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Self-design. Dou\
terapii de [oc
C. Rogozanu
„Cartea lui Dave a lui Will Self [i
Post-scriptumul comunist a lui Boris
Groys s`nt lecturile de [oc pe care
vi le propun pentru prim\vara asta
frumoas\. Un roman [i un eseu.“
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INTERVIU CU PIANISTUL FRANCEZ JEAN-YVES THIBAUDET

Trebuie s\ c`n]i, dar
[i s\ oferi presei o
p\rticic\ din tine

Primele zile de
Cannes
Coresponden]\ de la Iulia Blaga
Controlul antipiraterie e mult mai relaxat
anul acesta la Cannes. ~n timpul proiec]iei
de pres\ la Robin Hood , cineva de pe r`nd
cu mine filma din c`nd `n c`nd cu mare
lejeritate. ~n acest an jurnali[tii s`nt mai
`ndr\zne]i.
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Gabriela
Adame[teanu:
Provizorat
Avanpremier\ editorial\
Unele personaje din Drumul egal al
fiec\rei zile se reg\sesc [i `n noul roman al
Gabrielei Adame[teanu, Provizorat , roman
care va fi lansat de Polirom la Bookfest
2010. Scrierile sale au fost sau urmeaz\ s\
fie traduse, la edituri importante, `n
Fran]a, Spania, Italia, Ungaria, Statele
Unite, Israel, Bulgaria, Rusia, Estonia, Polonia, Olanda, Germania.
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MILITANTISM

editorial

Radu Pavel Gheo: „~ntr-un fel Ceau[escu a fost unul dintre primii
lupt\tori `mpotriva `nc\lzirii globale. N-a sf`r[it foarte bine.
Poate c\ era ceva gre[it `n tipul s\u de militantism“.

CIRCUL NOSTRU V| PREZINT|:

C\]elul de sub luneta ma[inii
Lucian Dan Teodorovici
C`nd ]ara arde, e ciudat s\ vorbe[ti despre pieptene. ~n cazul
de fa]\, despre efectele politice ale „incendiului“ social care
e `n plin\ desf\[urare. Oricine
ar spune c\, `n plin dezastru economic, care ne afecteaz\ mai
mult dec`t ne-am `nchipuit, soarta lor, a politicienilor de orice
culoare, nu prea mai are de ce
s\ ne mai intereseze. Mai ales
c\ ei s`nt principalii responsabili pentru ce ni se `nt`mpl\.
O s\ `ncerc totu[i o deta[are de moment, pentru a m\
opri, pre] de un articol, asupra
P.N.L.-ului. Un partid care, pentru o parte `nc\ important\ de
popula]ie, ar r\m`ne o alternativ\. {i mai ales un partid care,
conform doctrinei, `ntr-o asemenea criz\, ar fi cel mai potrivit
s\ ajute la dep\[irea momentului.

Pentru c\, teoretic, o ]ar\ aflat\
`n pragul falimentului are nevoie
de politici liberale, iar politicile
liberale s`nt aplicate cel mai bine de c\tre un partid liberal, [i
nu de unul confuz doctrinar, lipsit de constr`ngerile propriei ideologii venite at`t din interior,
c`t [i din exterior, de la electoratul propriu.
Ce face deci, `n aceast\ perioad\, singurul partid românesc
care se revendic\ pur liberal?
Face, prin vocea pre[edintelui
s\u, Crin Antonescu, politic\
de st`nga. Mai corect spus, politic\ populist\. Se asociaz\
P.S.D.-ului, vituper`nd `mpotriva m\surilor anun]ate de Traian
B\sescu, dar totodat\ pl`ng`nd,
complet neveridic, pe umerii
pensionarilor, ai [omerilor, ai
angaja]ilor la stat, ai tuturor
celor afecta]i direct de aceste
m\suri.

Dac\ `n perioada T\riceanu
P.N.L. a fost obligat de context
s\ se asocieze P.S.D.-ului, lu`nd
`n urma [antajului politic unele
m\suri de st`nga, era de a[teptat ca, revenit `n opozi]ie, partidul s\-[i clarifice doctrina [i,
`n mod firesc, comportamentul public. Crin Antonescu `ns\
nu iese defel din zona populist\, nu pare a avea nici un puseu
liberal autentic. Tr\g`nd dup\
sine `n acest traseu sinuciga[ o
`ntreag\ tradi]ie liberal\, Crin
Antonescu se manifest\ ca un
revolu]ionar socialist, un Che
Guevara la m`na a [aptea, c\ci
la m`na a [asea n-are loc de
Victor Ponta, dezam\gind, pas
cu pas, electoratul forte al
P.N.L.-ului. Cu o incon[tien]\
cras\. Domnia sa tr\ie[te cu iluzia votului pensionarilor din
2014, domnia sa respir\ pentru un visat 50% plus unu care

s\-l aduc\ pe viitor `n locul
ocupat acum de Traian B\sescu. Iar pentru asta a `mbr\]i[at
ipocrizia populist\, pun`nd sub
semnul `ntreb\rii inten]iile unui
`ntreg partid.
{i mai straniu e c\ liderul liberal pare a nu avea pe l`ng\ el
consilieri care s\-l trag\ de m`nec\ pentru a-i ar\ta ce se `nt`mpl\ un pic mai la st`nga. Acolo,
un partid care a ocupat deja palierul socialist profit\ din plin
de criza accentuat\ `n care ne
afl\m, comport`ndu-se exact a[a
cum i-o cere situa]ia. C`nd Victor
Ponta comp\time[te al\turi de
am\r`]ii regimului B\sescu, e credibil. Nu pentru c\ Victor Ponta
ar fi ditamai politicianul. Nu pentru c\ ar avea consilieri lumina]i. Ci pentru c\ `n gura lui,
reprezentantul cel mai important al unui partid socialist,
cuv`ntul „pensie“, ca s\ lu\m
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TEO
ROMÂNII E DE{TEP}I:

doar acest exemplu, sun\ bine.
{i-atunci, pus `n contextul actual, sun\ totodat\ [i a opozi]ie.
Chiar dac\ e vorba de demagogie. El, al\turi de al]i lideri pesedi[ti, trebuie s\ fac\ ceea ce
face. Opozi]ia lui [i a `nso]itorilor lui e credibil\. Solu]iile
sociale oferite de el [i de `nso]itorii lui chiar par de luat `n seam\, de[i, luate la bani m\run]i,
nu s`nt deloc potrivite situa]iei
actuale a României.
P.N.L.-ul, pozi]ionat [i din
punct de vedere al imaginii `n
planul al doilea, dup\ P.S.D.,
nu reu[e[te dec`t performan]a
c\]elului de sub luneta ma[inii:
aceea de a da din cap. {i nimeni
nu-i spune lui Crin Antonescu
c\ asta e imaginea pe care o percepem. Culmea e c\ domnia sa
are solu]ii reale, limpezi la `ndem`n\. Liberalismul le ofer\.
Pseudoliberalismului celor afla]i
la guvernare, supu[i actualmente F.M.I.-ului, i s-ar putea contrapune solu]ii concrete, autentic-liberale. E adev\rat, ele nu
aduc visatul 50% plus unu, dar
pot construi o baz\ solid\ pentru
acesta. Pe c`nd „solu]iile“ populiste

livrate de Crin Antonescu, adic\
suferin]a public\ al\turi de cei
mul]i afecta]i de criz\, fac praf
p`n\ [i `ncrederea celor pu]ini
care se mai am\gesc cu valorile
liberale. ~n plus, a[a cum am
ar\tat, concureaz\ f\r\ [anse
cu cele ale lui Victor Ponta.
Nu [tiu dac\ mai putem a[tepta ceva de la Crin Antonescu.
Domnia sa e un perfect lider de
campanie. Nu are `ns\ `n spate
un partid care s\ poat\ prinde la
mase suficient, cum a f\cut-o
P.D.-ul transformat `n P.D.-L.,
`nc`t s\-i fie de ajuns o campanie
vocal\ pentru a aduna voturile
necesare visului propriu. Dac\
va renun]a `ns\ la aceast\ obsesie
personal\, dac\ va deveni cu adev\rat un lider liberal, tocmai
situa]ia teribil\ `n care, din p\cate,
România se va mai afla `nc\ `n
2014 i-ar putea aduce `ncrederea
popula]iei. Sigur, r\m`n ace[ti
numero[i „dac\“. Dar oare nu
e mai bine „s\ asume“, vorba
domniei sale, aceste semne de
`ntrebare, cu riscul de a pierde
onorabil, `n loc s\ distrug\ orice urm\ de onorabilitate oferit\ P.N.L.-ului de tradi]ie?

GHEO
SUPLIMENTUL LUI JUP

Un vechi ecologist
Radu Pavel Gheo
~ntr-u
unul din comentariile f\cute pe
blogul meu, cineva spunea, mai `n
glum\, mai `n serios, c\ fostul
pre[edinte al României, Nicolae
Ceau[escu, a fost primul ecologist.
Primul ecologist al ]\rii... B\nuiesc
c\ i-ar fi pl\cut titlul. Iar dac\ [i-ar fi
jucat mai bine cartea ecologist\,
poate c\ ar fi apucat s\ `nha]e [i
premiul Nobel pentru pace, pe care
se zice c\ [i-l dorea at`t. De ce s\ nu-l
fi luat? Se potrivea cu trendul
Occidentului din epoca aceea. Ba
chiar [i cu trendul actual, dac\ mi-e
`ng\duit protocronismul. {i apoi nu-i
ceva care s\ nu se fi `nt`mplat: acest
Nobel pentru pace, acordat pe criterii
din cele mai diverse, nu neap\rat
legate de pace (de vreme ce `l pot
primi [i terori[ti interna]ionali
recunoscu]i, ba chiar oameni care
n-au f\cut mare lucru), a fost cucerit
`n 2007 de un om politic american pe
nume Al Gore, faimos pentru sintagma An Inconvenient Truth (Un
adev\r incomod), folosit\ `n titlul unei
c\r]i [i al unui film. {i filmul, [i cartea,
[i ideile din ea, cele care „dovedeau”
pericolul `nc\lzirii globale, au f\cut
carier\ [i au instaurat o adev\rat\

psihoz\ a ecologismului, mult peste
limitele admise de bunul-sim].
Sigur, inten]iile lui Al Gore, ale
mi[c\rilor ecologiste [i ale cet\]enilor
interesa]i de soarta planetei s`nt toate
l\udabile. S`nt [i eu unul dintre cei
care se str\duiesc, cel pu]in individual, s\ nu polueze mai mult dec`t e
necesar. Numai c\ tonul, amploarea [i
radicalismul intransigent al campaniilor n\scute din adev\rul incomod al
lui Gore mi-au amintit foarte repede
de campaniile propagandistice ale
epocii comuniste. „Tr\iasc\ lupta
pentru ecologism!” , „Nu `nc\lzirii
globale!” , „Vom munci [i vom lupta/
Planeta vom ap\ra!“ M-am mai jucat
cu c`teva slogane din acestea.
{i atunci mi-am amintit de
comentariul de care pomeneam la
`nceput. S\ fi fost Nicolae Ceau[escu
un lupt\tor `mpotriva `nc\lzirii globale
avant la lettre?
Probabil toat\ lumea [tie ce e „Ora
P\m`ntului”: acea or\ `n care, o dat\
pe an, toat\ lumea e `ndemnat\ s\
opreasc\ orice surs\ de curent, pentru
a se solidariza cu lupta `mpotriva `nc\lzirii globale (sau, de c`teva luni `ncoace, a schimb\rilor climatice). Aici noi,
românii acelor ani, avem deja c`teva
secole avans. Noi am avut mii de Ore
ale P\m`ntului, `n care opream

re]elele de curent electric. C`teodat\
[i opt-zece Ore ale P\m`ntului pe zi. E
drept, nu le ziceam astfel, dar economiseam? Economiseam. Salvam planeta?
O salvam... dup\ puterile noastre. Ne
pl\cea? Nu, dar asta-i alt\ c\ciul\.
Dar de „cei trei R” mai [tie cineva
ceva? „Recuperare – Recondi]ionare –
Refolosire”. Reciclam. Aveam propriile
noastre campanii de reciclare. Ba
chiar existau dou\ proiecte diferite:
unul de stat, mai pu]in eficient, dar
util [i el, [i unul particular, `n care
reciclam nu doar sticle, borcane [i
capace de plastic, ci [i cutii metalice
de bere [i pachete goale de ]ig\ri
str\ine.
Nici atmosfera Mamei-P\m`nt n-o
prea poluam noi, românii. Aveam cot\
lunar\ de benzin\, ca s\ nu ne r\sf\]\m
pe [osele [i s\ g\urim stratul de ozon
cu Daciile noastre poluante, `n timpul
iernii centralele pe p\cur\ erau folosite
cu parcimonie [i nici gazul nu se risipea aiurea. E drept, ne era cam frig,
dar asta dovedea c\ planul func]iona:
nici urm\ de `nc\lzire global\.
A[adar, s-ar putea zice c\ da,
`ntr-un fel Ceau[escu a fost unul
dintre primii lupt\tori `mpotriva
`nc\lzirii globale. N-a sf`r[it foarte
bine. Poate c\ era ceva gre[it `n tipul
s\u de militantism.
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MAR}I,
DUP| CR|CIUN

Filmul e str`ns, dureaz\ o or\ [i 40 de minute [i nu con]ine nimic
`n plus. Te ]ine cu sufletul la gur\ ca un film poli]ist, dar nu
pentru c\ urmeaz\ s\ dezv\luie vinovatul unei crime, ci pentru o
desc\rcare emo]ional\ pe care o acumuleaz\ [i o tot am`n\.
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CORESPONDEN}| DE LA CANNES:

Vineri, dup\
filmul lui
Radu Muntean
Pentru mine, s\ ajung la Cannes a fost ceva aproape
nesperat. Dac\ nu ar fi existat medicii Lucian Rugin\
[i {tefan Fulger care s\-mi preia motanul, pe
Mior]\il\ (mai nou, Diabetil\), la clinica lor, Happy
Pet, [i dac\ nu era criticul de film Magda Mih\ilescu
s\ mi-i recomande [i s\-mi cedeze din doza de
insulin\ a motanului s\u, Kenzo, nu reu[eam s\
scriu aceste r`nduri. Ridley Scott n-a avut la fel de
mult noroc.
Iulia Blaga
Se operase la genunchi nu de mult,
dar nu s-a
a sim]it `n putere s\ vin\ pe
Croazet\. Cineastul Jafar Panahi are
[i mai pu]in noroc. Gestul evident politic – de[i Panahi e un cineast foarte
bun – al Cannes-ului de a-l invita `n
juriu nu a impresionat autorit\]ile iraniene. A 63-a edi]ie a Cannes-ului a
`nceput f\r\ el. ~n schimb, cred c\ to]i
cei 4.000 de jurnali[ti au venit din
prima zi, 12 mai. A fost nebunie la cele dou\ s\li de pres\, cea cu calculatoare [i sala wifi. N-au lipsit, fire[te,
fotoreporterii care se `mbr`ncesc s\-[i
fac\ pozele, dup\ care se `ntreab\ sau
`i `ntreab\ pe jurnali[ti cine era femeia
`n rochie albastr\ sau tipul cu barb\.
Robin Hood, de Ridley Scott, filmul care a deschis festivalul, nu era
la fel de slab ca Blindness sau la fel de

futil ca [i Codul lui Da Vinci (care au
deschis `n anii trecu]i), dar mi s-a p\rut
c\ exploata mult mai pu]in perioada
a[a cum f\cea Regatul cerului/Kingdom
of Heaven, filmul lui Ridley Scott din
2005, care se referea la cruciade [i la
secolul al XII-lea, moment deci contemporan cu Robin Hood. Dac\ `n Kingdom of Heaven g\seai ceva `n spatele
luptei – ceva legat de descoperirea de
sine a eroului, de respectul adversarului, de religia intim\ a fiec\rui om –,
mi-e team\ c\ n-am descoperit `n Robin
Hood ceva similar sau din aceea[i gam\. „Dac\ Robin Hood ar fi tr\it azi,
du[manul lui ar fi fost monopolul media“, a spus Russell Crowe la conferin]a de pres\ la care a fost `nso]it de Cate
Blanchett [i de produc\torul Brian Grazer. Chiar? O s\ scriu mai multe despre film `n cadrul rubricii de pe ultima
pagin\.

13 mai
Am reluat scrisul, mai ales c\ am v\zut Mar]i, dup\ Cr\ciun, cu care Radu
Muntean accede `n Selec]ia Oficial\
(`n urm\ cu doi ani `[i f\cea intrarea
la Cannes cu Boogie, prezentat `n sec]iunea Quinzaine des Realisateurs).
Muntean a crescut de la filmul precedent, stilul lui s-a rafinat. Acum el face
cronica nuan]at\ a unui triunghi conjugal format din so] (Br\nescu), so]ie
(Opri[or) [i amant\ (Popista[u). Triunghiul trebuie spart cumva pentru
c\ personajul masculin e obligat de
`mprejur\ri s\ ia o decizie. Filmul e
str`ns, dureaz\ o or\ [i 40 de minute
[i nu con]ine nimic `n plus. Te ]ine cu
sufletul la gur\ ca un film poli]ist, dar
nu pentru c\ urmeaz\ s\ dezv\luie
vinovatul unei crime, ci pentru o desc\rcare emo]ional\ pe care o acumuleaz\ [i o tot am`n\. E un film `n care
cu to]ii ne recunoa[tem `ntr-un personaj sau altul, fiecare av`nd dreptatea
lui. La Cannes a venit o `ntreag\ delega]ie: Radu Muntean, regizor [i coscenarist, protagoni[tii Mimi Br\nescu,
Mirela Opri[or [i Maria Popista[u,
coscenaristul Alexandru Baciu, directorul de imagine Tudor Lucaciu, produc\torii Drago[ Potop [i Drago[ V`lcu (sper c\ i-am trecut pe to]i).
Am mai v\zut tot azi un film foarte dr\gu] de Manoel De Oliveira, O
estranho caso de Angelica, realizat
dup\ un proiect din 1952 al cineastului

Mar]i, dup\ Cr\ciun `n regia lui Radu Muntean
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care `n decembrie `mpline[te 102 ani.
{i care, spre deosebire de Ridley Scott,
a venit plin de vioiciune la Cannes, filmul s\u deschiz`nd sec]iunea Un Certain Regard. A[ vrea s\ notez aici, mi-am
adus aminte, c\ `n acest an nu ni se
mai permite s\ intr\m `n s\lile de proiec]ie cu m`ncare. Acum, m`ncare nu
`nseamn\ fripturi sau salate, dar dac\
e[ti v\zut cu un m\r `n m`n\ ]i se cere
s\-l arunci sau s\-l `nfuleci repede. ~n
schimb, controlul antipiraterie e mult
mai relaxat. ~n timpul proiec]iei de
pres\ la Robin Hood cineva de pe
r`nd cu mine filma din c`nd `n c`nd cu
mare lejeritate. ~n acest an jurnali[tii
s`nt mai `ndr\zne]i. ~n anii trecu]i erau

cazuri rare c`nd vreunul `[i deschidea
telefonul `n timpul proiec]iei, mai ales c\ `naintea fiec\rei proiec]ii e[ti
rugat s\ le `nchizi. Acum, aproape la
fiecare proiec]ie mi s-a `nt`mplat ca cineva din jur s\ dea mesaje sau mailuri
de pe mobil `n timpul filmelor.

