i s\ te mai r\]oie[ti
la Baiazid, la Vladimir sau la Attila cu zidul \sta, c\ s-ar putea s\
]i-o iei peste ochi.
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Cu alte cuvinte, ne trebuia un
zid mai gros. De dup\ care s\
strig\m c\ nu ne este fric\ de baubau. Este o strategie pe care am
aplicat-o `nc\ din clasa `ntâi, când
ne f\ceam prieteni cu cel mai solid b\iat din clas\ pentru a ne
asigura c\ ceilal]i copii nu se iau
de noi. La nivel de oameni mari [i
de ]\ri moderne, zidul \sta se
cheam\ NATO [i toate statele
membre au obliga]ia de a contribui cu câte o c\r\mid\, o c\ldare de var sau m\car un chirpic,
c\ fier betonul e adus de SUA. ~n
cazul `n care nu ]i-ai respectat cota
de materiale de construc]ii, trebuie

Bucure[ti cum l-a cunoscut pe
eroul lui `n 2011, dezv\luind [i faptul c\ `n ultima secven]\, cea `n
care Olli [i Raija se `ndep\rteaz\
de camer\, cele dou\ persoane `n
vârst\ care le iau locul sunt chiar
Olli [i Raija Mäki.
Foarte elaborat vizual, cu mult\ grij\ de a ar\ta aidoma filmelor
anilor ’60, dar [i de a fi fidel epocii
pân\ la detaliu, filmul e mai impresionant prin asta decât modalitatea de tratare a subiectului. Povestea de cre[tere a lui Olli e atât
de discret\ `ncât Kuosmanen, care
a scris scenariul `mpreun\ cu
Mikko Myllylahti, are dificult\]i
`n a-i revela subtilitatea [i d\ mai
mult impresia c\ o scap\ printre
degete, de[i filmul are [i destule
scene foarte bine construite.

Voi n-a]i `ntrebat
F|R| ZAH|R v\ r\spunde
Bobi
s\ apelezi la varianta psihologic\,
`n care te duci la colegul \la solid
[i `i aduci aminte cât este el de
tare [i cât de mult `l stimezi. Prin
urmare, domnul Iohannis s-a hot\rât s\ `i spun\ personal domnului Trump c\ ca el nu mai g\sim,
iar domnul Trump s\ fie total de
acord cu asta. Plus o eventual\
asigurare c\ r\mânem de partea
aia bun\ a zidului, feri]i de dihanii.
A fost `nchiriat un avion [mecher, cu reac]ie [i cu marmur\ la
veceu, fiindc\ a[a mi se pare normal s\ arate un avion din care
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practic coboar\ un stat `ntreg
`ntrupat `ntr-un om. C\ cic\ \la
mai vechi, Tarom, a fost scos din
uz fiindc\ `i tot c\dea câte ceva [i
se temeau s\ nu cad\ cu tot cu om.
Ni[te frico[i! Dom’le, când te duci
undeva s\-]i reprezin]i statul, trebuie s\ cobori din ceva care s\ te
duc\ cu gândul la ]ara ta. Ce probleme atât de grave putea s\ aib\,
m\ rog, avionul nostru? Nu mai
exist\ mecanici [i sârm\? Nu
putea domnul Iohannis s\ spun\ o
rug\ciune pentru c\l\torit f\r\ incidente? La ce debit verbal are, ar

Rela]ia lui Olli cu Raija e gra]ioas\ la modul ideal [i nostalgic\
prin imaginea lui Jani-Petteri Passi, dar e insuficient construit\ dramaturgic. Aproape c\ nu `n]elegi
c\ eroul e `ndr\gostit pân\ n-o
afirm\ cu gura lui. Cu toate astea,
performan]a lui Kuosmanen de a
debuta cu un film atât de dificil e de
net\g\duit, iar `n timp probabil c\
neajunsurile de con]inut se resorb,
f\când loc unui soi de nostalgie
pentru partea vizual\ a filmului,
deci salvându-i amintirea. Adic\
probabil ceea ce [i-a [i propus – s\
fie o pies\ nostalgic\, hr\nit\ de
aburii amintirii [i imagina]iei.
Cea mai fericit\ zi din via]a lui Olli
Mäki/ Hymyilevä mies, de Juho
Kuosmanen. Cu: Jarkko Lahti, Oona
Airola, Eero Milonoff, John Bosco Jr.

fi fost ceva de genul: „Tat\l nostru
care e[ti… [i al Sfântului Duh,
am aterizat!“.
Lumea vorbe[te [i este, pe
bun\ dreptate, nemul]umit\. C\
noi mergem cu tramvaiul [i el se
l\f\ie prin ozeneuri, pe banii
no[tri. Ce, `i c\dea fundul dac\ lua
un tren? Sau, dac\ vrei neap\rat
s\ zbori, hai s\ construim o catapult\ transatlantic\. Frumos, cu
motive populare sculptate pe cadrul din lemn. Cu vânt bun din
spate, `n trei zile cazi `n curtea Casei Albe. {i `ntreg mapamondul
va fi impresionat [i speriat, pentru c\, crede]i-m\, nici un stat nu
[i-ar mai permite vreodat\ s\ ne
mu[te de cur, fiindc\ va [ti c\
oricând poate c\dea peste el o oal\
cu ulei `ncins.
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