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Noua senza]ie a
libr\riilor, romanul
Fifty Shades of Grey
(Cincizeci de umbre ale
lui Grey) a devenit
ultima carte care are
probleme cu cenzura.
» pag. 14

Mihaela Michailov [i David Schwartz, `mpreun\ `n proiectul Te
eatrul sub
b p\m``nt

„Teatrul `nseamn\
altceva `n Valea Jiului“

Cronic\ de carte

Satan
Rushdy
Florin Irimia
Ra]iunea a prevalat asupra obscurantismului, libertatea de expresie a c`[tigat partida cu fanatismul
religios, binele a `nvins din nou
r\ul. Ei bine, nu. Numai dac\ nu
]i se mai `nt`mpl\ ]ie, nu-nseamn\
c\ nu se mai `nt`mpl\ deloc...

» pag. 10

Idei pe contrasens

Mungiu,
ursul-brun...
George Onofrei
S\pt\m`na trecut\ m\ `ncerca o
curiozitate morbid\ de a afla care
s`nt, punctual, planurile domnului
Andrei Marga pentru Institutul
Cultural Român. ~n acest moment
s`nt excedat de informa]iile transmise prin intermediul site-ului
institu]iei.

» pag. 4

Ce soare lent
e-un festival
de poezie!
Veronica D. Niculescu

~n vara lui 2012, echipa format\ din Bobo Burl\cianu, Adrian Cristea, Alice Monica Marinescu, Katia Pascariu,
Vlad Petri, Alexandru Potocean, Andrei {erban, Mihaela Michailov [i David Schwartz a dus noul spectacol
Teatrul sub p\m`nt `n turneu `n Valea Jiului. Despre istoria acestui nou spectacol [i despre turneu am discutat
cu coordonatorii proiectului, Mihaela Michailov [i David Schwartz.
Citi]i interviul realizat de Robert B\lan `n paginile 8-9

Sibiul a g\zduit prima edi]ie a
unui Festival Interna]ional de
Poezie. Pe 28 [i 29 septembrie,
dou\zeci [i unu de autori români
[i str\ini au citit din c\r]ile lor
la lecturi [i lans\ri care au avut
loc la Biblioteca Astra [i la Libr\ria Humanitas.

» pag. 2

2 » actualitate

Prima edi]ie a Festivalului
Interna]ional de Poezie de
la Sibiu a `nsemnat, timp de
o zi [i jum\tate, un spectacol al poeziei sus]inut
de dou\zeci [i unu de
poe]i, cu lecturi [i lans\ri
de carte `n premier\.

spre tiribombele din Pia]a Mare a
Sibiului mai un pop-corn, mai o
bere, toate sub eticheta unui Oktoberfest , poe]ii invita]i la festival
urc\ `n grupuri mici `n sens invers,
pe o mic\ str\du]\ lateral\, dinspre
pensiunea lor din Ora[ul de jos
spre Biblioteca Astra.
~n sala de festivit\]i restaurat\,
Ion Mure[an e cel care deschide [irul lecturilor. Cite[te din cartea Alcool, biblioteca se leag\n\ `n Sentimentul m\rii `ntr-o c`rcium\ mic\,
tresare feroviar sub poemul final
citit de pe o foaie mototolit\. Alexandru Mu[ina se dest\inuie: aceasta e biblioteca de unde, copil fiind,
`mprumuta c\r]i. Pe atunci, asta
era sala de lectur\. ~ntr-un fel poate c\ nimic nu s-a schimbat.
V. Leac cite[te un poem lung dintr-un volum care va ap\rea anul
viitor la Editura Charmides. Cum
s\ r\m`i perplex se nume[te textul.
Iar cei care ar fi vrut s\ le aud\ [i
pe acelea cu c`inii primesc promisiuni: vor sosi pe e-mail. Claudiu
Komartin `[i cite[te poemele de pe
ecranul telefonului, `n timp ce spectatorii remarc\ ilustrarea prin tricouri a prieteniei dintre el [i Radu Vancu: Radu are un tricou cu un
trunchi de copac, Claudiu are o
frunz\. Se lanseaz\ antologia realizat\ de cei doi poe]i prieteni, Cele mai frumoase poeme din 2011,
ap\rut\ la Tracus Arte, prezentat\
de Alexandru Mu[ina.

se aplaud\ `ntre buc\]i. Se ascult\
lini[tea, se imagineaz\ bomboana
de aruncat dup\ musc\. Finalul
primei seri este a[a.