14 mai
Ce p\cat c\ trebuie s\ trimit acest
text... Dac\ George Onofrei ar mai fi
putut a[tepta c`teva ore, vedeam [i filmul lui Cristi Puiu, Aurora. {i-a[a am
ie[it de la Wall Street: Money Never
Sleeps din timpul proiec]iei. Nu-mi
pare r\u, `nc\ pu]in [i m-ar fi luat
somnul. Revenirea lui Gordon the
Gekko e plin\ de locuri comune ale
cinema-ului comercial [i de apropouri at`t de ieftine (vezi o oper\ de art\ numit\ Alice in Wonderland – Tim
Burton fiind pre[edintele juriului de
la Cannes), de[i pe de alt\ parte `]i
umple capul cu tot soiul de chestii
tehnice. S`nt complet afon\ `n materie de finan]e [i burse, iar din Wall
Street n-am `n]eles dec`t ideile principale, dar acolo era vorba de mult
mai mult dec`t informa]ii pe care le
po]i g\si la Money Channel. Era vorba de un film cu o regie ferm\, ni[te
interpret\ri memorabile [i o structur\ care se folosea de mediul financiar, de[i era veche de c`nd lumea.
Acum, Gordon the Gekko a `mb\tr`nit ca [i Oliver Stone... Voi reveni. Sau,
cum spune Gellu Naum `n Apolodor,
„Savantul are p\r pe frunte,/ Vom reveni cu am\nunte“. Mul]umesc pentru aten]ie, la revedere. Fug la coada
de la Aurora.
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JEAN-CLAUDE
MÉZIÈRES

„Resimt sindromul mamei `ns\rcinate care tocmai [i-a a[ezat
nou-n\scutul `n leag\n. Vorbind cu Christin, ne-am zis c\ nu-l
abandon\m pe Valérian, `ns\, la 70 de ani, am nevoie de alte
experien]e artistice, s\ ies din cadrul BD-ului.“

Valérian [i Laureline: Sf`r[it
de saga spa]io-temporal\
De 42 de ani, Pierre Christin [i Jean-Claude Mézières
realizeaz\ cea mai important\ band\ desenat\ SF
francez\. ~n acest an, ei au preg\tit un final
apoteotic pentru o serie care a influen]at decisiv a
noua art\ [i marile filme de gen de la Hollywood,
de la Star Wars la Avatar .
Drago[ Cojocaru
„A nous la liberté!“, au exclamat, `n glun [i Laurrelin
ne,
m\, autorii seriei Valéérian
scriind „Fin de fins“ pe ultima plan[\
a celui de al 21-llea album. Un sf`r[it de
album, un sf`r[it de serie, dup\ patru
decenii de eroice aventuri `n slujba
science-fiction-ului [i a benzii desenate.
Un album pe care Pierre Christin (scenariu) [i Jean-Claude Mézières (desenator)
l-au publicat la `nceputul acestui an [i
care este deja un succes de libr\rie.
Pentru Christin [i Mézières povestea
a `nceput `n 1965, c`nd cei doi, amici
din copil\rie, s-au re`nt`lnit `n Statele
Unite. Primul venea s\ predea la Universitatea din Salt Lake City, al doilea
abandonase Fran]a [i muncea pe post
de cowboy `n Utah. Un an mai t`rziu, la
`ntoarcerea `n ]ar\, cei doi au `nceput
`mpreun\ s\ fac\ BD, intr`nd `n echipa
str`ns\ `n jurul revistei „Pilote“. C\ut`nd
un subiect pentru o serie cu „va urma“,
Christin & Mézières au votat pentru
science-fiction, ambii fiind mari consumatori de literatur\ de gen. Restul
e, cum se spune, istorie.

Seria SF care `i boteaz\
pe francezi
~n materie de SF, se poate spune c\ SUA
bate oric`nd Fran]a, c`nd vine vorba

Trafalet Square
Britanicii au dat numele Trafalgar uneia dintre cele mai
cunoscute pie]e din lume. {i
au dat numele \sta pentru a
omagia una dintre victoriile
navale din timpul r\zboaielor
cu Napoleon. ~n centrul pie]ei
londoneze se afl\, dup\ cum
bine [ti]i, o coloan\ str\juit\
de patru lei, pe care Albionul
a ridicat-o pentru a-l cinsti
pe amiralul Nelson, un fel de
Hagi al r\zboaielor purtate la
`nceputul secolului al XIX-lea.
De[i ne-am declarat de
mult timp `ncoace o na]iune

francofon\, dac\ nu chiar francofil\, am putea s\ ne `ntoarcem pu]in admira]ia [i `nspre
britanicii \[tia imperiali[ti. {i
s\ `mprumut\m de la d`n[ii
ideea unei asemenea pie]e.
Una care s\ omagieze b\t\lia
României cu Criza. Evident, nu
am avea acum, `n vremurile
astea de austeritate, banii necesari pentru a construi de la zero
un at`t de complex edificiu.
Asta de[i domni precum Videanu, Berceanu [i Coco[ ar putea
contribui fiecare cu experien]\,
licita]ii [i mortar. {i atunci

cea mai bun\ solu]ie ar fi ca noi,
românii, s\ `i facem un lifting
actualei Pie]e a Victoriei. Pentru
`nceput, ar fi indecent s\ `i
p\str\m numele actual, pentru
c\ termenii „român” [i „victorie” s`nt `ntr-o perfect\ rela]ie
pornografic\. Drept urmare, nu
ar fi chiar lipsit de inspira]ie
s\-i spunem Pia]a Trafalet,
pun`ndu-i [i o pl\cu]\ `n limba
englez\ pe care s\ scrie „Trafalet Square”. Trafalet, pentru
a transmite astfel, peste timp,
esen]a rela]iei dintre bravii lideri
români [i mediul `nconjur\tor.
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de film. Dar c`nd te referi la band\
desenat\, `ntreg Hollywood-ul are de
ce privi cu invidie `nspre Hexagon.
~n topul celor mai mari serii SF din
banda desenat\ francez\ ([i s`nt foarte multe), aventurile lui Valérian [i
Laureline ocup\ poate primul loc, at`t
ca valoare, c`t [i ca popularitate. Creat\ la sf`r[itul anilor ’60, `n paginile
legendarei reviste „Pilote“, aceast\ saga a cunoscut un succes fenomenal:
cele 21 de albume s-au v`ndut p`n\ azi
`n aproape trei milioane de exemplare [i au fost traduse `n peste 16 limbi,
fiind citite cu sufletul la gur\ de cititori din Islanda [i p`n\ `n Turcia, din
Brazilia [i p`n\ `n Lituania. {i au devenit [i personajele unei serii „anime“
de c`teva zeci de episoade.
Cum po]i m\sura popularitatea unei serii, se `ntreba autorul unui articol ap\rut `n revista „Zoo“, pe l`ng\
v`nz\ri [i urmele l\sate `n incon[tientul colectiv? Simplu, te ui]i `n datele
Institutului Na]ional de Statistic\ – `n
Fran]a tr\iesc nu mai pu]in de 750 de
Valériani [i 948 de Laureline, mul]i
n\scu]i la `nceputul anilor ’80, majoritatea `n anii ’90. Iar dac\ Valérian
este un nume cu o oarecare origine
slav\ (Walleran), Laureline s-a n\scut numai din imagina]ia lui Christin
[i Mézières. „C\utam un nume care
s\ fie `n acela[i timp sensibil [i medieval“, recunoa[te Christin.

Odat\ stabilit numele, am
trece la ridicarea unui monument. Unul care s\ `i cinsteasc\ pe primul b\rbat al
]\rii [i, de asemenea, pe fo[tii [i actualii s\i alia]i. ~n cinstea rela]iei noastre milenare
cu b\ie]ii aceia din Roma ce-au
construit, printr-un Bechtel
antic, drumuri [i poduri pe
aici, prin glodul pontic, i-am
putea spune monumentului
„Coloana lui Traian”. ~n
v`rful edificiului l-am a[eza,
normal!, pe primul marinar
al na]iunii, de-a c\rui m`n\
dreapt\ ar putea fi prinse
personaje precum Boc, Blaga
sau Udrea. Artistul care va
ridica monumentul va trebui
s\ fie unul foarte r\bd\tor,
pentru c\ va avea mult de

Divertisment pentru
vr\jitoare
Medieval? Da. Laureline, unul dintre
cele mai importante personaje feminine
ale BD-ului francez (dac\ Barbarella
este prima eroin\ sexy, Laureline este,
de fapt, prima eroin\ at`t frumoas\, c`t
[i inteligent\), s-a n\scut `n Evul Mediu
unde urma s\ fie ars\ pe rug ca vr\jitoare c`nd a fost salvat\ de un om din
viitor, agentul spa]io-temporal Valérian.
Din acel moment, cei doi au fost nedesp\r]i]i vreme de patru decenii, trec`nd
printre cele mai bizare, pasionante [i
nebune[ti aventuri cu putin]\. Iar dac\
seria s-a numit la `nceput doar Valérian, de
la albumul Par des temps incertains, titlul ei s-a schimbat `n Valérian et Laureline.
~n cursul celor 21 de aventuri ale
lor, Valérian [i Laureline au fost agen]i ai Serviciului Spa]io-Temporal
(SST) din Galaxity, o metropol\ din
secolul XXVIII c`nd P\m`ntul, `n urma unei „ere negre“, a devenit o mare
putere galactic\. Agen]ii SST se deplaseaz\ `n timp [i spa]iu, servind
interesele metropolei, dar nu au voie
s\ modifice evenimentele din trecut.
Valérian [i Laureline exploreaz\ diverse planete, particip\ la evenimente istorice, ajut\ popoare din alte lumi,
s`nt ambasadori sau regleaz\ conflicte politice. F\r\ a apela niciodat\
la for]\ – ambele personaje reprezint\
foarte bine principiile celor doi autori. C`nd `ns\ agen]ii intervin `n
trecut pentru a `mpiedica producerea
unui cataclism nuclear, ei modific\ viitorul: Galaxity [i chiar planeta P\m`nt dispar iar `n ultimele albume
din serie, Valérian [i Laureline pleac\
`n univers pentru a g\si o cale de a aduce Terra `napoi `n realitate.

LA LOC teleCOMANDA
Alex SAVITESCU

finisat la b\rcu]a cu vele din
m`na dreapt\ a statuii pre[edintelui. Pe jos, `n diverse
posturi mai mult sau mai pu]in agresive, ar trebui s\ se
afle domni precum Vosganian, Antonescu, N\stase sau
Geoan\. ~n jurul statuii am
putea renun]a la clasicul
simbol al celor patru lei, care
str\juiesc alte monumente
similare. {i am putea aranja
c`te un televizor pe fiecare
latur\ a coloanei, pentru a
aminti, peste veacuri, de

locul preferat `n care `[i fac
treaba politicienii români.
Un singur lucru ar mai
r\m`ne de stabilit: postura
personajelor de pe coloan\.
{i cred c\ privirile lor ar
putea s\ fie orientate `nspre
Ungaria, ]ara c`t un sfert de
Românie care a biruit [i
criza, [i vremurile. Iar marea
m\iestrie a artistului va fi s\
aranjeze personajele `n a[a
fel `nc`t, de oriunde te-ai
uita, s\ stea cu fundul la
popor.

www.suplimentuldecultura.ro

GERARD KLEIN

Via]a f\r\ sf`r[it
Albumul ap\rut anul acesta, L’Ouvre
Temps, reprezint\ at`t finalul seriei, c`t
[i concluzia acestui ciclu `n care cei
doi agen]i spa]io-temporali salveaz\
P\m`ntul din „Marele Nimic“. Un final
apoteotic [i aproape s\rb\toresc `n
care Mézières & Christin readuc `n
scen\ cele mai populare personaje din
patru decenii de aventuri. O apoteoz\. {i dou\ personaje care, la cap\t
de saga, redevin copii. „Chiar dac\
cei doi nu s`nt nemuritori, ei pot duce
o via]\ f\r\ sf`r[it“, spune Christin.
Sentimentul dominant la fini[ul
acestei curse SF de 40 de ani? U[urare, din partea ambilor autori, trecu]i
ast\zi de 70 de ani. „Resimt sindromul mamei `ns\rcinate care tocmai
[i-a a[ezat nou-n\scutul `n leag\n“,
glume[te Mézières. „Vorbind cu Christin, ne-am zis c\ nu-l abandon\m pe
Valérian, `ns\, la 70 de ani, am nevoie
de alte experien]e artistice, s\ ies din
cadrul BD-ului, s\ fac ilustra]ii, s\ experimentez cu alte forme narative.“
C`t despre Pierre Christin, nici el
nu va duce dorul lui Valérian. Scriitor
[i profesor universitar proasp\t ie[it
la pensie (e specialist `n [tiin]e politice [i literatur\ francez\), Christin va
avea `ntotdeauna c`te un scenariu
pentru al]i autori de BD. Colabor\rile
lui trecute cu Tardi, Boucq [i, mai
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„Valérian este o bun\ reprezentare a Fran]ei care caut\ s\ se
smulg\ deliciilor presupuse ale trecutului f\r\ a avea `ns\ [i
mijloacele de a o face.“

ordinea de zi

ales, cu Enki Bilal au intrat deja `n istoria celei de a 9-a arte. ~n plus, Christin vrea s\ se `ndrepte spre literatur\
[i lucreaz\ la un nou roman, un SF al
c\rui erou este... Valérian.

Mesagerii actualului
Cum se explic\ popularitatea extraordinar\ a acestei serii? Poate prin
scenariile lui Pierre Christin, care [i
dup\ 40 de ani a [tiut s\ scrie acelea[i aventuri proaspete, dinamice [i
`n acela[i timp complexe. Se mai poate explica prin dou\ personaje extrem
de reu[ite, greu de egalat `n BD-ul
francez [i nu numai. Prin talentul de
desenator al lui Mézières [i prodigioasa lui imagina]ie. ~n profundul umanism al celor doi creatori [i, mai ales,
`n originalitatea seriei, deseori imitat\ [i „furat\“.
Pe urm\, Valérian a avut de c`[tigat
[i prin faptul c\ a refuzat s\ fie o simpl\ serie de aventuri. ~ntotdeauna albumele au reflectat evenimente din
actualitatea socio-politic\ a epocii. Christin, ziarist, permanent cu ochii pe [tiri,
transforma `n scenariu futurist fiecare
problem\ extras\ din realitate: poluare, imperialism, rasism, fundamentalism religios, ecologie, puterea prea mare
a mass media etc. O adev\rat\ radiografie a prezentului, v\zut\ prin prisma viitorului.

Pierre Christin (st`nga) [i Jean-Claude Mézières, 42 de ani `n slujba imaginarului

„~n fond, Valérian este o bun\ reprezentare a Fran]ei care caut\ s\ se
smulg\ deliciilor presupuse ale trecutului f\r\ a avea `ns\ [i mijloacele de

a o face“, sus]inea cunoscutul scriitor
francez Gerard Klein, `ntr-un eseu
dedicat seriei. „Poate c\ acest serial
memorabil va fi considerat `n viitor o

m\rturie exemplar\ a mentalit\]ii
franceze la finalul secolului XX. Valérian [i Laureline s`nt mesagerii actualului.“

„HOLLYWOOD-UL FUR| DE LA NOI, DAR ACESTA E PRE}UL SUCCESULUI“

[i gigan]ii
» Valerian
alba[tri. A spus
cineva Avatar ?

» Compara]ii:
Designerii
lui George
Lucas au
citit
BD-urile
care
conteaz\.
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„Valérian a inspirat Avatar“,
asta spune ziaristul Olivier
Delacroix, `n paginile
cotidianului „Le Figaro“,
subliniind asem\n\rile dintre
seria BD francez\ [i filmul lui
James Cameron. Nimeni nu
roste[te cuv`ntul „furt“, de[i
Christin [i mai ales Mézières
[tiu prea bine ce `nseamn\ ca
Hollywood-ul s\ `]i sufle
ideile.
„~nc\ de la primele
albume“, ofteaz\ Mézières,
„ne-am obi[nuit ca
cinematograful, acest uria[
vampir, s\ `mprumute temele
[i imageria viitorului creat de
noi. De la R\zboiul stelelor la
Avatar . Dar s\ spunem c\ \sta
e pre]ul succesului.“
C`nd R\zboiul stelelor a
ap\rut `n 1977, lui Mézières
i-a pl\cut filmul, dar nu a
ezitat s\ remarce c\ multe din
cele pe care le vedea pe ecran
i se p\reau mult prea cunoscute. Cel mai mult, nava lui
Valérian sem\na cam prea
tare cu „{oimul Mileniului“ a
lui Han Solo. Nu era singurul
care descoperise aceste
asem\n\ri. Iar `n ce prive[te
ultima trilogie Star Wars, se
[tie, Doug Chiang,
„designerul-[ef“, avea
albumele cu Valérian `n
atelierul s\u.
La fel au stat lucrurile cu
Ziua Independen]ei, cu Conan
[i, mai nou, cu Avatar . ~n

cazul filmului lui Cameron,
mul]i au remarcat asem\n\rile
dintre film [i albumul
Bienvenue sur Alflolol, ap\rut
`n 1972 [i al c\rui subiect era
„ecologia politic\“. „Albumul
era o fabul\ despre jefuirea
unui teritoriu, o metafor\ a
cuceririi Vestului sau a
Republicii Congo de c\tre
Leopold al II-lea“, spune
Mézières. „Tematica nu e
proprie numai albumului
nostru, dar Avatar a prezentat
totu[i aceea[i poveste pe care
noi am scris-o `n urm\ cu 35
de ani. Oricum, versiunea
noastr\ e mai amuzant\.“
Concluzia? Will Eisner,
mare autor de BD [i
teoretician al celei de a 9-a
arte, remarca, `ntr-un articol
ap\rut `n revista francez\
„Bedeka“, faptul c\ designul
planetelor, al creaturilor [i al
obiectelor imaginate de
Mézières a stat `n asemenea
m\sur\ la baza codurilor
vizuale ale genului `nc`t se
poate spune c\ Valérian
reprezint\ cea mai mare
influen]\ pe care a suportat-o
cinematograful american `n
materie de science-fiction.
De aceea[i p\rere a fost [i
alt fan al seriei, regizorul Luc
Besson, care, pentru a realiza
Al Cincilea Element, a apelat
la serviciile lui Mézières [i ale
altui titan al imaginarului
francez, Moebius.
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Unele personaje din Drumul egal al fiec\rei zile se reg\sesc [i `n
noul roman al Gabrielei Adame[teanu, Provizorat , roman care va
fi lansat de Polirom la Bookfest 2010.

LANSARE LA
BOOKFEST

avanpremier\

Gabriela Adame[teanu – Provizorat
– Fragment –

liber [i tot mai `ndatorat pe Sorin.
*

ACCIDENTUL
Accidentul despre care a vuit Cl\direa
a f\cut-o pe Leti]ia s\ `[i dea seama c\
[tie `n am\nunt trupul [i drumurile zilnice ale lui Sorin, dar nu `l cunoa[te, de
fapt. Se `nt`lne[te, oare, de ani de zile,
doar cu fantasma ei ori el s-a schimbat?
Dar atunci c`nd? {i cum de s-au trezit
ei `n situa]ia asta bizar\?
Nu e nimic bizar aici, sus]ine Sorin,
ferindu-[i privirea [i d`nd dezordonat
din m`ini. El [i Dorina s`nt colegi de
birou, locuiesc `n acela[i cartier, Dorina avea deja carnet de condus, el a
picat la examen, poate `n]elege Leti]ia c\ nu i-a spus fiindc\ nu i-a pl\cut
s\ apar\ `ntr-o asemenea postur\ `n
fa]a ei? Nu ]i-am spus Lety, nici dup\ ce
am luat examenul, fiindc\ vroiam s\
`]i fac o surpriz\ pl\cut\, s\ te invit la
o plimbare, numai c\ acum ma[ina e
la reparat, noroc c\ este asigurat\! Da,
e adev\rat, ar fi trebuit s\ `i spun\ de
c`nd el [i Dorina au pl\nuit s\ `[i ia `mpreun\ ma[in\ din ciubucurile la care
au lucrat am`ndoi, at`tea dup\-amieze
de lucru peste program, o ma[in\ pe
care o folosesc c`nd unul, c`nd altul, ce
probeaz\ asta? Nimic! ~n momentul
accidentului erau am`ndoi `n ma[in\,
fiindc\ aveau treburi de serviciu `n acela[i cartier.
Sorin e mai agitat ca oric`nd, accidentul el l-a f\cut, Dorina are doar c`teva zg`rieturi, nimic grav, dar se simte vinovat fa]\ de ea, a[a cum se simte
vinovat [i fa]\ de Leti]ia, care din aceast\ minciun\ prin omisiune ar putea s\
`[i fac\ o imagine gre[it\, dar tu nu po]i
s\ fii geloas\ pe una ca Dorina, o lingu[e[te...
~n schimb, Dorina este cu at`t mai
geloas\ pe Leti]ia cu c`t `i st\ mereu `n
preajm\ [i o supravegheaz\, a[a cum `l
supravegheaz\ [i pe el. Orbirea Leti]iei, felul cum `[i tr\ie[te la `nt`mplare via]a [i mai ales sarcina ei o
exaspereaz\ pe Dorina. Dar o va
ajuta pe Leti]ia s\ scape, [i `l va avea

Sorin a `ncercat mereu s\ am`ne gesturile decisive, sper`nd c\ via]a le va lua
`n locul s\u, ar rezista altfel b\rba]ii,
de mii de ani, la presiunile femeilor?
`[i spunea, p`n\ de cur`nd, mul]umit
c\ a ajuns [i el la maturitatea viril\, la
cinism, adic\. Dar acum [tie c\ nu
mai poate am`na mult timp.
— Cum po]i s\ `mi faci asta, dup\
c`te am f\cut pentru tine?! `i [uier\,
din ce `n ce mai des Dorina, [i obrajii
i se aprind de furia `n\bu[it\. De ce te
eschivezi s\ iei o decizie?
Sorin `nt`rzie s\ ia o decizie fiindc\
mai este legat de Leti]ia [i sufer\ [i el atunci c`nd r\ne[te pe cineva ori fiindc\
rela]ia cu ea este un alibi ca s\ se apere de presiunile Dorinei?
— Cine rezist\ la a fi adorat? i-a
[optit mai demult Leti]iei, numai c\
ea a z`mbit, m\gulit\, nu `[i d\duse seama la cine se referea el.
Dar acum `[i aduce aminte [i fumeaz\, una dup\ alta, ]ig\rile albaneze Arberia.
— Au un gust foarte asem\n\tor
cu ]ig\rile chineze[ti, chiar dac\ nu s`nt
la fel de parfumate, a `ncercat s\ glumeasc\ Sorin atunci c`nd i-a oferit
pachetul.
Numai c\ el nu e fum\tor [i aluzia
la alian]a chino-albanez\ trebuie s\ `i
apar]in\ Dorinei, mare fum\toare, [ef\ de Protocol nu doar `n institu]ie, ci
[i `n cuplul lor. Umbra Dorinei nu mai
are cum ie[i din via]a lor, fa]a Leti]iei
s-a `ntunecat, dar numai pentru o clip\: nici m\car acum nu poate vedea o
rival\ `n Dorina. {i, de fapt, nu `i vine s\
`i repro[eze nimic. A spionat-o [i i-a
raportat totul lui Sorin? Da, dar este at`t de evident `ndr\gostit\ de el! Resentimentele Leti]iei nu se coaguleaz\,
descoper\ ceea ce de altfel a sim]it
totdeauna: c\ `ntre ele nu era prietenie, iar ce a fost nici nu mai merit\
g`ndit.
Leti]ia va `ncerca chiar s\ o `n]eleag\, scriind `n caietul pe care `n cur`nd

nu va mai avea de ce s\ `l ]in\ ascuns sub
saltea. M-am g`ndit abia acum la farmecul lui pe care eu nu i-l sim]isem
niciodat\, a[a cum `l sim]ise ea. Era plin\ de complexe, dar `nc\rcat\ de energia periferiilor despre care S. mi-a vorbit chiar apropo de ea. Am avut [i eu
energia asta c`nd `l asaltam pe Petru
cu manuscrisele unchiului. Numai c\
energia scade atunci c`nd `]i atingi ]elul, cel pu]in, cu mine a[a s-a `nt`mplat. Dorina a fost fascinat\ de aureola lui S., atunci c`nd ea, o Cenu[\reas\
ur`]ic\ [i demodat\, a ap\rut `n cl\dire [i a `nceput asediul `ndelung al
Prin]ului, r\bd`nd oric`t, imagin`nd
orice, ca s\ ajung\ s\ fac\ `mpreun\
cu el o echip\, adic\ o familie. Ceea
ce eu nici o clip\ nu am `ncercat.
*
F\cuse tot drumul de la Leul p`n\ aici
pe jos. Nu reu[ise s\ se strecoare printre femeile `nc\rcate de plase, tr\g`nd
dup\ ele copii sco[i de la gr\dini]\, [i
printre naveti[tii cu saci de p`ine, `n
drum spre autogar\, care d\deau buzna spre sc\rile pline, ciorchine, de oameni, atunci c`nd se ivea un autobuz
supra`nc\rcat, leg\n`ndu-se, `n miros
de benzin\ [i fum. Mergea repede, cu
capul `nfierb`ntat, s\ `i spun\ sau nu
lui Sorin cum `ncearc\ s\ se vindece
de rela]ia toxic\ cu el? S\ `i povesteasc\ momentele, tot mai delicate, cu
Harry, care s-au `ndesit de c`nd ea a
aflat de accidentul Dorinei? Dar [tie
deja ce `i va r\spunde el.
— Nu cred c\ e prima dat\ c`nd o
faci, e doar prima dat\ c`nd mi-o spui,
care e noutatea? {i o s\ se ridice s\ plece, un b\rbat matur cu fularul str`mb
de grab\, o s\ coboare scara, Sorin al
ei, oare asta vrea? Mai bine s\ nu `i
spun\ nimic, s\ fie mul]umit\ c\ [i ea
`i ascunde ceva, a[a cum `i ascunde [i
el. S\ `[i reg\seasc\ t\cerea [i `ndem`n\rile clandestinit\]ii, singurele
lucruri dob`ndite de c`nd este cu el. Iar\[i cele trei ore `n pat, capul tulbure
de b\utur\, gurile lor care miros a
timp [i a ]ig\ri, trupurile `ngreunate,

AUTOAREA
C`nd a preluat, ca redactor-[ef, `n septembrie 1991, revista „22“ a
Grupului pentru Dialog Social, Gabriela Adame[teanu avea `n urm\ 26 de
ani de munc\ `n edituri, ca redactor. Romanele Drumul egal al fiec\rei
zile (1975) [i Diminea]\ pierdut\ (1984) [i povestirile D\ruie[te-]i o zi de
vacan]\ (1979) [i Var\-prim\var\ (1989) `i aduseser\ cele mai importante
premii na]ionale, iar spectacolul, devenit clasic, realizat la Teatrul Bulandra
de C\t\lina Buzoianu `n 1986, l\rgise succesul Dimine]ii pierdute. ~n mai
2005 c`nd se re`ntoarce la literatur\, Gabriela Adame[teanu las\ `n urm\ dou\
c\r]i de publicistic\ – Obsesia politicii, 1995, [i Cele dou\ Românii, 2000
– [i o activitate intens\ dedicat\ independen]ei presei [i democratiz\rii
societ\]ii române[ti. ~n 2003, la Editura Polirom `i apare romanul
~nt`lnirea, reeditat, `n versiune definitiv\, `n 2007. Din 2005 c`nd
Diminea]\ pierdut\ este tradus\ de Alain Paruit [i publicat\ la
Gallimard, scrierile ei au fost, sau urmeaz\ s\ fie traduse, la edituri
importante, `n Fran]a, Spania, Italia, Ungaria, Statele Unite, Israel,
Bulgaria, Rusia, Estonia, Polonia, Olanda, Germania. ~n 2008, Polirom
a inclus c\r]ile Gabrielei Adame[teanu `n colec]ia sa de Opere.

SUPLIMENTUL DE CULTUR| » ANUL VII » NR. 273 » 15 – 21 mai 2010

ceva `n mine se zbate s\ scape de
tine, ceva vrea s\ continue, `n]elegi,
Sorin?
C`nd a ridicat ochii, ajunsese la Fabrica de lapte, cop\ceii din marginea
trotuarului aveau crengile ro[ii de
mugurii care crescuser\, nev\zu]i,
sub frig [i cea]\, `n acest `nceput de
martie.

dup\ 20 de ani, c`nd femeia t`n\r\,
care st\tea turce[te, `n pat, ame]it\
de orele de alcool [i sex, nu va mai avea nici o leg\tur\ cu aceea care o s\ `i
catalogheze, gr\bit\, pe cei doi, drept
imaturi, ca s\ nu `[i mai bat\ capul cu
amintirile ei, tot mai confuze.

*

Dar exist\ oare maturitate, sau [i asta
e o fantasm\? se `ntreab\ Leti]ia, sting`nd ]igara fumat\ doar p`n\ la jum\tate. {i atunci `l vede pe Petru, cel care
acum o s\pt\m`n\ s-a `ndreptat, f\r\
s\ aprind\ lumina, spre canapeaua din
hol, acolo unde ea doarme `n ultima
vreme, r\suflarea cunoscut\, cu iz de
alcool, [i corpul pe care ea nu `l mai
recunoa[te. Un b\rbat str\in care nu
[tie s\ cear\, ci doar s\ ia, ale c\rui
unghii ascu]ite `i zg`rie pulpele ca s\ i
le desfac\. Un melc lipicios [i rece e
sexul lui pe care i-l pune `n palm\ `n
timp ce ea tot se mai zbate s\ scape,
ce e, g`f`ie Petru, ce e, de ce nu m\ vrei?
{i pe urm\, tot `ncerc`nd s\ o p\trund\,
s`nt at`t de dezgust\tor? Te dezgust?
Spune! Dar ea t\cea.
S-a g`ndit toat\ ziua cum s\ se apere de el `n noaptea urm\toare. Singurul lucru la care nu s-a g`ndit este c\
va g\si dulapul lui r\v\[it, f\r\ costumele [i c\m\[ile lui bune. Pentru prima
oar\ i-a p\rut r\u c\ nu [tia cum arat\
femeia la care disp\rea nop]ile, a fost
sigur\ c\ s-a mutat la ea.
De ce n-a v\zut plicul rezemat de
veioz\? Fiindc\ nu a vrut s\ `[i mai
aminteasc\ nimic. Poate Petru a venit
peste ea noaptea ca s\-[i ia, `ntr-un fel,
la revedere, [i a f\cut-o `n felul lui, violent [i nepotrivit, bietul Petru! Nici m\car plicul cu scrisoarea lui de r\mas
bun nu a ajuns, cum era firesc, la ea,
de ce? De ce a trebuit s\ o g\seasc\
tot Dorina?
Pentru c\ Dorina are spirit de observa]ie, [i Leti]ia nu vede nimic `n
jur. Pentru c\ Leti]ia a ajuns dependent\ de Sorin [i Dorina, de fiecare `n alt
fel. F\cea cafelele `n buc\t\rie, c`nd
Dorina a venit la ea cu plicul deja deschis, n-avea grij\, n-am citit, i-a spus.
Ochii Dorinei o priveau sincer, prietene[te, `n ochi. Nici m\car `n acest
ceas al lucidit\]ii, Leti]ia nu [tie dac\
Dorina a apucat sau nu s\ citeasc\
biletul l\sat de Petru `nainte s\ plece
la aeroport.

~ncurajat de t\cerea ei, Sorin schimbase deja subiectul, doar exist\ `n Cl\dire [i alte evenimente dec`t ma[ina [i
accidentul Dorinei, infarctul lui Titus
Marga, de pild\! La dou\ zile dup\ ce
`i frecaser\ ridichea la Sectorul de Partid, Titus era `ntins pe covor `n biroul
pe care provizoriu `l mai `mparte cu
Eleonora: ea va fi pensionat\ la 1 iunie, iar el a[teapt\ acum Salvarea. Ca
de obicei, Titus arat\ neras, de[i de diminea]\ era proasp\t b\rbierit. Dezavantajul de care se lamenta cu cochet\rie va deveni avantaj doar peste dou\ decenii, atunci c`nd moda masculin\ o s\ propun\ o barb\ neras\ de
dou\ zile, asortat\ coafurilor neglijente f\cute cu foehn [i gel. Din p\cate,
virilul Titus Marga s-a n\scut prea devreme.
— V\ rog nu `l mi[ca]i, nu-l atinge]i! A[tepta]i c\ fie luat cu targa!
Eleonora `[i desface degetele cu unghii `ngrijite [i le str`nge la loc, gestul
afectat cu care `nc\ mai vorbe[te `n
[edin]e. Sub volanele bluzei vaporoase
de m\tase natural\ s`nii s-au m\rit de
menopauz\, iar vocea i se arcuie[te,
ca totdeauna, patetic. Fumeaz\, agitat\, un Snagov `mprumutat [i f\r\ s\
`i pese de privirile cu at`t mai r\ut\cioase cu c`t puterea ei institu]ional\
scade zilnic, se str\duie ca picioarele
ei cu monturi, dar `nc\l]ate `n pantofi
Guban, cu tocuri de 7 cm, s\ ]in\ ritmul pa[ilor mari ai infirmierilor care
duc cu greu targa lui Titus.
— Ai s\ te faci bine [i o s\ lucr\m
iar noi doi la Tratat, Titus, drag\!
Iar Titus, uit`ndu-se la ea, [i cine
[tie ce g`ndind, da Noora, da, nu mor
caii c`nd vor c`inii!
Am ajuns oare s\ simt pentru Sorin ceea ce simte Eleonora pentru Titus? Dar de unde [tiu eu ce simte ea?
se `ntreab\ Leti]ia.....
*
Leti]ia este con[tient\ c\, `nainte s\ `i repro[eze ceva lui Sorin, va trebui s\ `[i
repro[eze ei c\ a investit `n el toat\ `ncrederea pe care un om o pune `ntr-altul, ca s\ poat\ tr\i, de[i avea destule
semnale c\ ar trebui s\ `[i retrag\ investi]ia. {i chiar acum, `n fa]a falimentului, ea `nc\ mai face eforturi oh, c`t
de dureroase! s\ `l mai cread\ `nc\ o
dat\. Cum de a ajuns `ns\ aici? Cum
ajunge cel care de]ine, prin indiferen]\, pozi]ia forte `ntr-o rela]ie, s\ devin\
tot mai slab, chiar lamentabil? Dar va
mai fi oare vreo [ans\ de l\murit ceva

*

*
Acum `l ascult\ pe Sorin care i se pl`nge de colegii care `l b`rfesc c\ ar fi arivist, oportunist. Nu revolta, ci doar
suferin]a victimei o aude Leti]ia `n
vocea lui c`nd [opte[te:
— Au spus tot ce se putea spune
r\u despre mine...
Pe mas\ zace plicul adus de Sorin
cu cei 3.000 de lei, banii pentru asistenta care `i va face instila]ia. Sorin
a[teapt\ ca Leti]ia s\ nege frazele r\uvoitorilor [i ea a[teapt\ ca el s\ aib\
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suferin]a ei `n minte. {i pentru c\ `l
aude vorbind numai despre el, `i repro[eaz\ spiritul practic – ceea ce demult
`i st\tea pe limb\.
— {i ce-am f\cut cu spiritul practic? `ntreb\ Sorin, l\s`nd pe marginea
chiuvetei paharul pe care `l sp\la.
— ...Te-ai pierdut, `i r\spunde Leti]ia, cu o r\utate demult adunat\.
Cine are nevoie de alt adev\r dec`t
adev\rul lui? Sorin a `nchis robinetul
[i a pus la loc, `n dulap, paharul sp\lat,
`ncerc`nd s\ `i sus]in\, provocator,
privirea.
{i pe urm\ a tras-o dup\ el, `n pat.
Vocile li se ascu]iser\, dep\[ind felul
lor ascuns de a fi, din care ea t`njea
demult s\ ias\ `ntr-un moment de
adev\r al ei [i r\utate. {i, cu obrajii
arz`nd, `i arunc\ fraze r\ut\cioase pe
care le crede doar pe jum\tate. ~nver[unat\, tremur`nd de furia contra lui
[i de teama c\ `l pierde, dorind s\-l
loveasc\ [i speriat\ ca nu cumva s\-l
vad\ plec`nd, nemul]umit\ c\ `l are
a[a cum e [i de fapt nevr`nd nici acum
s\ priveasc\ `n fa]\ ceea ce [tie demult, `i `ndep\rta gesturile de tandre]e. Ni[te atingeri umede, buzele
sau pielea lui prea [tiut\, at`t [i nimic
mai mult.
*
B\rbatul acesta purta `n el semnele
sterilit\]ii, [i ea, cum de nu a v\zut-o
p`n\ `n seara asta, c`nd totul este at`t
de clar `n camera f\r\ mobile a lui Florinel, pentru c\ p\rin]ii le-au c\rat cu
ei la ]ar\, dup\ ce apartamentul s-a
v`ndut? Via]a lui Sorin i se pare deja
`ncheiat\, oric`t de mult va mai tr\i,
pentru c\ doar va repeta ce a mai f\cut p`n\ acum. Va avea tot mai rare
minute de nemul]umire superficial\,
pentru c\ deja nu mai sper\ s\ realizeze ce a visat. Ea o [tie, a scris-o [i pe
foaia pe care i-a dat-o lui Petru, dar atunci ce mai caut\ `n aceast\ camer\
pustie, unde au r\mas doar patul lor [i
dulapul cu pahare din buc\t\rie? Nici
nu o mai intereseaz\ de ce se irose[te
singur: cu o spaim\ alb\, `[i d\ seama
doar c\ a irosit-o [i pe ea. C\ a t`r`t-o
pe acest drum bezmetic al lui. El, la fel
de indecis cum `i s`nt [i m`ng`ierile, o
`mpinge acum de fapt de l`ng\ el, [tiind prea bine cum s\ se salveze, `n ultima clip\, cu ochii aceia congestiona]i
de vini[oare ro[ii din care stau gata s\
]`[neasc\ lacrimi. Chiar dac\ ea ar avea puterea s\ plece din camera asta
pentru totdeauna, [i nu se vor mai vedea ani de zile, decenii, mintea lui `[i
va continua investiga]iile ca s\ afle
mereu ce mai face, unde este, mintea
lui nu se va desp\r]i de ea, `n timp ce
ea, `n fine, `l va uita...
Leti]ia `[i aminte[te orele de insomnie [i combina]iile logice nesf`r[ite pe
care le f\cuse dup\ ce auzise despre
accidentul Dorinei, justific`ndu-i, lui,
fiecare gest interpretabil, doar ca s\
nege ceea ce nu vroia s\ vad\. Numai
c\, descoperea acum, `i era imposibil s\
mai cuprind\ `n bra]e cu tandre]e trupul du[man, din care se scursese singurul lucrul care o adusese l`ng\ el:
acea necondi]ionat\ `ncredere. Vorbind,
se apleca din c`nd `n c`nd la cap\tul
patului str\in `n care st\teau am`ndoi,
dezbr\ca]i pe jum\tate [i c\uta ecranul

ceasului,
pentru c\ nu mai era mult,
[i o s\ trebuiasc\ s\ se ridice [i s\ se
`mbrace.
*
Sorin [tia la fel de bine c\ se apropie
ora plec\rii [i c\ vorbiser\ mult, inutil. Dorin]a st`rnit\ de trupul ei venea
[i pleca, `nt`rziat\ de r\utatea adunat\ `n ea pe care o l\sa s\ [i-o descarce.
Tot ce `i spunea acum `i mai spusese
[i alt\dat\, `n crizele tot mai dese din
ultimul timp `n care el deslu[ea, cu o
tot mai mare oboseal\, nemul]umirea
ei ad`nc\ fa]\ de el. Nemul]umirea venea spre el din toate p\r]ile, la fel `ndura [i repro[urile Dorinei. O vreme se
bucurase c\ `l doreau am`ndou\, iar el
nu mai avea sentimente, ci doar dorin]e. Cu una nu putea r\m`ne, pe cealalt\ nu o alesese el. {i nu se putea resemna c\ via]a nu `i va mai oferi altceva dec`t ce tr\ise p`n\ acum, doar at`t.
De aceea t\cea, fa]a p\r`ndu-i tot
mai alb\ `n lumina cenu[ie a camerei,
iar afar\ se `ntuneca, precipitat. ~ncerc\ `nc\ o dat\ s\ o opreasc\, a[a cum
un b\rbat [tie s\ opreasc\ o criz\ de
isterie a femeii lui, prinz`ndu-i trupul
[i tr\g`ndu-l spre el, dar m`ng`ierile
sub care alt\dat\ se l\sa tot mai moale
o f\ceau acum doar s\ se `ncordeze,
ca un arc.
{i dintr-odat\, nu a mai vrut dec`t s\
poat\ pleca undeva, c`t mai repede.
S\ tac\ odat\ aceast\ femeie care `nsemnase at`t de mult pentru el [i pe
care o privea acum piezi[, d`ndu-[i sea-

ma
c\ se apropia de
acel punct `n care ei nu `i va mai p\sa
c\ cineva ar putea s\ o aud\. Pentru
c\ nu `i va mai p\sa de el. O `mpingea
acolo chiar neputin]a lui de a spune
ceva care ar fi oprit-o, dar el nu mai
era `n stare de nimic altceva dec`t de
t\cerea `n care se cufundase. Se temea s\ mai fac\ un gest de m`ng`iere,
a[a cum f\cuse cu c`teva clipe `nainte,
pentru c\ ar fi putut s\ `i dezl\n]uie
furia [i mai tare.
*
P`n\ c`nd ea s-a oprit, `n sf`r[it. Aproape s-a rostogolit din pat [i a `nceput
s\ se `mbrace, dibuind `n penumbr\
dup\ haine, ajut`ndu-se doar de lumina care venea din camera de baie unde
`ns\ nu a mai intrat. S-a uitat la ceas,
`n timp ce `i `ncheia br\]ara, [i-a str`ns
f\r\ oglind\ p\rul [i l-a prins `n elasticul cu bilu]\, [i-a `n[f\cat pardesiul
[i e[arfa.
I-a dat peste m`n\ c`nd a venit dup\ ea, cu cele dou\ plicuri, cel cu de
3.000 de lei pentru asistent\ [i cel cu
bro[a de M\r]i[or. C`teva sute albastre cu Ateneul pe ele au plutit, `ncet,
`nainte p`n\ s\ cad\ pe linoleumul
din antreu. El ]inuse mai str`ns `n m`n\ plicul cu bro[a, era de aur, cu o pietricic\. M\r]i[orul trecuse, el f\cuse
rost de cheie doar azi, dar bro[a ar fi
putut s\ o poarte oric`nd. Numai c\
ea tr`ntise u[a [i pa[ii i se auzeau, tot
mai `ncet, pe scar\..
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INTERVIU CU
JEAN-YVES
THIBAUDET

interviu

„Publicul are nevoie de mai mult de la arti[ti. Nu mai po]i doar
s\ c`n]i. Lumea vrea s\ [tie cum vorbe[ti, cum e[ti, ce `]i place,
vrea s\ vin\ mai aproape, s\ intre `n rela]ie cu tine, e curioas\ [i
cred c\ trebuie s\ intri `n acest joc.“