C`nd tot sibianul se `ndreapt\, pe
pietonala central\ hiperaglomerat\,

Plec\ciuni [i t\ceri
impuse

Michael Astner citind din volumul
}ara transformat\-n v`nt, la prima edi]ie
a Festivalului Interna]ional de Poezie
de la Sibiu

Pauz\ muzical\. Se las\ `ntunericul,
pe ferestrele bibliotecii se v\d ciorile ad\st`nd `n castani atunci c`nd
poetul turc Gökcenur C. `[i cite[te
poemul despre prietenul mort de
leucemie. Urmeaz\ Dejan Matic,
poet s`rb asem\nat cu Constantin
Acosmei fiindc\ a publicat tot o
singur\ carte, tot foarte t`n\r, tot
foarte bun\. Cei care citesc versiunile traduse `n român\ s`nt Claudiu Komartin [i Radu Vancu.
Ruxandra Cesereanu face o plec\ciune `n fa]a lui Mircea Iv\nescu,
citind poemul mopete [i v. ~nnopteanu `n noul mileniu, un poem
sidefos pe marginea unei cutii de
conserve din vremea comunismului , `ntr-o alt\ versiune dec`t cea
publicat\. Iar Constantin Acosmei,
cu Juc\ria mortului `n palme, schimb\ obiceiurile publicului: la lectura lui e ca la concerte simfonice, nu

Lecturile de s`mb\t\ dup\-amiaza
se succed\ `ntr-un ritm mai alert.
De parc\ ar fi `n]ele[i, to]i autorii
citesc mai pu]in, [nurul se `mplete[te iute, str`ns, dens. Sántha Attila e urmat de Michael Astner,
ambii s`nt poe]i bilingvi, scriind
[i `n român\, dar [i `n maghiar\,
respectiv german\. Michael Astner
cite[te din volumul }ara transformat\-n v`nt, de la Casa de Pariuri
Literare, o lectur\ puternic\, pres\rat\ cu z`mbete amare, fiindc\
semne bune anul are!/ semne bune. anulare . Doina Ioanid impresioneaz\ cu o lectur\ delicat\, scurt\, dar picurat\ lent, din Ritmuri de
`mbl`nzit aricioaica, de la Cartea
Româneasc\, Dan Sociu cite[te c`teva poeme [i `[i prezint\ noul roman, Combina]ia, ap\rut la Casa
de Pariuri Literare, scris `n vara
aceasta dintr-o enervare politic\,
iar Andrei Dósa, prezentat drept cel
mai mare poet din literatura român\ dup\ `n\l]ime , `[i ascunde

Veronica D. Niculescu
Sibiul a g\zduit prima edi]ie a unui Festival Interna]ional de Poezie. Pe 28 [i 29 septembrie, dou\zeci
[i unu de autori români [i str\ini
au citit din c\r]ile lor la lecturi [i
lans\ri care au avut loc la Biblioteca Astra [i la Libr\ria Humanitas.
Festivalul este de fapt parte a
Colocviilor revistei Transilvania ,
colocvii care au loc la Sibiu din
2004, fiind organizate de scriitorii
Radu Vancu [i Drago[ Varga. Despre aceast\ edi]ie special\, cu o
form\ modificat\ axat\ din nou
pe lecturi de poezie, dar elimin`ndu-se masa rotund\ , poetul Radu
Vancu a spus: Am g`ndit-o `n formatul unui festival de poezie de
data asta chiar interna]ional, `ntruc`t am invitat poe]i [i editori din
afara ]\rii: Gökcenur C. (Turcia),
Milan Dobricic, Dejan Matic (Serbia), Ivan Hristov (Bulgaria) .