„Port haine diferite de restul c
s\ vin\ la concerte [i s\ `n]elea
Nu-mi place s\ m\ joc cu vorbe
mari, dar Jean-Yves Thibaudet chiar
este unul dintre cei mai importan]i
muzicieni clasici contemporani.
Vedet\, nimic de spus, cu tot ceea
ce `nseamn\ arsenalul de glamour,
PR [i premium labels, dar dublat de
valoare omogen\, inspira]ie [i o
mare profunzime `n descifrarea
muzicii. Thibaudet pe care l-am
Interviu realizat de Marius
Constantinescu, TVR Cultural

A]i venit la Bucure[ti cu un concert
de Liszt, un compozitor al secolului
al XIX-lea care s-ar integra foarte bine `n specificul secolului XXI, pentru
pasiunea sa, pentru dragostea de
via]\ [i muzic\, pentru c\utarea sa
permanent\ `n afara grani]elor impuse. Am v\zut mai multe interviuri cu dvs. [i `n fiecare se simte aceea[i dragoste pentru via]\ [i pentru muzic\. Exist\ o conexiune special\ `ntre dvs. [i Liszt din acest
punct de vedere?
Absolut. ~mi place foarte mult tot ceea
ce spune]i [i s`nt total de acord. Liszt a
fost unul dintre cei mai moderni oameni ai timpului s\u. Am spus mereu
ca Liszt a fost Michael Jackson
al epocii sale, un personaj at`t
de avangardist... El e primul
compozitor care a inventat rela]iile publice, marketingul,
promov`ndu-se nu doar pe
el, ci [i pe mul]i al]i colegi.

cunoscut eu, superstarul [i marele
pianist, r\m`ne `ns\ [i una dintre
cele mai relaxante experien]e
profesionale pe care le-am avut. Ba
chiar umane. Nu te duci la `nt`lnirea
cu un Chevalier des Arts et des
Lettres, nominalizat Grammy [i
protagonist (sonor) al unor hit-uri
hollywoodiene ca la o [uet\ cu
prietenii. Jean-Yves Thibaudet, omul,

~n secolul al XIX-lea nu exista nimic
din arsenalul modernit\]ii – CD-uri, televiziune, radio, Internet. Ideea era s\
mergi din salon [i s\ c`n]i nu doar piese
pentru pian, ci [i simfonii, pe care el le
transpunea pentru pian. A avut [i foarte
mul]i admiratori, fane autentice, care le[inau c`nd ap\rea [i `i smulgeau hainele
de pe el... Era chiar un star, de necrezut!
Era [i un om foarte curios, care dorea
s\ fie informat nu doar despre muzic\,
ci despre toate celelalte aspecte ale vie]ii. Ast\zi lucrurile s`nt diferite, dar [i
eu s`nt interesat de toate felurile de muzic\: jazz, muzic\ de camer\, acompaniez c`nt\re]i, muzic\ de film. Cred c\
m\ `mbog\]esc toate aceste experien]e.
Cred c\ s`nt unul dintre cei mai noroco[i
oameni din lume, pentru c\ fac ceea ce
`mi place cel mai mult, s`nt pl\tit pentru
asta, ceea ce e grozav [i ofer pl\cere la
mii [i mii de oameni. C`nd ai toate acestea, nu po]i s\ nu iube[ti via]a.

De ce e nevoie ast\zi pentru a fi o
personalitate artistic\ total\, nu
doar un muzician impecabil?
Cred c\ totul s-a schimbat mult
`n lume [i mai cred c\ un factor foarte important

pare `ns\ nepervertit de renumele
s\u. Chiar dac\ are exerci]iul a sute
de interviuri, mi-l acord\ mie pe
acesta de parc\ ar fi cel mai important lucru pe care `l are de f\cut. ~mi
place franche]ea lui c`nd se ofer\
publicului, [tiind c\ acesta vrea
mereu mai mult. Artistul are propriul
s\u templu, dar iese din el oric`nd
pentru `nt`lnirea cu p\m`ntenii.

azi, spre deosebire de ieri, este puterea
media. Nu doar puterea presei scrise, care e veche, ci a televiziunii, a Internetului, a milioanelor de c\i de comunicare.
Publicul are nevoie, `n consecin]\, de mai
mult de la arti[ti. Nu mai po]i doar s\
c`n]i. Lumea vrea s\ [tie cum vorbe[ti,
cum e[ti, ce `]i place, vrea s\ vin\ mai aproape, s\ intre `n rela]ie cu tine, e curioas\ [i cred c\ trebuie s\ intri `n acest
joc. Personalitatea, abilit\]ile de comunicare, charisma unui artist devin din ce
`n ce mai importante. Trebuie s\ c`n]i,
desigur, dar trebuie s\ fii dispus s\ oferi
`nc\ o p\rticic\ din tine acestor media
de azi.

Adev\rul e c\ acest concept al artistului blestemat e destul de dep\[it. Ast\zi trebuie s\ ai o agen]ie bun\ de
rela]ii publice, un bun management,
trebuie s\ participi la [edin]e foto,
interviuri... Cum v\ adapta]i la tot acest mecanism de promovare, se potrive[te cu structura dvs. interioar\?
Clar. S`nt foarte norocos. Am colegi care
nu `l suport\, `l ur\sc. Ur\sc interviurile,
ur\sc s\ fie fotografia]i, simt c\ este o
invadare a spa]iului lor privat. Mie `mi
plac interviurile, ador [edin]ele foto, a[
putea s\ le fac toat\ ziua, s`nt minunate! Mi se pare foarte natural
s\ vorbesc cu oamenii `n fa]a
camerelor de filmat, la radio. S`nt norocos!

Nu purta]i smoking, ci
crea]ii `ndr\zne]e Vivienne Westwood pe scen\, ave]i un diamant
`n ureche, purta]i bijuterii de autor. Eticheta
de dandy vi se potrive[te?
Depinde... Eu m\ g`ndesc la un dandy ca la
un personaj de la `nceputul secolului XX. De
exemplu, Satie era un
dandy.

Nu mai vorbim de Oscar Wilde...
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Exact! Eu s`nt un dandy al timpurilor
noastre, dar asta face parte din mine.
De mic, eram foarte interesat de haine.
M-am n\scut la Lyon [i mi-amintesc c\
mergeam cu mama `n magazine [i eram foarte hot\r`t: „Vreau c\ma[a aceea, merge cu acel costum [i cu acea
pereche de pantofi!“. {tiam totul exact.
Cu vreo 15 ani `n urm\ am `nceput s\
port ]inute speciale pe scen\. Altfel e plictisitor. Muzica clasic\ trebuie s\ aib\ o
imagine mai t`n\r\ [i mai modern\. Port
haine diferite de restul colegilor mei
pentru ca tinerii s\ vin\ la concerte [i
s\ `n]eleag\ mai bine muzica. Altfel, ei
nu se raporteaz\ la tine, ci te plaseaz\
direct `n alt secol.

Uita]i-v\ la c`nt\re]ele de oper\, care
schimb\ dou\ sau trei rochii pe sear\!
Fire[te! Doamnele au dreptul s\ `mbrace tot ce le trece prin cap, iar noi ar trebui
s\ purt\m acela[i frac plicticos de 300 de
ani. Eu am vrut altceva. M\ bucur c\ mul]i
colegi tineri ai mei `mi urmeaz\ exemplul [i poart\ c\m\[i [i haine diferite. A[a
cum a]i spus, Vivienne Westwood s-a
ocupat de vestimenta]ia mea `n ultimii
6-7 ani. E o doamn\ fabuloas\, pe care o
respect enorm, o artist\, o vizionar\...

A mai fost [i Versace...
Cu mul]i ani `n urm\, iar `ntre ei m-a `mbr\cat Thierry Mugler, un designer francez pe care `l admir mult...

Cel mai inventiv couturier al anilor ’90!
Fabulos, foarte classy, dar cu o not\ extrem de sofisticat\ [i modern\... Cu Vivienne m\ simt foarte bine [i `ntotdeauna
`mi face ceva cu o g\selni]\. {tie c\ nu pot
purta ceva foarte excentric, exist\ limite.
Cea mai important\ este elegan]a, dar
f\r\ c\ma[\ alb\, vest\ alb\ [i frac.

Ca [i Liszt, a]i refuzat stereotipurile
[i a]i redefinit imaginea muzicianului clasic. S\ ne amintim, de exemplu,
un concert deja celebru, la care a]i
purtat [osete ro[ii. A fost hazard sau
truc de promovare?

S-ar putea s\ nu m\ crede]i, dar a fost
pur\ `nt`mplare. Mi-aduc aminte perfect, se `nt`mpla `n America, aveam un concert de matineu, duminica la 11, iar apartamentul meu era vizavi de auditorium.
{ti]i cum este `n asemenea cazuri, mereu
`]i spui „am timp, am timp“ p`n\ c`nd s-a
f\cut at`t de t`rziu `nc`t nu mai g\seam nici
o pereche de [osete curate negre. Nu [tiu
unde disp\ruser\ toate. Aveam doar aceast\ pereche de [osete ro[ii [i mi-am
spus c\ nimeni n-o s\ se pl`ng\. De fapt, nimeni n-o s\ observe. Asta am f\cut. Toat\ lumea a r`s, a vorbit despre asta... Apoi,
am mai f\cut-o o dat\ [i `nc\ o dat\, [i `nc\
o dat\, `n locuri diferite. A devenit...

...o marc\ a dvs...
...f\r\ ca nici m\car s\ `mi dau seama, cu
o vitez\ incredibil\. A[adar, mai mult de
8 ani, am c`ntat `n fiecare concert cu [osete ro[ii. La un moment dat a fost prea
mult, m-am plictisit, era previzibil. Trebuia `ns\ s\ am un final interesant pentru aceast\ poveste, a[adar le-am purtat
ultima dat\ pe 31 decembrie 1999, iar din
2000 nu au mai existat [osetele ro[ii.

Sim]i]i c\ lipse[te aceast\ abordare
teatral\ `n parcursul dvs. obi[nuit
de concerte?
Vizual nu exist\, dar dramaturgia este
`n muzica noastr\. Nu avem costume,
nu juc\m pe scen\, doar c`nt\m. Asta
face lucrurile [i mai interesante, pentru c\ totul este `n muzic\. Spunem
pove[ti prin muzic\, iar cu cineva ca
Liszt [i cu un concert ca acesta, s`nt o
sumedenie de pove[ti de spus, toate
pline de dram\. Se `nt`mpl\ at`tea `n
partitura asta. Acesta este felul nostru
de a face teatru.

S`nte]i un pianist superstar care nu `[i
face probleme s\ acompanieze c`nt\re]i de oper\. Ce trebuie s\ aib\ o voce
ca s\ v\ r\peasc\ din spotul de lumin\?
S\ fie frumoas\ [i s\ fie a unui artist, a
unui muzician. Ador vocea uman\ [i recitalurile cu c`nt\re]ii. ~mi fac o deosebit\ pl\cere, o pl\cere intim\ pe care
nu ]i-o ofer\ nici un alt fel de muzic\.
Vocea uman\ este un instrument des\v`r[it, singurul `n perfect\ concordan]\ cu trupul, a[adar ajunge direct
la suflet. Oamenii reac]ioneaz\ [i ei
diferit c`nd aud o voce fa]\ de vioar\
sau de pian. A c`nta cu un interpret vocal e o `nc`ntare total\. Oamenii se g`ndesc c\ acompaniezi c`nt\re]ul, ceea
ce nu `nseamn\ nimic. S`ntem doi arti[ti pe scen\ care se inspir\ unul pe altul, s`ntem o echip\. Eu c`nt, cel\lalt
c`nt\, nimeni nu acompaniaz\ pe nimeni, de fapt.

{i au fost destul de mul]i c`nt\re]i,
`ncep`nd cu Brigitte Fassbaender,

ACCES

„Cel mai important lucru pentru mine la muzica de film este c\
ajungi la milioane de oameni la care, altfel, nu ai acces. C`nt`nd
`n Pride and Prejudice, am ajuns la mai mul]i oameni dec`t a[ fi
ajuns `n 50 de vie]i!“
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colegilor mei pentru ca tinerii
eag\ mai bine muzica“
Angelika Kirchschlager...
Brigitte a fost prima, apoi Cecilia Bartoli, Renée Fleming... Mai ales doamne. N-a fost o alegere, ci o `nt`mplare.
A fost minunat [i `nc\ o mai fac, de[i
nu at`t de des. Nu mai am la fel de
mult timp, dar s`nt c`teva proiecte la
orizont, mai ales pentru Anul Liszt,
2011.

Unul dintre cele mai recente albume ale dvs. se nume[te Aria Without
Words. Ce v\ atrage at`t de mult la
oper\?
Mi-ar fi pl\cut s\ fiu c`nt\re]. Din p\cate, nu am strop de voce [i c`nt doar
`n baie, a[a c\ nu mai exist\ speran]e
pe partea asta! Iubesc `ns\ vocea uman\ [i opera. Am mers la spectacole
dintotdeauna, `mi plac recitalurile,
iar singurul mod de a m\ apropia de
oper\ este fie s\ acompaniez c`nt\re]i, fie s\ fac transcrip]ii ale ariilor de
oper\ pentru pian.

Dar a]i ap\rut [i pe scen\, `ntr-o produc]ie de oper\!
Corect. Am fost foarte norocos. Am ap\rut la Metropolitan Opera din New
York `n 7 spectacole [i nu am c`ntat!
M\ rog, am c`ntat la pian [i... am [i jucat un pic. A fost o experien]\ de neuitat, Fedora de Umberto Giordano...

Cu Mirella Freni [i Placido Domingo,
sub bagheta lui Roberto Abbado.
Foarte bine! O distribu]ie minunat\.
Acesta a fost un mod de a ajunge la
oper\. Cel\lalt este s-o c`n]i la pian.
Aici ajungem din nou la Liszt, pentru
c\ el a fost unul dintre primii care s\
fac\ transcrip]ii, fie de la oper\ la pian,
f\r\ s\ schimbe nimic, fie parafraz`nd
diverse teme, transformate `n piese aproape nebune[ti, la care se pricepea
at`t de bine. Albumul meu este un amestec `ntre cele dou\. S`nt c`teva f\cute [i de mine, pentru c\ mi s-a p\rut
important s\ urmez aceast\ tradi]ie
a piani[tilor din secolul al XIX-lea,
care `[i f\ceau [i c`ntau propriile transcrip]ii.

Ce v-a atras la pian mai `nt`i de
toate, a fost dorin]a dvs. sau a p\rin]ilor?
Aveam pian acas\ [i cred c\ asta a jucat un rol. C`nd aveam 3 ani, 3 ani [i
jum\tate, m\ duceam `n living, `nchideam u[a [i m\ a[ezam la pian. Copiii,
de obicei, zdr\ng\nesc cinci minute,
se plictisesc [i vor s\ fac\ altceva. Se
pare c\ eu `ncercam s\ c`nt `ngrijit.
Petreceam mult timp la pian. P\rin]ii
mei au v\zut asta [i s-au g`ndit c\ poate am talent. Tata nu era un muzician

profesionist, dar c`nta frumos la vioar\. Avea aproape 60 de ani c`nd m-am
n\scut. Tata a stat `n România `n timpul celui de-al Doilea R\zboi Mondial
ca diplomat [i `n fiecare miercuri mergea la George Enescu acas\, unde el
c`nta la pian, iar tata la vioar\. Am fotografii cu ei, am scrisori... E un subiect foarte emo]ionant. Tata l-a cunoscut foarte bine. De altfel, am fost
de nenum\rate ori la Bucure[ti! Cred
c\ prima dat\ aveam 5-6 ani, am venit
cu p\rin]ii. Ne petreceam vacan]ele de
var\ aici. St\team cam dou\ luni. Veneam cu ma[ina de la Lyon, intram pe
la Timi[oara sau Turnu-Severin [i mergeam prin toat\ ]ara. Aveam prieteni
peste tot. Mi-amintesc c\ am fost la
R`mnicu-V`lcea unde am stat la o
m\n\stire, cu m\icu]ele... N-am mai
fost `ns\ `n România, n-o s\ v\ vin\ s\
crede]i, de 27 de ani!

Dac\ tot vorbim de anii de `nceput,
am s\ v\ `ntreb cum a]i descoperit
repertoriul de pian? Prudent, pas
cu pas, sau furtunos, intensiv?
Clar intensiv! M-am certat mult cu profesorii mei pe tema asta. Am c`[tigat
concursul Royaume de la Musique
din Fran]a, un concurs pentru juniori
destul de important, unde aveau loc
semifinale pe regiuni, apoi finala `n
Paris. Premiul consta `ntr-un concert
cu orchestra. Aveam 11 ani [i nu mai
c`ntasem cu o orchestr\ `n via]a mea.
Profesoara mi-a spus c\ va trebui s\
`mi aleg un concert. „G`nde[te-te [i anun]\-m\ s\pt\m`na viitoare.“ M-am
g`ndit [i am spus c\ vreau s\ c`nt Concertul `n Sol Major de Ravel. Ea mi-a
spus c\ e mult prea dificil [i c\ nu pot
c`nta asta. Ne-am certat, ea p`n\ la urm\ mi-a spus: „Du-te acas\, `nva]\ caden]ele [i prima mi[care, vino s\pt\m`na viitoare [i mai discut\m“. A[a
am f\cut [i a fost `n regul\ [i asta am
c`ntat. A fost amuzant. E ca [i cu m`ncarea, c`nd vrei s\ `ncerci multe feluri.
Eu am m`ncat mult\ muzic\. Unii oameni devoreaz\ c\r]i sau reviste, eu
devorez muzic\.

A]i c`ntat tot ce a]i dorit p`n\
acum?
Nu, categoric! {i dac\ o s\ mor la 200
de ani, tot nu voi fi avut timp s\ c`nt
tot ce mi-a[ dori!

Ce v-a r\mas?
At`t de multe! Repertoriul de pian
este unul dintre cele mai cuprinz\toare din lume. E f\r\ sf`r[it. O via]\ nu e
de ajuns.

S`nte]i foarte apropiat [i de jazz,
de tango, de muzica brazilian\,
dar ave]i o rela]ie cu totul special\

cu muzica de film. V\ plac filmele
pentru care a]i contribuit?
Da. Trebuie s\ spun c\ locuiesc la Los
Angeles [i toat\ lumea e fascinat\ de
industria cinematografic\, a[a cum
s`nt [i eu. Muzica de film nu numai c\
e foarte important\ – e cam jum\tate
din el [i `]i dai seama doar c`nd lipse[te ce important\ e, c`t transmite –,
dar presupune [i mari compozitori,
care lucreaz\ `n str`ns\ leg\tur\ cu regizorii. E o munc\ fascinant\. Am `nv\]at foarte mult de pe urma filmelor
la care am lucrat, s`nt foarte m`ndru
de ele. M-a[ opri la cele mai recente,
M`ndrie [i prejudecat\...

L-a[ aminti `n mod special, cu
muzica lui Dario Marianelli!
Exact, al\turi de care am f\cut [i Atonement, ambele filme fiind nominalizate la Oscar pentru cea mai bun\ coloan\ sonor\. Atonement a [i c`[tigat
premiul, o mare bucurie. Am fost mereu curios cum se lucreaz\ pentru filme
[i am un enorm respect pentru compozitorii de muzic\ de film. Unii dintre ei s`nt genii [i cred c\ nu s`nt respecta]i la justa lor valoare. Muzica de
film este v\zut\ ca ceva de rang doi,
nu neap\rat de luat `n considerare,
ceea ce este p\cat. Mul]i mari compozitori ai secolului XX au scris muzic\
pentru filme. Shostakovich, Rachmaninov, Prokofiev, Korngold... ~nv\]
cum s\ nu mai fiu eu regizorul propriei emo]ii, ci s\ o las s\ urmeze o
poveste. Nu mai fac ce vreau c`nd vreau.
Po]i repeta acela[i pasaj de 2-3 minute de 50 de ori [i s\ nu se potriveasc\
[i, dintr-odat\, se `nt`mpl\. Stai, urm\re[ti secven]a aceea de 2 minute [i
vezi cum muzica se `mbin\ perfect. E
un moment de farmec. Un vis al meu
este ca un compozitor s\ scrie muzica
pentru un film, dar muzica s\ poat\ fi
desprins\ de film [i c`ntat\ `n s\li de
spectacol, live! Cel mai important lucru pentru mine la muzica de film este
c\ ajungi la milioane de oameni la care,
altfel, nu ai acces. C`nt`nd `n Pride and
Prejudice, am ajuns la mai mul]i oameni dec`t a[ fi ajuns `n de 50 de vie]i!
Oriunde a[ c`nta `n lume, vin la mine
10-15 oameni printre cei c\rora le semnez CD-uri [i programe [i `mi spun: „V\
[tim din Pride and Prejudice! Ne-a
pl\cut mult filmul, ne-a pl\cut muzica dvs. [i am venit la concert. Nu am
mai fost niciodat\ la un concert [i nu
v-am mai cump\rat discurile p`n\
acum!“. Oamenii v\d filmul, se `ntreab\ cine-i tipul \sta, caut\ repede pe
Internet [i descoper\ ceea ce faci. E
fantastic! Majoritatea s`nt tineri, care
nu au avut o rela]ie cu muzica clasic\.
A[a ne ajut\m reciproc, filmul [i muzica. Ne `mbog\]im via]a.

„~N AMERICA TINERII VIN LA CONCERTE {I
PENTRU C| NU EXIST| AT~TA ISTORIE
GREOAIE ~N SPATE“
A[a cum a]i spus, locui]i `n Statele
Unite de mai mul]i ani. Ce a]i p\strat
din Fran]a natal\ [i ce a]i luat de la
America de adop]ie?

parte recunoa[terea, distinc]iile, banii care vin cu ele, ce v\ d\ `ncredere? Ce v\ face s\ spune]i c\ s`nte]i pe
drumul cel bun?

Cred c\ petrec mai mult de jum\tate de an `n America, dar c`nt`nd,
nu neap\rat locuind acolo. S`nt foarte mult [i `n Europa, `n Asia [i Australia. Fac mereu acest du-te-vino,
inclusiv `n Fran]a. S`nt francez. S`nt
mai mult francez dec`t american.
Acestea fiind spuse, simt c\ ambele
]\ri s`nt foarte
importante.
America a fost
foarte bun\ cu
mine, pentru cariera mea. Vreau
ca lumea s\ `n]eleag\ c\ nu mi-am
p\r\sit ]ara, ci c\
mi-am `nceput
cariera `n Statele
Unite. Aveam
multe concerte,
petreceam mult
timp acolo [i mi-am
spus c\ pot s\ [i
tr\iesc acolo. Nu
am ales s\ las
Fran]a `n urm\.
Iubesc Fran]a, e o
]ar\ frumoas\ [i
a[a va r\m`ne.
Familia mea e
acolo [i m\ `ntorc
mereu cu pl\cere. Am `ns\ nevoie [i
de Europa, [i de America. Nu exist\
nic\ieri `n lume un loc perfect, iar
eu s`nt norocos c\ m\ pot mi[ca
`ntre ele [i m\ pot bucura de
am`ndou\. Poate c\ `n Europa este
mai puternic\ [i mai important\
tradi]ia, nu doar `n muzic\, ci `n
general, `n via]\, `n arhitectur\, e
istoria locului. ~n America ai entuziasmul publicului. ~n Europa `ns\,
m`n\ `n m`n\ cu tradi]ia merg
conservatorismul, ideea c\ muzica
clasic\ e oarecum `nvechit\. Poate
c\ de aceea mul]i tineri s`nt `nc\
reticen]i vizavi de concertele
noastre. ~n America nu e a[a, tinerii
vin la concerte, asta [i pentru c\ nu
exist\ at`ta istorie greoaie `n spate.
G`ndi]i-v\ [i la locuri precum
Australia sau China, unde muzica
noastr\ e ceva foarte proasp\t, iar
oamenii o devoreaz\, pur [i simplu.

Cel mai important este c\ m\ simt
bine. ~mi iubesc via]a, e o via]\
privilegiat\. Iubesc ceea ce fac. {i
mai important este urm\torul lucru.
Am acest dar – sigur, mult\ munc\,
mult noroc, multe oportunit\]i –,
`ns\ la urma urmei, am un dar.
C`nd `l ai, misiunea ta este de a-l
dezvolta [i de a-l
valorifica. ~n cazul
nostru, noi trebuie s\ oferim
pl\cere [i s\
d\ruim `napoi
tuturor celor care
vin la concerte.
Unul dintre cele
mai frumoase
complimente pe
care le po]i primi
ca muzician este
dup\ concerte,
c`nd oamenii vin
la cabin\ [i `]i
spun c\ trec
printr-o perioad\
grea a vie]ii –
poate [i-au
pierdut so]ul,
poate e cineva
bolnav – [i dou\
ore au uitat de
tot, au fost `n alt\ lume.

A]i c`[tigat premii importante, s`nte]i
Cavaler al Artelor [i Literelor, nominalizat la Premiul Grammy. L\s`nd de-o

S`nte]i, probabil, unul dintre cei mai
cunoscu]i muzicieni clasici ai timpului nostru. Cum de r\m`ne]i a[a de
firesc [i de cu picioarele pe p\m`nt?
E `n caracterul meu. A[a am fost
mereu. M-a ajutat [i faptul c\ nu
am devenit faimos peste noapte.
Acesta e un pericol. Ai c`[tigat un
concurs [i, peste noapte, ai devenit
un star. Mental, e ceva foarte greu,
foarte tensionant [i poate fi periculos. ~n cazul meu, totul a venit
gradat. Am `nceput de t`n\r [i totul
a venit la momentul lui. C`nd
aveam 18-20 de ani nu c`ntasem
peste tot, cu toate orchestrele din
lume. Asta se `nt`mpl\ ast\zi cu unii
arti[ti care au f\cut totul p`n\ la 20
de ani. Ce vor face mai departe? O
carier\ e ca o cas\, pe care o construie[ti de la temelie [i c\reia `i adaugi c`te un etaj la timpul potrivit.
O faci rapid, s-ar putea s\ fie
str\lucitoare, dar la un mic
cutremur se n\ruie toat\.
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UN ROMAN
STRANIU

SECRETUL ADRIANEI
Adriana BABE}I

Via]a ca o m\nu[\ (II)
M-aam `ntrebat c`teva zile la r`nd
de ce am virat-o
o `n ultimele s\pt\m`ni spre ceva care numai cu bucuria nu seam\n\. C`]iva prieteni mi-au
[i spus c\ ori `mi revin [i m\ ]in de ce
am promis la `nceput, ori schimb
placa [i-mi reprofilez rubrica pe melancoliz\ri. De[i m\ bate tot mai
des g`ndul s\ m\ retrag pitulat ca
un apa[, c`t\ vreme ]in s\ dezv\lui
aici micile c\i care ne pot scoate
la liman, n-o s\ abdic. Sigur c\ motive de pleo[teal\, triste]e, nelini[te, spaim\, dezn\dejde r\sar la tot
pasul. Sigur c\ ele s-au `nmul]it ca
frunza [i iarba `n ultima vreme. {i?
Unde-o s\ ne duc\ megaisteriile,
gigapanicile, hiperdepresiile? {tiu
c\ nu-s apt\ de mari debran[\ri din
real, de st\ri zen, c\ poate n-o s\
ajung niciodat\ la str\luminare,
dar ceva-ceva tot `ncerc, cu pa[i
de furnic\. Dup\ ce m\ surp c`t
m\ surp, m\ sprijin `n firavele mele
proptele [i merg mai departe,
chiar dac\ [ont`c\it.
A[a am f\cut [i acum, cu uria[a
c`rj\ care, pentru mine, e arta. Am
scris s\pt\m`na trecut\ cum m-a
r\v\[it o carte, Pastorala american\ a lui Philip Roth. A dat cu mine
de to]i pere]ii [i mi-a spulberat toat\ starea de bine adunat\ cu greu,
a[a c\ am vorbit despre romanul
\sta cu prietenele mele Gabi [i
Simona p`n\ am ame]it. Ne sunam la telefon [i scormoneam prin
personaje, situa]ii, dialoguri, d\deam citate, comentam varianta
englez\. {i pentru c\ am ajuns
aici, s\ adaug ce delectare mi-a
produs traducerea, cu at`t mai
mult cu c`t [i Alexandra (Coliban),
[i redactorul Gheo (Radu Pavel
Gheo) `mi s`nt prieteni. De[i
Pastorala a r\scolit totul `n mine
chiar c`nd credeam c\ via]a `mi
vine ca o m\nu[\ moale [i cald\,
`ntr-un al doilea pas, c`nd mi-am
mai revenit, mi-am zis: Doamne,
ce bucurie s\ cite[ti o carte mare!
Ce izb`nd\ pe Philip Roth!

{i, de parc\ zeii artei ar fi
conspirat, s-a `nt`mplat ca `n plin\
criz\, `n toiul clocotului social,
printre greve, nervi, amenin]\ri, la
Timi[oara s\ se desf\[oare `n doar
c`teva zile puzderie de festivaluri,
t`rguri, lans\ri de carte, vernisaje,
concerte, cu s\li pline de lume. ~n
topul personal stau la loc de
cinste (pe v\zute [i auzite)
lansarea unei c\r]i-unicat `ntr-o
oenotec\ ([i ea unicat) [i un
magnific concert. Cele 490 de
pagini (format mare) poart\ pe
copert\ titlul Cartea str\zii
Eugeniu de Savoya. E una din cele
mai vechi [i mai frumoase str\zi
din Timi[oara, pe care nucleul de
scriitori, arti[ti, istorici, ziari[ti
p\stori]i de Daniel Vighi prin funda]ia Ariergarda a hot\r`t s\ le
anime printr-un festival stradal,
printr-un portal, un film [i chiar
prin aceast\ carte tip\rit\ `n român\, german\, maghiar\ [i s`rb\.
Am prezentat-o cu ne]\rmurit
entuziasm `n subteranele oenotecii
Savoya, `n timp ce afar\ tuna [i
fulgera. Apoi, de[i furtuna de afar\
s-a dezl\n]uit tot mai tare, am
luat-o la trap cu Simona [i nu
ne-am oprit dec`t `n biserica evanghelic\ luteran\ de la Punctele
Cardinale, unde era `n toi festivalul de muzic\ veche. {i `n timp
ce prin ogivele geamurilor se l\sa
noaptea luminat\ de fulgere, a
`nceput s\ ne picure `n suflete
muzica forma]iei Jan van Elsacker
& al 7 cielo. Doi norvegieni cu
l\utele lor, o t`n\r\ din Heidelberg
cu vechile sale instrumente de
suflat [i belgianul Jan, cu vocea lui
dumnezeiasc\, ne-au f\cut s\ ne
sim]im nu `n al [aptelea, ci `n al
nou\lea cer, acolo, `ntre ziduri, ca
`ntr-un `nveli[ moale [i cald, ferit
de r\ul din lume, pentru c\ tot ce
c`ntau ei s-a a[ezat senin sub
cupola celui mai frumos cu
putin]\ titlu de concert: O, che
felice giorno!

C. Rogozanu: „Cartea lui Dave e un roman straniu, experimental,
care crede `n acela[i timp `n puterea realismului [i nostalgiei de
mod\ veche“.

Self-design. Dou\
terapii de [oc
Cartea lui Dave a lui Will Self [i Post-scriptumul
comunist a lui Boris Groys s`nt lecturile de [oc pe care
vi le propun pentru prim\vara asta frumoas\. Un
roman [i un eseu. Un tip ultra-locvace, cu un stil
agresiv lingvistic, cu o imagina]ie discursiv\
debordant\ [i un tip care emite calm [i lucid idei
pentru care mul]i intelectuali l-ar arde pe rug. Evident,
au ajuns din `nt`mplare pe raftul meu, dar toate
accidentele astea s`nt f\cute ca s\ le d\m un sens. Will
Self este, de exemplu, un personaj perfect pentru
teoria lui Groys despre self-design (o serie de eseuri
ale acestui autor pot fi citite „la liber“ pe e-flux.com).
C. Rogozanu
Ba chiar l-a
am putea numi Self-d
design. Obsesia pentru felul `n care te construie[ti public, identitatea autoprogramat\. Groys
crede c\ s-a democratizat complet dandysm-ul, c\ look-ul a ajuns obsesia maselor. Ei bine, Will Self e una dintre vedetele autodesignului. Apare la televizor,
vorbe[te despre b\nci, despre crime,

despre propriile c\r]i, despre experien]a
cu drogurile. Un alt prieten scriitor poveste[te la un moment dat despre constitu]ia fizic\ incredibil\ a lui Self, cea care
i-a permis s\ consume cantit\]i industriale de droguri grele sau s\ bea o sticl\ de
whisky pe zi. Mitul cre[te pe zi ce trece.
A [i fost dat afar\ de „Observer“ pentru c\
a consumat droguri `n avionul lui John
Major. A trecut prin perioade de co[mar.
Iar Self a vorbit despre ele cu scop exorcizant [i cu efect de autodesign, p`n\ c`nd
n-a mai [tiut de el. Self e un construct digital perfect, `mbin\ ceva din gloria [i mizeria vedetei rock-n-roll [i self-controlul
„de imagine“ al gentlemanului englez.
Cartea lui Dave e un roman straniu,
experimental, care crede `n acela[i timp
`n puterea realismului [i nostalgiei de

mod\ veche. Noti]ele unui taximetrist
despre trasee, curse prin Londra, dar [i
`nsemn\rile dure `mpotriva fostei so]ii,
a femeilor `n general, s`nt g\site `ntr-o
Londr\ postapocaliptic\, dup\ 500 de
ani, [i transformate `ntr-un soi de scripturi (davidenii) ale unei noi religii. B\rba]ii [i femeile locuiesc separat (din c`nd
`n c`nd are loc un ritual violent [i violator).
Societatea Ta]ilor vorbe[te nonstop despre necur\]enia feminin\. Iar copiii s`nt
transporta]i `ntre p\rin]i dup\ regulile l\sate de Dave. De fapt, s`nt trecute
`n ordinea sacr\ profanele vizite de dup\
divor] ale anilor 2000. Dave conduce prin
Londra [i intr\ `n toate `ncurc\turile
posibile, inclusiv `ntr-o c\snicie complet
gre[it\. Dar acest Dave are ceva anume
care `l face deosebit: de[i, dup\ cum [tim,
to]i taximetri[tii s`nt filosofi, oratori etc.,
Dave crede `n taximetrie ca `ntr-o form\
de perpetuare a libert\]ii adolescentine,
el [tie c\ [i-a g\sit locul, nu vrea altceva
dec`t taxiul s\u. ~n lumea viitorului, tribalizat\ [i distrus\, recitarea „curselor“
prin vechea Londr\ devine obligatorie.
Rug\ciunile reconstituie trecutul cu o acurate]e stranie de taximetrist, cu intersec]ii,
str\zi, `njur\turi [i obsesiile c\l\torilor
de pe bancheta din spate.

~ncotro, [efu’?
~n lumea viitorului, lupta se d\ `ntre „ortodoc[i“, cei care cred `n litera c\r]ii
lui Dave – [i care buchisesc zilnic nu din
dorin]a de sens, ci din dorin]a de perpetu\ ierarhizare – [i „ereticii“ care cred c\
Dave a mai scris o carte `n care `[i calmeaz\
complet ura `mpotriva femeilor, ba chiar
le d\ voie supu[ilor s\i s\ locuiasc\ `mpreun\ cu so]iile lor, s\ se iubeasc\, s\ nu
stea tot timpul desp\r]i]i. C\utarea acelei
c\r]i esteesen]ial\ pentru lumea viitorului.
Nu v\ spun cum se termin\. Cert e c\ Self
`[i interpreteaz\ propriul roman spun`nd
c\ a fost inspirat de povestea alc\tuirii
Bibliei [i c\ [i-a dat seama document`ndu-se c\ acel text sacru ini]ial chiar nu
conteaz\. Ce conteaz\ cel mai mult e ce
fac oamenii din el atunci c`nd `l g\sesc.

SEMNAL
Dan Petru Cristea, Scaune de plu[, colec]ia „Proz\”, Editura Cartea Româneasc\, 376 de pagini, 32.95 lei

Iulia Motoc, {erban Filip Cioculescu (coordonatori), Manual de analiz\ a
politicii externe, Editura Polirom, 456 de pagini, 39.95 lei

~n Scaune de plu[ Dan Petru Cristea construie[te o utopie negativ\ foarte ingenioas\ [i, `ntr-un fel, actual\. Arm\tura narativ-speculativ\ sus]ine aici o reflec]ie
asupra mecanismelor represive – dublate de inevitabile riposte subversive – ale
unei societ\]i guvernate totalitar. Cititorul e provocat s\-[i imagineze o Românie
care, chiar dac\ a dep\[it pragul fatidicului an 2000 [i chiar dac\ a intrat, ca tot
restul lumii, `n era Internetului, r\m`ne captiv\ `ntr-un sistem politic (cvasi)comunist: Revolu]ia a e[uat, dictatorul e `n via]\ (sau poate supravie]uie[te spectral doar...), mijloacele orwelliene de supraveghere sau de control al informa]iei
s-au perfec]ionat. E „numai“ o fic]iune, fire[te; o fic]iune neagr\, siderant\, cu
poten]ial destabilizator, o inteligent\ „nebunie“ conspirativist\.
Romanul Scaune de plu[ nu este doar o distopie, el constituie [i exorcizarea
necesar\ a tuturor traumelor trecutului printr-o teribil\ poveste despre
supravie]uire.

Semnate de speciali[ti recunoscu]i `n [tiin]e politice, dar [i de c`]iva actori de
prim-plan ai politicii externe române[ti, textele reunite `n acest manual abordeaz\ o gam\ ampl\ de teme specifice domeniului. Dup\ considera]iile privind
luarea deciziilor `n politica extern\ a României, este analizat\ din punct de
vedere teoretic `ntreaga problematic\ a disciplinei: dreptul la participare, etica, interesul na]ional, securitatea na]ional\, regimurile politice sau teoria
jocurilor. Sec]iunea de final este un studiu aplicat al unor subiecte precum
na[terea lumii unipolare, regiunea M\rii Negre, antiamericanismul, rela]iile
dintre România [i Ungaria, politica de extindere a Uniunii Europene sau formarea diploma]ilor `ntr-o lume din ce `n ce mai globalizat\. Primul manual de
analiz\ a politicii externe din peisajul academic românesc se adreseaz\ speciali[tilor din domeniile rela]iilor interna]ionale, diploma]iei, securit\]ii
na]ionale, economiei, precum [i studen]ilor de la facult\]ile de profil.
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Locuitorii londonezi din secolul 5 de
dup\ Dave salut\ autorit\]ile cu „~ncotro, [efu’“. Este [i `ntrebarea cititorului
pentru c\ tot textul e alc\tuit de un autor-taximetrist c\ruia i-ai spus destina]ia, dar care n-are de g`nd s\ te asculte.
Satira neagr\ `nt`lne[te romantismul,
idilismul chiar. Iar r\spunsuri `ntr-o posibil\ logic\ a utopiei nu ve]i g\si oric`t
a]i c\uta. Cartea are „bur]i“, are pasaje
care puteau lipsi, este inconstant\, dar
e arogant\ `n sensul bun. Este o mostr\
indestructibil\ de self-design. Replici
sclipitoare, asocieri de imagine teribile
[i o for]\ care o ]ine lipit\ de m`n\, ob]inut\ cu mult\ trud\ de decupaj pop-cult.
„Motoul“ este un animal straniu care
apare `n Cartea lui Dave, o combina]ie
stranie de porc [i om care mi-a amintit de
extraordinarul Oryx [i Crake al doamnei
Atwood. Numai c\ `n romanul canadiencei „porcanul“ era o combina]ie de
agresivitate [i inteligen]\, un reziduu
genetic, m\rturie a vinov\]iei umane. La
Self, „motoul“ este tot un animal vorbitor, dar de o candoare absolut\. Nu poate
s\-l pronun]e pe „r“, este partenerul de
joac\ al copiilor, dar este [i animalul
sacrificat ritualic de trib. Dac\ e s\ v\
r\m`n\ un personaj de co[mar `n cap dup\ aceast\ carte, motoul e \la.
V\ mai recomand s\-l c\uta]i pe Self
pe You Tube citind din carte pe
bancheta din spate a unui taxi londonez
`n mi[care. Acolo vede]i clar c\ autorul
a gre[it locul [i c\ nu are nici o grea]\
`n a fi `n acela[i timp ultra-biografic [i
isteric-fic]ional. Cartea nu are claritatea romanului M\re]ele maimu]e,
dar are for]a de a duce mai departe
credin]a `n satir\ [i `n luciditatea
crud\.

URSS-ul ar fi fost un proiect esen]ialmente filosofic. Iar materialismul dialectic constitutiv ar fi fost reflectat perfect `n gustul sovietic, mai ales `n perioada terorii, pentru contradic]ie, pentru
cuprinderea Totului, pentru reprezentarea contradic]iei. Ce nu suporta sistemul era discursul coerent, discursul care
nu-[i tolera la fel de bine contrariul, diziden]a sigur\ c\ adev\rul e `ntr-o singur\ parte, spune Groys: „Materialismul
dialectic func]ioneaz\ mai degrab\ ca
excludere a excluderii. El accept\ orice
opozi]ie. Dar nu accept\ refuzul acestei
opozi]ii de a accepta opozi]ia care i se
opune. C\ci materialismul dialectic
vrea s\ fie absolut deschis – [i tocmai de
aceea exclude tot ce nu vrea s\ fie la fel
de deschis cum este el“. ~n sprijinul
demonstra]iei s`nt aduse dialoguri cu
cititori probabil fictivi scrise de Stalin
[i publicate `n Pravda. C`nd ajunge la
chestiunea limbajului, Stalin `ncearc\
s\-l `ncadreze la mijloace de produc]ie,
nu reu[e[te, dar atribuie eticheta de bigo]i celor care vor s\-l `ncadreze la un
singur capitol. Paradoxul, contradic]ia,
doar asta este viu – este filosofia comunismului sovietic dac\ ar fi s\ ne lu\m
dup\ Groys. Iar cei care acuz\ de dogmatism ce s-a `nt`mplat `n URSS ar
trebui s\ fie mai aten]i cu definirea termenilor. Pentru c\ a fost invers: un exces de paradox [i de sensuri contrare
debitate de acela[i lider.
Un text incomod total, scris `n r\sp\r
cu bibliografia obi[nuit\. Un text care
observ\ ba o nuan]\ `ntr-un text al lui
Stalin, ba c\, de exemplu, `n ultimul
secol are loc o interesant\ trecere de la
opozi]ia om-animalic (ra]iune versus
instinct) la opozi]ia om-ma[in\ (ma[in\ria

de robo]i fiind societatea de tip estic sovietic). Vestul a `nceput s\ promoveze
atunci umanul cu tot ce e mai animalic.
Groys spune c\ CIA `l promova pe Pollock pentru c\ avea o politic\ `n a promova tot ce era revolt\ instinctual\
`mpotriva ma[in\riei.
~n fine, concluzia e [i mai sofistic\:
inclusiv capitalismul estic de tip chinez
sau rusesc reprezint\ de fapt un proiect
tipic al materialismului dialectic, al unui
comunism care [i-a preg\tit din timp
explozia contrariului. Cei care spun c\
URSS a fost `nvins\ `n R\zboiul Rece
uit\ c\ Rusia a dezmembrat URSS, spune
Groys. {i c\ `nc\ dinaintea Revolu]iei
din Octombrie se discuta despre posibila preluare a capitalismului [i punerea
lui la lucru `n slujba comunismului.
Apoi ia drept model capitalismul de tip
autoritarist din China sau Rusia.
E o carte de tip fulger. Te poate lumina, r\ni, enerva, speria. E de citit.

crea]ia [i analiza se echilibreaz\ [i devin complementare exact `n sensul vizat de
G. Ibr\ileanu. Analiza nu se
pierde `n aburul unui
psihologism abuziv, dup\
cum crea]ia nu echivaleaz\
cu punerea `n pagin\ a unei
nude realit\]i exterioare.
Concert... `[i tr\gea substan]a tocmai din goliciunea
interioar\ a personajelor, din
macera]ia firavelor con]inuturi, `n febra unei boli sau la
temperatura egal\ a plictiselii. Lic\ Trubadurul era o
pat\ de culoare [i un reflex
`nc\ netocit, `ntr-un univers
uman flasc, introspectiv nu
at`t din profunzime, c`t din
atrofiere. Cu totul altfel se

BIBLIOTECA DIN PETRILA DE ION BARBU

Boris Groys, Post-sscrip
ptumul comunist,
traducere de Maria-M
Magdalena
Anghelescu, Editura Idea, 2009

O c\rticic\ ro[ie de 100 de pagini. Se cite[te `n maximum dou\ ore. E filosofie
antilimbaj sectant. Este ultra-lizibil\, alterneaz\ elegant pasaje de doctrin\, pasaje
de cultur\ popular\ [i de referin]e filosofice clasice. ~ncepe `n for]\ cu un statement: comunismul e (a fost) `n esen]\
limbaj, capitalismul e `n esen]\ un [ir de
cifre. Tez\ provocatoare cu o dezvoltare `n cel pu]in aceia[i termeni.

„Drumul ascuns”

printre r`nduri

Will Self, Cartea lui Dave, traducere [i
note de Daniela Rogobete, colec]ia
„Biblioteca Polirom. Proz\ XXI“, Editura
Polirom, 2010

Groys [i provocarea

~n mod curent, `n operele
care compun un ciclu [i
ambi]ioneaz\ s\ alc\tuiasc\
o fresc\, inspira]ia creatorului se manifest\ `n `nt`ia
secven]\, sub]iindu-sse pe
parcurs.
Drumul ascuns al
Hortensiei Papadat-Bengescu
face excep]ie de la aceast\
regul\ `nt\rit\ statistic,
reu[ind s\ se men]in\ la
`nalta cot\ valoric\ a
Concertului din muzic\ de
Bach. ~n plus, altitudinea sa
este c`[tigat\ prin efort
artistic `ntr-o direc]ie nou\,
iar nu prin exploatarea
eficace a unei re]ete de
succes deja verificat. ~n al
treilea roman al Hallipilor,
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C. Rogozanu: „O c\rticic\ ro[ie de 100 de pagini. Se cite[te `n
maximum dou\ ore. E filosofie antilimbaj sectant. Este ultra-lizibil\,
alterneaz\ elegant pasaje de doctrin\, pasaje de cultur\ popular\ [i
de referin]e filosofice clasice“.

POSTSCRIPTUMUL
COMUNIST

Am aruncat Suplimentul de cultur\ `n aer!
SUPLIMENTUL
DE CULTUR| SE
AUDE LA

`n fiecare vineri,
de la 20.00
Cu

prezint\ eroii din Drumul
ascuns [i intriga la care ei
particip\. Dac\ suferinda Lenora evolueaz\ `n logica diminuant\ a maladiei ce o
distruge treptat, p`n\ la sf`r[itul inevitabil, Coca-Aimée,
fiica, [i doctorul Walter,
so]ul, s`nt ni[te caractere
puternice (tipologic, nu
moral), oameni tari ce dau
concrete]e romanului. Voin]a
fiec\ruia dintre ei reprezint\
un factor de coagulare [i
ordonare, `n cercuri cu raz\
tot mai mare. Fostul tinerel
s\rac, `ntre]inut pe vremuri
de o amant\ monstruoas\
(Salema Efraim) [i recompensat de ea rege[te, `[i
administreaz\ acum averea
cu m`n\ de fier [i rigoare
prusac\. Palatul Barodin,
dob`ndit prin servicii erotice,
a fost transformat `n
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sanatoriul Walter, o oaz\ de
`ns\n\to[ire contra cost.
~n acest univers medicalconjugal apare „intrusa”
Coca-Aimée, p\pu[a de
por]elan ce a ie[it din
pension parc\ anume pentru
a-i ar\ta lui Walter ([i
cititorului) fa]a feminin\ a
ambi]iei. Prin compara]ie cu
at`t de matura [i calculata
Coca-Aimée, Lenora pare,
ea, o feti]\; senzualitatea `i
este tot mai strident\, pe
fondul unei infantiliz\ri
progresive. Bolnav\, neajutorat\, cu entuziasme puerile
[i frica – tot copil\reasc\ –
de orice complica]ie, mama
se eclipseaz\, devine un
element de decor, o anex\.
Romanul este a[adar
scena `nt`lnirii lor: doctorul
uscat l\untric [i domni[oara
care, dincolo de tr\s\turile

BUCURE{TI FAR WEST
Daniel CRISTEA-ENACHE
ginga[e, dovede[te o tenacitate c`t pentru o `ntreag\
serie de parveni]i din proza
româneasc\. Drumul ascuns
e drumul celor dou\
personaje unul c\tre cel\lalt,
sinuos epic [i blocat `n unghi
etic, croit, p`n\ la urm\, `n
pofida tuturor obstacolelor.
~n traseul unor eroi ce
for]eaz\ lumea din jur s\ se
adapteze la distorsiunile lor,
prozatoarea tope[te
semnifica]iile, mai largi, ale
unei muta]ii determinate de
`ns\[i rafinarea societ\]ii.
Proustianul Concert din
muzic\ de Bach `nf\]i[a

`ncheierea acestui proces, un
segment [i un interval al
stagn\rii amorale. Drumul
ascuns prezint\ `ns\, `n
capitole de o densitate epic\
[i o acuitate psihologic\
absolut remarcabile, `ntregul
parcurs, de la premise [i
p`n\ la concluziile
demonstra]iei subiacente.
Mecanismul ce d\ na[tere
unor „situa]ii” [i unui anumit
deznod\m`nt este perfect
reglat, circuitul pe care
abaterea de la regula moral\
se prezint\, se impune [i
devine norm\ nou\ poate fi
oric`nd luat de la `nceput.
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UN EXERCI}IU
DE EMPATIE

printre r`nduri

Omul din lift

DIABLOGURI
Veronica D. Niculescu &
Emil BRUMARU

Fericiri afebrile (2)
Emil Brumaru: E pl\cut s\ te
faci bine pe strada Florimund
de Mercy! {i s\ o iei `ncet prin
prima ploaie, sim]ind `n n\ri
mirosul at`t de fraged al
pic\turilor de ap\, s\ le culegi
cu v`rful limbii de pe col]urile
gurii, s\ le gu[ti! R\p\itul lor
fin pe trotuarele unui ora[
cunoscut [i redescoperit
acum, cu acuitatea nou\ a
sufletului camuflat de trupul
`nc\ pl\p`nd...
Veronica D. Niculescu: Pe
strada Florimund de Mercy
m\ plimbam `n Timi[oara,
`nainte de internare... Dac\
cumva contele Florimund ar fi
avut o iubit\ pe nume
Floribunda, [i `mpreun\ ei ar
fi avut un c`ine, pe-acesta l-ar
fi chemat cu siguran]\
Florihund! Azi am f\cut dou\
drumuri. Ce fericire s\ umbli,
[i nu doar s\ umbli, dar s\
umbli hai-hui, nefor]at de
nimic, constat`nd c`nd [i c`nd
lipsa unei anumite dureri. S\
te latre aceia[i c`ini din
acelea[i cur]i, [i tu s\ mergi
`ncet pe l`ng\ garduri, doar
de dragul de-a merge.
Florihund la v`n\toare...
E.B.: Fericirea de-a umbla
hai-hui! Ultima dat\ am avut-o
cu vreo s\pt\m`n\ `nainte de
a doua externare de la Crizis.
M\ sculam pe la 5, eram
singur `n rezerv\. ~mi puneam
ni[te cizme imense de
cauciuc, luate de la magazie,
[i m\ porneam printre
pavilioane, `n sus, spre
p\durea cu cire[e... O rou\
abundent\ `mpotmolea
c\r\rile abia f\cute de cei care
r\t\ceau ca [i mine. (Odat\
m-am `nt`lnit chiar cu medicul
curant! P\rea at`t de trist fa]\
de exuberan]a mea, `nc`t i-am
sugerat c\ e posibil s\ se fi
f\cut un transfer pacientmedic a depresiei mele... A
sur`s [i s-a dus mai departe `n
p\durea nesf`r[it\, pierz`ndu-se
pe sub copacii plini de
cire[e...) Aveam [i un aparat
simplu de radio cu tranzistori.
Ascultam melodii romantice [i
trimiteam SMS-uri asupra
situa]iei actuale a p\durii lui
Lucian Teodorovici... Eram
fericit. {tiam c\ s`nt fericit!!
Sc\pasem de boala aceea
ciudat\ a neputin]ei f\r\
motiv aparent. ~mi mi[cam
picioarele vioi, culegeam
cire[ele ro[ii, ude,
str\lucitoare... M\ g`ndeam c\

Maria Manolescu: „Dincolo de bocet, jurnal [i rug\ciune, am g`ndit
romanul [i ca pe efortul supraomenesc al unei mame de a `n]elege,
`ncerc`nd s\ repete traseul fiului ei. Un exerci]iu ad litteram de
empatie, de care `mi imaginez c\ o mam\ poate fi capabil\“.

am `nvins. Carnea mea,
sufletul meu se bucurau
intens, g`lg`itor...
V.D.N.: C`nd m-am trezit,
am `n]eles dup\ culoare. Era
totul roz `n jur, de cum
dezlipeai genele. {i [tiam –
v\zusem din mers, `n drum
spre sala de opera]ie, trec`nd
printre u[i ac]ionate
pneumatic, ca-n Star Trek –
[tiam c\ sala de Reanimare e
roz, roz, roz. Ce fericire s\ te
treze[ti, pentru o clip\
prelung\ s\ `n]elegi c\, uite,
chiar te-ai trezit, `nainte s\
`n]elegi durerea, s\ te sim]i de
parc\ tocmai a trecut trenul
peste tine. {i-apoi, salonul
albastru. Iar mai t`rziu primele
plimb\ri pe teras\, o teras\
imens\, de-a lungul tuturor
saloanelor, cu apa de ploaie
zv`ntat\, cu acoperi[uri `n
dep\rtare [i jos, `n iarb\, un
fazan r\t\cit, derutat de
marginea mereu schimb\toare
a ora[ului. Fazanul care
cocheta cu un c`ine
vagabond. {i eu, deasupra
lor, mic\ [i fericit\, `n papuci
galbeni de plu[, anticip`nd...
E.B.: Chestia-i c\ dup\ ce
cite[te omul descrierile astea
mai c\ `i invidiaz\ pe cei care
au fost interna]i pe undeva!
Ferocitatea situa]iei e `n frica
ce-]i umple sufletul, g`ndindu-te
c\ s-ar putea s\ str\ba]i camera roz ca `ntr-un final de c\l\torie... N-ai dori s\ p\trunzi
niciodat\ `n asemenea
`nc\pere!
V.D.N.: Mai mult, eu nici
m\car nu-ndr\zneam s\ m\
g`ndesc la camera roz!
Spaimele mari s`nt mult mai
devreme, `n altfel de plimb\ri
pe str\zi florimunde, [i-n
poduri peste Bega, [i-n cele
din urm\ `n corpul t\u
dezgolit lipit de masa rece
unde numeri secundele [i vine
noaptea picur`nd pe ven\.
Dar cine poate [i cine vrea s\
scrie despre spaimele
dinainte? Mai u[or de vorbit
despre „c`[tigasem“, „am
`nvins“, bucurii intense,
fericiri afebrile.
E.B.: Fericiri afebrile! Merge
ca titlu! Mai ales c\, iat\!, se
`mplinesc doi ani de c`nd
apar, s\pt\m`n\ de
s\pt\m`n\, Diabloguri...
(va urma)

Romanele cu titluri scurte s`nt de obicei mai u[or de re]inut:
Str\inul, Idiotul, Procesul, Castelul , Orbirea, Lolita etc. Scriitorii au
c\utat dintotdeauna s\ concentreze ideea principal\ a romanului
`ntr-un titlu c`t mai sugestiv. Nu este `ns\ o regul\ ca titlurile
inspirate s\ anun]e un text literar valoros.
Noua literatur\ a adus `n libr\rii romane
cu titluri mai generoase, mai „povestite“,
din care textul te prinde [i te provoac\ la
lectur\, cum ar fi Istorria erroilorr un
nui ]in
nut
de verrdea]\ [i r\coarre al lui Radu Aldulescu,
Drrum
mul egal al fiec\rrei zile al Gabrielei
Adame[teanu sau, mai recent, Ca pic\turrile de s`n
nge pe lin
noleum
mul din
n lift al
Mariei Manolescu. Ultimul este o compara]ie curioas\ pe care vrei s\ o `n]elegi. {i
`ncepi s\ cite[ti romanul. Dac\ e[ti mai
„conservator“, titlul te-ar putea enerva. Dar
[i `n aceast\ situa]ie, continui s\ cite[ti:
„Cartea lui Cristi se cheam\ Ca pic\turile
de s`nge pe linoleumul din lift. El a spus c\
titlul \sta are ritm. El a spus c\ e o «imagine». El a spus c\ a v\zut odat\ pic\turi
de s`nge la noi `n lift [i c\ de acolo i-a
venit ideea... Asta e cartea pe care a
scris-o Cristi. Cu mai multe cuvinte ur`te
[i cu mai multe cuvinte otr\vite“.
Maria Manolescu este un nume care
[i-a f\cut cu u[urin]\ loc `n rafturile cu
literatur\ de bun\ calitate. Lucreaz\ `n

publicitate [i c`nd nu scrie teatru, ia o pauz\
de roman. Este o scriitoare talentat\, iar
Ca pic\turile de s`nge... este al doilea roman pe care `l public\, dup\ debutul de
acum patru ani cu Halterofilul din Vitan.
O descoperim `n lift pe Maria Hristescu, mama lui Cristi Hristescu, fiul sinuciga[, „adev\ratul“ autor al romanului Ca
pic\turile de s`nge... Pentru a `n]elege
gestul fiului, Maria Hristescu scrie ea
`ns\[i un roman: „...n-o s\ spun adev\rul
chiar acum. O s\-l spun dup\ ce o s\-l `n]eleg, iar ca s\-l `n]eleg trebuie s\-l scriu,
adic\ s\ fac ca cel pe care vreau s\-l `n]eleg. Pe Cristi. Cristi e fiul meu [i el a scris
cealalt\ carte pe care am citit-o `n afar\
de Biblie [i eu vreau s\-l `n]eleg f\c`nd
ca el. Adic\ s\ scriu o carte“. Aceasta este
ideea mare a supraromanului Mariei Manolescu. Pornind de la aceast\ idee, scriitoarea dezvolt\ o `ntreag\ filosofie despre
via]\ [i moarte, despre a da via]\ unui om
[i a-l ucide.

Un 3 `n 1 veritabil
Ca pic\turile de s`nge pe linoleumul din lift
aduce `n discu]ie vulgaritatea din literatur\,
acea putere a textului de a reda cele mai ur`te
cuvinte [i cele mai odioase g`nduri. Arta este uneori rea, iar cuv`ntul poate ucide. Cristi Hristescu (simbolistica numelor din roman nu poate trece neobservat\) s-a sinucis
pentru c\ mama sa a declarat la o emisiune TV c\ regret\ c\ nu l-a avortat. {tim c\
aceea[i m\rturisire l-a `nc`ntat pe copilul
Cioran, care s-a bucurat de faptul c\ este
un simplu accident.
Interesant romanul Mariei Manolescu,
at`t prin subiectul ales, c`t mai ales prin maniera de abordare a temei. Cartea e de fapt
un 3 `n 1 veritabil: romanul fiului, romanul
mamei [i romanul autoarei, toate prinse
`n acela[i titlu pe care doar o lectur\ integral\ a textului `l poate explica.
Maria Manolescu, Ca pic\turile de s`nge pe
linoleumul din lift , colec]ia „Proz\“, Editura
Cartea Româneasc\, 2010, 22.95 lei

TREI R|SPUNSURI DE LA MARIA MANOLESCU

Omul din lift ar putea fi orice t`n\r care a reu[it s\-i
[ocheze [i revolte pe cei din alt\ genera]ie
„Arta nu face dec`t s\ distrug\ oamenii.“ {i cum `i reu[e[te?
Va trebui s\ o `ntreb\m pe
Maria Hristescu, adev\rata
autoare a romanului, pentru c\ afirma]ia `i apar]ine.
Cred c\, din punctul ei de
vedere, afirma]ia e `ndrept\]it\: „arta asta“ a func]ionat permanent ca o barier\
`ntre ea [i fiul ei, e inexplicabil de plin\ de mizerii [i
triste]e, iar op]iunea lui de
a fi scriitor e greu de `n]eles pentru o mam\ care-[i
dore[te ca fiul ei s-o duc\
bine, nu? Eu una nu-i dau
dreptate Mariei Hristescu,
dar `mi e destul de greu [i
s\ o contrazic. Tot ce pot
face e s\ m\ g`ndesc la afirma]ia d`nsei atunci c`nd
vorbesc, spre exemplu, cu
bunica mea, [i s\ n-o `ncarc
cu angoasele mele literare.
Un „Saru’ m`na pentru
mas\“ e mult mai valoros
pentru ea, cu toate c\ i-am
dedicat cartea.
Dincolo de rela]ia
mam\-fiu, probabil c\ Maria Hristescu s-a g`ndit [i la
gura lumii. Puzderia de
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comentarii din mediul online românesc, la fel ca
multe emisiuni TV, arat\ c\
multora le e foarte greu s\
fac\ distinc]ia `ntre atacul
la persoan\ [i aprecierea
unui produs artistic – [i nu
numai. ~mi imaginez c\
pentru o mam\ e dureros [i
de ne`n]eles s\ vad\ cum
un copil crescut cu infinite
precau]ii ajunge s\ supere
comunitatea `n asemenea
hal. Cred c\ ea se g`nde[te
la ru[ine, pentru c\ o are.

Este romanul Ca pic\turile de
s`nge pe linoleumul din lift un
kadi[ pentru copilul (ne)n\scut?
~n sensul de jurnal terapeutic, de efort al celui care
scrie de a se l\muri cu lumea prin scris, da. La fel [i
`n sensul de bocet pentru
copilul n\scut (nu [tiu care
ar fi echivalentul kadi[ului
`n cre[tinism, [i m\ refer la
cre[tinism pentru c\ personajele romanului se numesc
Maria [i Cristi Hristescu, [i
nu `nt`mpl\tor). De fapt, m\rturisesc c\ n-am citit Kadi[..., ce spun se bazeaz\

doar pe ce am frunz\rit repede pe Google, [i `mi pare
r\u c\ n-am citit `nainte s\
scriu Ca pic\turile. Dar dincolo de bocet, jurnal [i rug\ciune, am g`ndit romanul [i
ca pe efortul supraomenesc
al unei mame de a `n]elege
`ncerc`nd s\ repete traseul
fiului ei. Un exerci]iu ad litteram de empatie, de care
`mi imaginez c\ o mam\
poate fi capabil\. Bine`n]eles, multe din opiniile Mariei
Hristescu `mi apar]in (nu [i
cea despre arta care distruge oamenii) [i pariul meu
literar a fost s\ exersez vocea asta inocent\ [i u[or
deranjat\. Cea mai mare
satisfac]ie a fost s\ v\d
cum, u[or, u[or, Maria Hristescu nu mai s`nt eu. {i, n\sc`nd pe altcineva, am `nceput s-o `n]eleg [i mai mult:
e foarte greu s\-]i judeci
copilul, [i poate fi [i mai
greu s\-l aperi de str\ini.

Te `ntreb parafraz`nd titlul
unei cunoscute melodii: cine
este omul din liftul t\u?
~mi asum spoilerul: Maria Hristescu spune, spre sf`r[itul

c\r]ii: „{i atunci m-am g`ndit
c\ `njur\turile s`nt ca pic\turile de s`nge de pe linoleumul din lift. M-am g`ndit
c\ uneori ele `nseamn\
moarte [i uneori ele `nseamn\ un pic de s`nge
curs din nas [i alteori ele
`nseamn\ numai bulion“.
Pornind de la revela]ia ei,
a[ spune c\ omul din lift ar
putea fi orice t`n\r, artist
sau nu, care la un moment
dat a reu[it s\-i [ocheze [i
revolte pe cei din alt\ genera]ie. Dac\ `n spatele
acestui conflict se ascunde
moartea sau pu]in s`nge
curs din nas sau numai bulion, asta depinde de experien]ele fiec\ruia dintre cititori. Important e s\ ne
g`ndim un pic ce a fost cu
adev\rat `nainte de a-i
sparge nasul omului din
lift. Sau `nainte de a-l
omor`. Sau `nainte de a-l
m`nji cu bulion. Pentru c\
de obicei impactul judec\]ii
nedrepte e propor]ional cu
sensibilitatea celui judecat.

Pagin\ realizat\ de
Bogdan Romaniuc

www.suplimentuldecultura.ro
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Furtun\ la Filarmonica
din Praga
~ntr-un gest neobi[nuit,
ministrul ceh al Culturii,
Vaclav Riedlbauch, l-a
demis s\pt\m`na trecut\
din func]ie pe directorul
Filarmonicii cehe,
Vladimir Darjanin,
st`rnind o adev\rat\
furtun\ printre
muzicienii de la Praga [i
proteste masive din
partea orchestrei. La
prima vedere, decizia a
fost motivat\ strict
disciplinar, urmare a
unui audit ce ar fi
demonstrat proasta
administrare a finan]elor
Orchestrei filarmonice `n
anul de c`nd Darjanin a
preluat conducerea
respectatei institu]ii
culturale cehe.
Suma `n joc s-a
ar apropia de 80 de
milioane de coroane (echivalentul a
circa 3 milioane de euro), iar, potrivit
Ministerului Culturii, Vladimir Darjanin nu ar avea „expertiza necesar\
administr\rii unei organiza]ii finan]ate de stat, nici `n termeni de organizare, nici economici“.
Actualul director administrativ a
preluat conducerea Orchestrei filarmonice `n iulie 2009 [i s-a angajat cu
acel prilej s\ scoat\ forma]iunea dintr-o criz\ prelungit\ de ani de zile, at`t pe plan financiar, c`t [i calitativ [i
de `ncredere. ~ntre m\surile anun]ate
atunci a fost ameliorarea contractelor
de munc\ ale membrilor orchestrei,
negocierea rec`[tig\rii drepturilor
asupra tuturor `nregistr\rilor orchestrei difuzate `n transmisii radio [i TV,
reducerea turneelor mai mult „turistice“ ale forma]iunii `n str\in\tate [i
apari]ii regulate `n Cehia la radio [i
televiziune. ~n schimb, Vladimir Darjanin c\p\ta autoritatea de a demite
membrii orchestrei [i anun]a inten]ia
de a relua c\utarea unui dirijor de
prestigiu, mai t`n\r [i mai disponibil,
pentru a-l `nlocui pe Elyahu Inbal, al
c\rui contract fusese negociat de
predecesorul s\u [i, `n 2009, nici nu
`ncepuse.
Or, predecesorul s\u, c\ruia i se imputau astfel indirect [i dec\derea treptat\ a Orchestrei filarmonice cehe, [i
imaginea ei negativ\, nu era altul dec`t cel devenit `ntre timp ministru al
Culturii, Vaclav Riedlbauch, care a
administrat ansamblul din 2003 p`n\
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Victor Eskenasy: „Animozit\]ile personale exacerbate din lumea
arti[tilor s`nt obi[nuite, desigur, dar nu ar trebui s\ devin\
moned\ curent\ `n dirijarea politicii culturale“.

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

Victor ESKENASY, Praga

Cla\direa Rudolfinumului, sediul Filarmonicii cehe la Praga.

`n 2009. El fusese cel care `l alesese
pe Elyahu Inbal, `n v`rst\ de 75 de ani,
directorul [ef al Orchestrei filarmonice,
invoc`nd dou\ criterii determinante,
s\ fie un dirijor cu `nalte calit\]i artistice [i s\ aib\ renume interna]ional.
Animozit\]ile personale exacerbate din lumea arti[tilor s`nt obi[nuite,
desigur, dar nu ar trebui s\ devin\
moned\ curent\ `n dirijarea politicii
culturale. ~n cazul ceh, `ntre cei doi
manageri exist\ v\dit un dezechilibru
de prestan]\ [i eficien]\. Ministrul Culturii, Riedlbauch, apare ca un conservator, iar numirea sa a fost contestat\
sever, dup\ dezv\luirile muzicienilor
despre atitudinea sa `n 1989. Director artistic al Operei Na]ionale `n
momentul revolu]iei de catifea din
noiembrie 1989, Riedlbauch a `ncercat s\-i opreasc\ pe muzicieni s\ se
al\ture protestelor studen]e[ti.
Vladimir Darjanin, asemenea altor
manageri ai vie]ii muzicale pragheze,
are o preg\tire de instrumentist, cu studii de contrabas `n Slovacia natal\ [i

la Berlin [i o experien]\ managerial\
de succes, ca administrator al pavilionului ceh de la Expozi]ia mondial\
din 2005, `n Japonia [i, mai de cur`nd, ca organizator al unui impresionant Festival interna]ional muzical
de var\, „Praga lui Dvorak“.
Deocamdat\, `n ceea ce se anun]\
un conflict serios de autoritate, practic
`ntreaga Filarmonic\ i s-a raliat directorului s\u, Darjanin, anul`nd concertul obi[nuit de sf`r[it de s\pt\m`n\ [i
depun`nd o pl`ngere penal\ la Tribunal `mpotriva lui Riedlbauch, pentru
aceea[i vin\ ce i se imput\ actualului
administrator, `nc\lcarea disciplinei financiare pe parcursul mandatului s\u.
P`n\ la un punct, situa]ia ar putea
p\rea unora asem\n\toare cu ceea ce
s-a petrecut la Filarmonica „George
Enescu“ din Bucure[ti. Dar cel pu]in
o diferen]\ merit\ semnalat\: dup\
anularea unui concert, instrumenti[tii
cehi au decis `n unanimitate s\-[i reia
activitatea normal pentru a nu aduce
prejudicii imaginii na]ionale [i interna]ionale a Filarmonicii cehe.

SUPLIMENTUL DE CULTUR| » ANUL VII » NR. 273 » 15 – 21 mai 2010

muzic\

ROCKIN’ BY MYSELF
Dumitru UNGUREANU

Forma]i(un)i
[chioape
De c`nd se c`nt\ rock, ba chiar de
la `nceputurile jazzului, c`]iva prieteni alc\tuiesc o trup\ ce func]ioneaz\ ca un organism complet,
cu cap [i membre, fiecare cu rol
propriu. Spun o banalitate [i mi-o
asum integral cu riscul de-a fi ridicol. Tr\im `ns\ o epoc\ `n care
mistificarea poftei de-a face bani
aduce a insanitate. E firesc s\ vrei
mai mult dec`t ai. E nefiresc s\ ai
mai mult dec`t meri]i, iar de aici
nasc anomaliile ce stric\ func]ionarea oric\rei societ\]i. Chiar [i-a
societ\]ii inimilor singuratice,
cum sun\ versul celebru...
M-a impresionat, `ntr-un film
pe care l-am v\zut [i rev\zut `n
ultima vreme cu o pl\cere impardonabil\, Cadillac Records, scena
(atestat\ documentar, de altfel) `n
care Howlin’ Wolf se manifest\
drept lider al comboului [i se
interpune ca un munte de ap\rare `n fa]a produc\torului, cu riscul
de-a pierde contractul. Iar atunci,
`n anii ’50, pentru o grupare de
negri din America segregat\, un
contract era o adev\rat\ comoar\. Alt\dat\, tot Howlin’ Wolf,
lovind cu scaunul un proxenet
care vrea s\ `mpu[te pe oricine,
`[i scap\ chitaristul de la moarte.
Gesturi pe care Muddy Waters, de
exemplu, nu le-a f\cut pentru cel
mai bun muzicu]ist al vremii, [i-al
trupei sale, pe nume Little Walter.
Atitudinea poate fi taxat\ drept
egoism artistic, dar [i lips\ de curaj. Cert e c\ `mpinge la destr\marea „familiei“, cum `[i denumeau ei traiul `mpreun\. (Las
deoparte aspectul c\ orice familie
cu individualit\]i pregnante, a[a
cum erau [i Muddy, [i Walter, se
destram\ inevitabil, mai devreme
sau mai t`rziu. Numai familiile
dominate de-un spiritus rector,
de-un padre padrone , stau ciorchine pe trunchiul celui mai puternic membru,
parazit`ndu-l deseori [i
sug`ndu-i toat\ vigoarea
de nu pu]ine alteori...)
Se poate `n]elege de
ce o forma]ie ca Beatles
n-a mai func]ionat din
momentul c`nd John
Lennon a introdus-o `n
„familie“ pe Yoko Ono,
resim]it\ drept corp
str\in de ceilal]i trei.
Explicabil\ din punctul
de vedere al lui John,
`n]eleas\ [i de Paul,
George [i Ringo ulterior,
ingerin]a a dezechilibrat
mecanismul [i-a stricat

visul care devenise altceva dec`t
`[i propusese. (De-aceea, probabil, a [i r\mas un vis at`t de
frumos p`n\ azi.)
De cele mai multe ori, parc\ predestinat, armonia unei forma]ii se
stric\ din cauza ambi]iei vreunui
membru, poate nu cel mai proeminent creativ, de a-[i construi
„propria carier\ solo”, cum se
zice `n jargonul de specialitate.
Rezonabil\ ca dorin]\ sagace a
unui artist care vrea s\ se exprime
pe sine f\r\ condi]ionarea fo[tilor
„tovar\[i de drum“, treaba devine
ridicol\ ca regul\ nescris\ a showbizului. Se dovede[te [i t`mpit\,
`n destulte cazuri, fiindc\ individul scos `n fa]\ cu forcepsul dispare `ntr-un anonimat sufocant,
dup\ vreo c`teva „evenimente“
regizate. Abia „re`ntoarcerea“ `n
trup\ salveaz\ un destin, dar nici
atunci nu mai e ce-a fost odat\.
Traseele lui Rob Halford sau Bruce
Dickinson s`nt edificatoare.
Mai exist\ ceva ce destram\ o
familie: moartea unui membru.
C`nd John Bonham a pl\tit cu via]a excesele drugs & drinks, ceilal]i
au `ncetat s\ foloseasc\ titulatura
Led Zeppelin, devenit\ mit. Dup\
ce Ian Curtis a plecat definitiv `n
lumea fantasmelor sale, colegii au
`n]eles c\ se terminase cu Joy
Division [i-au mers mai departe
ca New Order. ~ns\ dup\ ce Freddie Mercury a sf`r[it, r\m\[i]ele
„familiei“ au f\cut bani f\r\ jen\
pe morm`ntul lui, ba au [i pretins
c\ un disc e... Made in Heaven!
Nu zic nimic despre g\selni]a cu
Paul Rodgers „vocalist“ la Queen,
c\ am ni[te amici care nu [tiu de
glum\, darmite de critic\!
Excep]ii exist\, fire[te, `n am`ndou\ sensurile. Peter Gabriel &
Genesis, Fish & Marillion, Ozzy &
Black Sabbath etc. Parc\ le
lipse[te ceva tuturor, nu?
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fast food
„Suplimentul de cultur\“ v\ ofer\
`n fiecare s\pt\m`n\ clasamente
care oglindesc v`nz\rile din lan]ul
de libr\rii C\rture[ti.

Domnul L\z\rescu, versiunea DVD, con]ine dou\ discuri – pe
primul se g\se[te filmul, iar cel de al doilea con]ine un „making
of“ de 93 de minute realizat de Andreea P\duraru...

{i dac\ e Cannes...

TOP CARTE
1

Note, st\ri, zile // Andrei Ple[u // Editura: Humanitas

2

Frumoasele str\ine // Mircea C\rt\rescu // Editura:
Humanitas

3

Aventurile lui Habarnam [i ale prietenilor s\i //
Nikolai Nosov // Editura: Humanitas

4

Patru femei, patru pove[ti // Aurora Liiceanu //
Editura: Polirom

5

Maximum Rock & Roll // AC/DC //
Editura: Publica

TOP MUZIC|
1

Tango 3.0 // Gotan Project // XL Records

2

Splendor in the Grass // Pink Martini //
Naive Records

3

The Essential Leonard Cohen 3 //
Columbia Records

4

Sunetul românesc // Gheorghe Zamfir //
A&A Records

5

Soldier of Love // Sade // Epic Records

TOP FILM
1

Amintiri din Epoca de Aur (Box 1 [i 2) //
Mobra Films

2

Avatar // James Cameron // Twentieth Century-Fox

3

Julie [i Julia // Nora Ephron

4

Dr. Parnassus // Regia: Terry Gilliam //
Infinity Features Entertainment

5

Vie]ile altora // Regia: Florian Henckel von
Donnersmarck // Arte

// Columbia Pictures

...iar românii fac un nou
desant pe Croazet\ ([i chiar
sper\ s\ mai pun\ m`na pe
ceva premii), haide]i s\
vedem ce mostre de cinema
na]ional, din \la t`n\r, putem
g\si pe DVD, la C\rture[ti. Un
cinema recompensat la marea
serbare a filmului european.
Drago[ Cojocaru
Astfel, putem ajuta pe noii regizori investind
cu `ncredere `n Moartea domnului L\z\rescu – o edi]ie premium limitat\ (numai 999
de exemplare) a unui adev\rat film deja
clasic ce i-aa adus `n 2005 lui Cristi Puiu o
ton\ de premii teribil de importante dintre
care trebuie amintit aici Marele Premiu „Un
Certain Regard“. ~n acest an, Cristi Puiu
probabil vrea s\ repete performan]a, particip`nd `n competi]ie, `n aceea[i sec]iune,
cu Aurora, al treilea lui lungmetraj [i al doilea din seria {ase povestiri de la marginea
Bucure[tiului.
Domnul L\z\rescu, versiunea DVD, con]ine dou\ discuri – pe primul se g\se[te filmul,
iar pe cel de al doilea s`nt adunate un „making of“ de 93 de minute realizat de Andreea
P\duraru, un alt film realizat de aceea[i Andreea P\duraru [i de Cristi Puiu, 13-19 iulie
1998, Craiova, azilul de b\tr`ni, [i cartea
Moartea domnului L\z\rescu v\zut\ de
Silvana Bratu, cu fotografii `n exclusivitate
de pe platoul de filmare.
Tot pe DVD, tot la C\rture[ti, pute]i da
banii pe filmul care i-a adus ie[eanului Cristi
Mungiu ni[te „Palme“ de aur la Cannes [i
o glorie interna]ional\. 4 luni, 3 s\pt\m`ni [i
2 zile poate fi achizi]ionat la un pre] moderat, dotat cu ceva bonusuri (interviu cu regizor, documentar „making of“, o secven]\
suplimentar\), al\turi de box-setul Amintiri
din Epoca de Aur care str`nge laolalt\, pe
dou\ discuri, ambele p\r]i ale filmului. A, [i
s\ nu uit\m de Occident (2002), tot unul
dintre cele mai bune filme române[ti ale
ultimilor ani care poate fi [i el g\si pe DVD.
La C\rture[ti pute]i cump\ra, de asemenea, primul [i, din p\cate, singurul lungmetraj al lui Cristi Nemescu, California Dreamin’,
editat de MediaPro Pictures. {i, dac\ legat de
acest film s-a vorbit mai mult despre destinul
tragic al regizorului, s\ amintim aici de Premiul „Un Certain Regard“ pe care Cristi Nemescu
l-a c`[tigat `n 2007 cu aceast\ poveste cu americani pierdu]i `n estul s\lbatic al României.
Un premiu Camera D’Or a luat la Cannes
[i A fost sau n-a fost?, al lui Corneliu Porumboiu, film livrat pe DVD la pachet cu Pe aripile v`ntului, primul scurtmetraj al regizorului.
Nu `n ultimul r`nd, v\ atrag aten]ia asupra
ultimei produc]ii a lui Nae Caranfil, Restul e
t\cere, care, e drept, n-a luat premiu la Cannes,
dar este un film al naibii de bun, reconstituirea primului film românesc din istorie.
Iar `n cele din urm\, dar nu ultimul pe
aceast\ list\, v\ pute]i `ndrepta aten]ia [i
spre Nunta mut\, tragicomedia tipic
româneasc\ cu care un mare actor,
Hora]iu M\l\ele, a ales s\ debuteze `n
regia de film.
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Constantin Chiriac: „Vor fi `n jur de 350 de evenimente pe
parcursul celor zece zile, iar spectacole, circa 170. S`nt foarte
multe personalit\]i anun]ate, s`ntem chiar pu]in speria]i.“

FITS

Teatru pe s\turate!
Festivalul Interna]ional de
Teatru de la Sibiu, a XVII-a
edi]ie, are loc `ntre 28 mai
[i 6 iunie. O avalan[\ de
sute de evenimente
pentru toate gusturile:
diminea]a lans\ri de carte
[i conferin]e, la pr`nz
spectacole de strad\, iar
dup\-amiaza [i seara
teatru, dans [i concerte.

VOI N-A}I ~NTREBAT
f\r\ zah\r V| R|SPUNDE
BOBI

Pe aici nu se trece

Veronica D. Niculescu
Cu un buget similar celui de anul trecut, 5,8 milioane de euro, din care mai
pu]in de o treime s`nt bani publici,
festivalul are un program deosebit de
atr\g\tor. Mare parte a fondurilor vin
din finan]\ri interna]ionale, sponsoriz\ri [i parteneriate. „Vor fi `n jur de
350 de evenimente pe parcursul celor
zece zile, iar spectacole circa 170. S`nt
foarte multe personalit\]i anun]ate,
s`ntem chiar pu]in speria]i. ~n ceilal]i
ani, cu o lun\ `nainte aveam confirmate zece personalit\]i de peste hotare; `n
acest moment avem deja cincizeci“,
spune Constantin Chiriac, directorul
Festivalului Interna]ional de Teatru de
la Sibiu. Este vorba de personalit\]i de
prim rang ale teatrului, din toate col]urile lumii.
Programul a fost publicat pe Internet
cu o lun\ `nainte de `nceperea festivalului, func]ion`nd [i sistemul de cump\rare de bilete online. „Este o varietate
foarte mare, cred c\ este unul dintre cele mai echilibrate [i bogate programe
pe care le-am avut vreodat\ [i, `n acela[i
timp, de o calitate deosebit\“, spune
Constantin Chiriac.

Palermo [i Bart Production aduc cel
mai nou spectacol al lui Peter Brook,
~ntreb\ri, o medita]ie asupra teatrului. „Practic, spectacolele lui Barba [i
Brook foarte greu le vezi [i afar\, nu
doar `n România“, spune Constantin
Chiriac. Biletele la aceste reprezenta]ii
cost\ de trei ori mai mult dec`t la restul,
num\rul de locuri fiind mai mic `n Hala Simerom, respectiv la Sala Studio.
Nu lipsesc nici acum companiile japoneze. Compania de teatru experimental Yamanote Jijosha revine la Sibiu cu
un Oedip rege, `n regia lui Masahiro Yasuda, pentru care vine special la Sibiu
Jonathan Mills. De asemenea, Oriza Hirata, una dintre cele mai importante
personalit\]i teatrale din Japonia, va
aduce spectacole diferite, dar va [i conferen]ia.
Un eveniment interesant vine din
Italia, recomandat de George Banu: Lipse[te doar duminica, cu Teatri Uniti
Napoli. Alte spectacole s`nt aduse din
Anglia, Germania, Cehia, Polonia, Spania, Venezuela, Luxemburg, Fran]a,
Belgia, SUA.

Barba [i Brook, locuri mai
pu]ine

Numeroaselor personalit\]i interna]ionale li se al\tur\ cele de la noi. ~ntotdeauna, numele marilor regizori români
fac s\ se umple s\lile festivalului. Vor veni la Sibiu: Alexandru Dabija, cu Acas\
la tata [i Pyramus & Thisbe 4 You, Silviu Purc\rete cu Femeia care [i-a pierdut jartierele (premier\, Teatrul de Comedie, cu Hora]iu M\l\ele [i George
Mih\i]\), Radu Afrim cu Herr Paul,
Mihai M\niu]iu cu Bacantele, montat
la Teatrul Municipal din Istanbul.
Printre premierele teatrului sibian se
num\r\ Berlin Alexanderplatz, regia
Drago[ Galgo]iu, [i Ghidul copil\riei
retrocedate, regia Gavriil Pinte.

Printre v`rfurile programului se num\r\ spectacolele de Eugenio Barba [i Peter Brook. Arti[tii de la Odin Teatret
din Danemarca vor prezenta Od\ progresului [i ~nchisoarea de oase, `n regia
lui Eugenio Barba, iar Schauspielhaus
Zürich `mpreun\ cu Teatro Garibaldi di
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Dabija, Purc\rete, Afrim

Dans [i acroba]ii
Printre atrac]iile festivalului
se mai num\r\

Quanzhou Marionette Troupe din
China, trup\ ai c\rei p\pu[ari folosesc o tehnic\ tradi]ional\ veche de
peste 2.000 de ani. {i, ca de obicei,
spectacolele de teatru-dans, g\zduite
`n mare parte de Casa Sindicatelor,
unde s`nt cele mai multe locuri. Spectacolele de dans Aproape de soare [i
Amintiri vor fi prezentate de Kibbutz
Contemporary Dance Company, din
Israel, invitat\ a marilor festivaluri.
Mult a[teptat este [i Depeche Dance,
cu trupa Teatrului Odeon.
Programul festivalului e bogat `n
spectacole de strad\. „}inem foarte
mult ca zona de strad\ s\ fie bine asezonat\. Anul acesta am adus foarte
multe companii de strad\, fiindc\
dorim ca publicul sibian s\ se bucure.
Spectatorul care nu vine regulat la
teatru s\ fie c`[tigat“, spune Constantin Chiriac.
Transe Expresse, o companie francez\ celebr\, va avea `n Pia]a Mare
trei spectacole diferite, cu o macara
uria[\ de care s`nt ag\]a]i arti[tii. Tot
`n Pia]a Mare, va avea reprezenta]ii o
companie care lucreaz\ cu focul, Salamandre, curtat\ de [apte ani de festivalul sibian. La hotelurile Ibis [i Ramada, o trup\ româneasc\, Xtreme,
format\ din fo[ti campioni mondiali
la gimnastic\ ritmic\ [i fitness, va
`mbina acroba]ia cu mi[c\ri coregrafice spectaculoase, pe fa]adele hotelurilor.

Bookfest `n Pia]a Mic\
Spectacolelor li se vor al\tura numeroasele conferin]e moderate de Octavian Saiu [i lans\ri de carte. Anul acesta, pentru prima dat\, are loc Sibiu Bookfest, timp de patru zile, `n
Pia]a Mic\. Iar seara, `n Pia]a Mare,
vor fi concerte organizate de ARTmania. Practic, cu evenimente din zori
p`n\ noaptea t`rziu, fiecare zi de festival va `ncepe c`nd cealalt\ nici nu se
va fi `ncheiat bine.

c\ este unul dintre cele mai
» „Cred
echilibrate [i bogate programe pe
care le-am avut vreodat\.“ –
Constantin Chiriac
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— Toat\ lumea s\ a[tepte comanda
mea! C\pitane Gruia, care este
situa]ia pe flancul de Vest?
— Vin, domnule general, se
apropie rapid. Nu cred c\ mai
putem a[tepta.
— Gruia, nu e[ti aici ca s\-]i dai
cu p\rerea! }ara asta nu te-a crescut
[i disciplinat ca tu s\ dai sfaturi `n
`mprejur\ri ca asta!
— Da, s\ tr\i]i, domnule general!
Se apropie rapid...
— {i?... ce mai trebuia s\ zici?
— {i nu cred nimic, domnule
general, a[tept ordinul dumneavoastr\.
— Sta]i pe pozi]ii. Nu vom ceda nici
o palm\ de p\m`nt din ]ara asta. S\
vin\ Minea!
...apare Minea...
— S\ tr\i]i, domnule general!
— Ce se aude din Ia[i, Cluj, Timi[oara [i Constan]a?
— Ia[ul este ocupat, restul `nc\
rezist\.
— La dracu’ cu moldovenii, le-am
zis doar c\ nu s`nt destul de preg\ti]i pentru o astfel de situa]ie. S\
bage tunurile!
— Imediat! Tic tic tiiiic toooc toc tic
toooc tiiiccc! Am transmis, s\ tr\i]i!
— Bine, Minea. Mitraliorii, pe
pozi]ie! A venit vremea s\ r\spl\tim
]ara pentru bun\tatea cu care ne-a
educat `n spirit milit\resc. Nu-i vom
l\sa pe ocupatori s\ acapareze munca str\bunilor. Mineo, dac\ totul
iese bine, te fac colonel!
— S\ tr\i]i, mul]umesc, dom’ general! A[ avea totu[i o rug\minte la dumneavoastr\. Acolo, `n r`ndul `nt`i al
invadatorilor am recunoscut pe ta...

— Boule! Aici nu ai voie s\ ai sentimente! E[ti soldat sau ce m\-ta-n
cur e[ti? La Curtea Mar]ial\ cu tine!
— M\ scuza]i, domnule general,
nu am vrut s\ zic nimic!
— Da? Atunci ia pistolul \sta [i
trage acolo, `nspre primul r`nd de
uzurpatori.
...dou\ focuri sf`[ie lini[tea...
— Gata, a sosit clipa! Toat\ lumea, cu baionetele `nainte! Pe aici
nu se trece!
— Uite-l pe \la de l`ng\ gard, s\
nu scape! D\-i la cap! Ta ta ta ta ta!
— Doi inamici la ora trei! Foc de
voie! Poc poc poc poc poc!
— Mitraliorii, comanda la mine...
foc! Unde crezi c\ te duci, tiranule?
Ia de-aici! Poc poc poc!
— Domnule general, inamici dinspre Nord!
— S\ mu[te grenade, osta[ii mei,
da]i-le c\ avem de unde! Cum st\m
cu pierderile?
— Sergentul Ghioc este r\nit la
coapsa dreapt\! L-a mu[cat o pisic\.
— Aha, deci avem de a face cu
arme biologice! S\ vin\ tancurile!
...dup\ dou\ ore...
— Domnule general, am biruit!
Victorieeeee! Victorieeee! Urrraa!
— Bravo, Gruia! D\ cadavrul \sta
de-o parte s\ putem `nfige steagul.
Mai la dreapta pu]in. A[a. S\ vin\
fotograful, vreau poz\ cu steagul.
...click!... click!... click!...
— A[a, acuma hai [i tu, Gruia.
Mai `n spate, boule. Ia uite, \sta pe
care am c\lcat `nc\ mi[c\. ~nfige
steagul `n el. Nu poza, b\i! A naibii
pensionari, cum au crezut ei c\ pot
atenta la suveranitatea ]\rii!
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Luiza Vasiliu: „Lui Cehov, membru al triadei mele norocoase
Cervantes-Cehov-Beckett, i-a[ zice c\ Via]a `n `ntreb\ri [i
exclama]ii e romanul meu preferat, chiar dac\ are doar trei
pagini“.

Despre
oameni
Docilitate [i p\s\ri
EN}ICLOPEDIA
ENCARTA
Luiza VASILIU

Din c`nd `n c`nd, e s\n\tos s\ ascul]i f\r\ s\ cr`cne[ti, s\ renun]i la
mania r\zvr\tirii [i s\-]]i exersezi
docilitatea. Desigur, trebuie s\-]i
alegi pe spr`ncean\ dictatorii sentimentali, trebuie s\-i supui unui num\r de teste necru]\toare [i s\-i
p\strezi pe cei mai de `ncredere
dintre ei. S\pt\m`na asta, En]iclopedia l-a desemnat pe Nabokov
drept monarh al pasiunilor ei. ~ntr-una
din prelegerile sale, monarhul
spune a[a: „V\ recomand din toat\
inima s\ lua]i c`t mai des cu putin]\ c\r]ile lui Cehov [i s\ visa]i prin
ele a[a cum au fost ele g`ndite s\
permit\ visarea. ~ntr-o epoc\ a Golia]ilor bine f\cu]i, e foarte util s\
cite[ti despre Davizi delica]i. (...)
Toat\ sl\biciunea asta patetic\,
toat\ mole[eala adorabil\, toat\
lumea asta gri-cehovian\ [aici traduc\torul, adic\ eu, [i-a permis o
licen]\, c\ci `n text era: «all this
Chekhovian dove-gray world»] e
demn\ de pre]uit `n lumina acelor
lumi puternice, auto-suficiente care
ne s`nt promise de c\tre adoratorii
statelor totalitare“. {i, mai spune
Nabokov, ca [i cum pledoaria asta
n-ar fi fost suficient\ pentru orice
suflet predispus la duio[ie, c\ personajele lui Cehov „s`nt fermec\toare pentru c\ s`nt neputincioase“,
„ni[te oameni buni care nu pot s\
fac\ bine“. Dac\ a[ asculta [i de invita]ia celor de la http://letterswithcharacter.blogspot.com/ (un
blog f\cut din scrisorile cititorilor
`n carne [i oase c\tre personaje `n
cuvinte [i h`rtie), lor le-a[ scrie, personajelor lui Cehov. Elenei Andreevna i-a[ spune c\ e aproape la fel
de frumoas\ ca Imola Kézdi, actri]a
Teatrului Maghiar din Cluj care-a
jucat-o `n Unchiul Vanea al lui Andrei {erban, [i c\ are mare dreptate c`nd `i spune lui Serebreakov:
„Vorbe[ti de b\tr`ne]ea ta ca [i
cum to]i am fi vinova]i de ea“. Nadenk\i K. i-a[ zice c\ e o tip\ grozav\ dac\ `ntr-adev\r pe prietena ei cea
mai bun\ o cheam\ Dunia Pe[emoreperehodea[censkaia, pe Aliohin l-a[
`ntreba cum de a fost `n stare s\ le
povesteasc\ amicilor trista istorie a
Annei Alekseevna, marea iubire a vie]ii lui, dup\ ce-„a avut la micul dejun
pateuri delicioase, raci [i chiftelu]e
de berbec“, iar lui Cehov, membru
al triadei mele norocoase Cervantes-Cehov-Beckett, i-a[ zice c\ Via]a
`n `ntreb\ri [i exclama]ii e romanul
meu preferat, chiar dac\ are doar
trei pagini. Toate astea numai pentru c\, uneori, s`nt o fiin]\ docil\.

FILM
Iulia BLAGA

Spunem despre
`ndr\gosti]i c\ s`nt „ca
ni[te porumbei“, dar
felul `n care ne purt\m
noi cu porumbeii `i
`mpiedic\ pe ace[tia s\
spun\ despre ai lor, chiar
[i `n b\taie de joc, c\ „se
poart\ ca ni[te oameni“.
Am aflat doar ieri [i, chiar dac\ ve]i
spune c\ exagerez, `i dau `nainte: columbofilii se poart\ oribil cu porumbeii, chiar dac\ `i hr\nesc [i le pun la
dispozi]ie cote]e curate. (Imaginile pe
care le-am v\zut la televizor cu porumbei c\l\tori din timpul r\zboiului care s`nt medalia]i [i li se aga]\ de
g`t – pentru filmele de propagand\ –
o decora]ie mai grea dec`t ei mi se
par de-a dreptul grote[ti. Ce treab\
au ei cu r\zboiul omului?) Modalitatea prin care porumbeii s`nt motiva]i
pentru concursurile la care s`nt pu[i
s\ participe e [i mai monstruoas\.
Porumbeii – care se deosebesc de om
`n multe privin]e – se `mperecheaz\
pe via]\, deci locuiesc `n porumbar
cu aceea[i porumbi]\ p`n\ la sf`r[itul

zilelor. C`nd are loc un concurs, omul desparte cuplul o perioad\ [i i-o
duce pe porumbi]\ sportivului cu
foarte pu]in timp `nainte de plecare,
ca s\ `l `nt\r`te. Apoi `l duce pe sportiv spre locul de start care este la o anumit\ distan]\ de cas\. C`nd i se d\
drumul, porumbelul – ajutat de sim]urile sale extraordinare (se spune
c\ [i mirosul l-ar ghida) – o porne[te
glon] `napoi spre cas\, gr\bit s\ ajung\ mai repede la perechea lui. De
aici performan]a. Zbor egal iubire –
v-a]i fi imaginat o atare echivalen]\?
Imagina]i-v\ acum un atlet campion mondial care se preg\te[te pentru un mare concurs. Ca s\ fie sigur
c\ elevul lui „vrea victoria“, antrenorul `l trimite pe acesta `ntr-un weekend
la munte cu so]ia, dup\ care `nsceneaz\ r\pirea so]iei [i o pretins\ eliberare
a ei `n schimbul unui record mondial.
Dac\ nu, so]ia va fi „ucis\“. Ne place
cum sun\? Cam a[a e cu motivarea.
Dezumanizant pentru oameni.

Pl\cerea de a
descoperi
Pe vremuri, bunic\-m
mea
]inea `n gazd\ o `nv\]\toare. For]at\ de o reparti]ie
cu ghinion, la ]ar\, doamna `nv\]\toare st\tea acolo, b\nuiesc, pentru c\ n-a
g\sit o ofert\ mai ieftin\
(bunica nu cerea bani). ~n
plus, aleg`nd o cas\ cumva
mai izolat\, la o v\dan\,
s-a p\c\lit c\ o s\ se bucure de lini[te.
C`t era doamna plecat\,
bunica `ncuia u[a cu un
lac\t mai mare dec`t cel de
la por]ile raiului. Drept
care [i cheia era cam mare,
cam greu s\ o dose[ti de
un „drac“ ca mine. Ce s\
m\ ascund dup\ deget? ~n
lipsa doamnei, furam cheia

[i m\ `nchideam `n camera
ei. A[ min]i s\ spun c-am
fost m`nat acolo de vreo
curiozitate intelectual\,
`ns\ [tiu sigur c\ am fost
fascinat din prima de o
descoperire senza]ional\:
sub-patul plin de c\r]i. Nu
avea mai mult de treizecipatruzeci, dar pe atunci a
fost ca [i cum a[ fi dat
peste Biblioteca din Alexandria. Erau c\r]i de toate
felurile. Mi le amintesc [i
pe cele cu propozi]ii ciudate [i semne bizare, de
matematic\, dar [i pe cele
cu poze [i pove[ti. Mai ales
una, pe care o citeam pe
furi[, `n reprizele prilejuite
de neaten]ia bunicii [i lipsa
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Le Peuple migrateur,
filmat aproape `n
`ntregime din aer
Mai s`nt `ns\ [i oameni care iubesc
p\s\rile. ~n 2001 a ie[it pe ecrane un
foarte frumos documentar de lungmetraj realizat de Jacques Cluzaud,
Michel Debat [i Jacques Perrin. Pentru ca s\ poat\ face Le Peuple migrateur, care e aproape `n `ntregime filmat din aer, realizatorii au recurs la
o metod\ de[teapt\. Au crescut ei `n[i[i p\s\ri din mai multe specii, pe
care le-au obi[nuit cu aparatura de
filmare. Nu s-a filmat de pe p\s\ri,
cum am v\zut `ntr-un documentar
foarte interesant despre porumbei,
`n care fusese instalat\ o camer\ de
luat vederi `n spatele unui porumbel,
oferind o imagine extraordinar\ –
de[i zmucit\ – a zborului, ca [i cum
ne-ar fi instalat pe noi `n c`rca p\s\rii. Autorii lui Le Peuple migrateur
au folosit un `ntreg arsenal de

`nv\]\toarei. Exact nu mai
]in minte povestea. Era una
cu [apte fra]i transforma]i
`n lebede [i o sor\ care se
chinuia s\-i scape de
blestem, `mpletind ni[te
ve[minte din urzici. {i, la
un moment dat, c`nd s\
rup\ vraja, ori nu i-a mai
ajuns „materialul“, ori n-a
mai avut timp s\ termine
cu `mpletitul – unul dintre
fra]i a r\mas cu o arip\ de
leb\d\. }in minte [i poza.
La scurt timp, doamna
`nv\]\toare s-a l\murit cum
st\ treaba cu bunica [i a
plecat cu tot cu c\r]i, f\r\
ca eu s\ reu[esc s\ aflu finalul... Nu m-arunc la cine
[tie ce autopsihanaliz\, dar
cred c\ atunci am c\p\tat
pl\cerea de-a descoperi
c\r]i.
~n V-VIII, odat\ ce m-am
mutat cu [coala `n satul vecin, am dat peste o bibliotec\ adev\rat\. Printr-o

planoare, baloane [i avioane ultrau[oare. De fapt, planori[tii [tiu c\ p\s\rile – mai ales berzele, ere]ii, pesc\ru[ii (cele mai prietenoase s`nt
berzele) – intr\ `n spirala termic\ [i
spiraleaz\ odat\ cu planorul. Mi-a
spus-o odat\ instructorul de zbor
Niculae „Mami“ Mih\i]\ care chiar e
supranumit Omul-Pas\re. P\s\rile se
uit\ la tine [i nu se sperie, pentru c\
probabil te cred de-al lor. Berzele,
pesc\ru[ii, ulii urc\ [i p`n\ la 2.000
de metri, la plafon, pentru c\ `n spiral\ nu obosesc [i `[i conserv\ astfel
energia pe distan]e mari.
Dac\ nu a]i v\zut Le Peuple migrateur v\ recomand cu mare c\ldur\ s\ `ncerca]i s\-l vede]i. ~]i d\
senza]ia de zbor [i te umple de
respect pentru aceste fiin]e at`t de
mici, at`t de puternice [i at`t de diferite de noi. Personal, l-a[ fi preferat
f\r\ muzic\ (de[i e compus\ de Bruno Coulais), dar merge [i a[a.

TRIMISUL NOSTRU SPECIAL
Florin L|Z|RESCU
lege de[teapt\ care
func]iona pe vremuri, biblioteca comunal\ era alimentat\ constant cu c\r]i.
Cred c\ de]ine vreo cinci
mii de volume. {i m-am
pus pe descoperit c\r]i. La
`nceput, nici nu m\ interesa prea mult autorul. Cine
a scris Buruiana, o
c\r\mid\ de vreo [ase sute
de pagini? }in minte doar
c\ era un roman rusesc,
cu o atmosfer\ colhoznic\.
Am fost `nc`ntat. Habar
n-aveam de autori celebri
sau de referin]e critice.
Aveam o pl\cere nebun\
de-a citi c\r]i despre care
nu auzisem nimic. Nebunia
c\ut\rii a continuat `n liceu

[i la facultate, c`nd umblam ceasuri `ntregi prin
libr\rii [i anticariate pentru
a-mi lua c\r]i de care nu
[tiam nimic.
N-o spun cu nostalgie,
ci ca pe o simpl\ constatare: rar mai citesc
ast\zi o carte care nu mi-a
fost recomandat\ (de un
prieten, de critic\, de
pres\). {i m\ tem c\ nu e
doar cazul meu. Cred c\
unul dintre efectele secundare ale marketingului din
toate domeniile, de care
nici nu ne d\m seama, este
tocmai uciderea acestei
pl\ceri de a descoperi –
c\r]ile, oamenii, lumea pe
cont propriu.
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