Foto: Veronica D. Niculescu

Unii la Oktoberfest, al]ii-n
bibliotec\

Foto: Veronica D. Niculescu

Ce soare lent e-un
festival de poezie!
R\bufniri [i cozi
S`mb\t\, festivalul se mut\ la Libr\ria Humanitas. Cei care deschid
[irul lecturilor s`nt poe]ii Milan
Dobricic (Serbia) [i Ivan Hristov
(Bulgaria), cel din urm\ asezon`ndu-[i poeziile despre experien]a american\ cu note prelinse dintr-un
flaut. Dar libr\ria pare s\ fie cuprins\ cu adev\rat de atmosfera efervescent\ a unui festival abia la lectura tremurat\ a lui Ionel Ciupureanu, din Mi[c\ri de insect\, c`nd t\cerile [i ropotele de aplauze alterneaz\ ca la concertele de jazz, acum
pauze, acum r\bufniri intense. Urmeaz\ o lectur\ `nso]it\ de lansare:
Rita Chirian, poet\ din ora[ul-gazd\, `[i lanseaz\ Asperger, volum abia
ap\rut la Cartea Româneasc\.
Prima parte a zilei se `ncheie cu
o edi]ie a Clubului de Lectur\ Institutul Blecher : dou\ lecturi consistente, Nicolae Coande [i Teodora Coman poet\ din Sibiu, emo]ionat\ citind din volumul de debut
C`rti]a de mansard\, ap\rut la Editura Max Blecher. ~n pauza de dup\
primul [nur al zilei, se reinventeaz\ cozile: la autografe. Cu calm,
cu calm, c\r]ile se dau [i c`te dou\.

{nur iute, str`ns, dens
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bine emo]iile de cel mai t`n\r participant [i cite[te de pe foi un foarte bun grupaj de poezii proaspete. Ovidiu Nimigean, profit`nd de
publicul ales al colocviilor, alege
s\ citeasc\ texte rafinate din Planeta zero. {nurul acesta puternic
se `ncheie mult mai repede dec`t precedentele, dar toat\ lumea [tie ce
urmeaz\.

Confesiunile – `n [i `n
afara cochiliei
Ce urmeaz\? Lectur\ [i lansarea `n
premier\ a volumului de coresponden]\ Cer[etorul de cafea. Opere III
de Emil Brumaru, carte proasp\t
ap\rut\ la Editura Polirom. A[a
scrie `n program. Dar poetul fenteaz\ lectura. Ar putea, poate, citi scrisori?, se `ntreab\. A[a, ca pe poeme
`n proz\ actuale. Ar fi totu[i `n geant\ o carte cu poezii, Dulapul `ndr\gostit, cald ie[it de la TipoMoldova.
Cartea z\bove[te oarecum ru[inat\ `n m`ini. Poetul nu va recita. Se
va plimba `n confesiuni ca `ntr-o
cochilie de melc din care se pare
c\ nu vrea s\ ias\, de[i, paradoxal,
aceste confesiuni halucinante `nseamn\ chiar expunere, ie[ire la
suprafa]\ cu o sinceritate dezarmant\. Spune c\ `n g`nd `i tot sun\ cuvintele citite mai devreme de Ovidiu Nimigean. Cum c\ trebuie s\
fii terminat ca s\ fii poet. Poveste[te despre ce nu se mai poate despre
lecturi, lans\ri, discursuri `n fa]a
publicului... Alt motiv pentru care nu mai pot vorbi `n fa]a publicului la lans\ri e pentru c\ nu v\
pute]i imagina contextul. Moartea
lui Stalin [i a[a mai departe... Ce s\
fac, s\ `mi povestesc memoriile?
ne `ntreab\ nu se pot povesti, s`nt
lucruri care se tr\iesc . Dar poveste[te, poveste[te.

Poemele inoxidabile
~n cele din urm\, poate dup\ aproape un ceas, Emil Brumaru deschide
Dulapul `ndr\gostit [i cite[te: ~n
carnea noastr\ fraged\ doar v`ntul/
~[i pune gura moale ca un crin [i
se opre[te brusc, doar dou\ versuri a durat toat\ povestea, [i spune: Ei, vede]i? Nu ]ine . Vorbe[te
despre puritate, naivitate, tinere]e.
{i alunec\ spre scrisori, spre volumul care se lanseaz\ de fapt. Cite[te din Te cred [i eu c\ mor]ii s`nt
veseli , scrisoare c\tre Florin Mugur. Apoi din alt\ scrisoare. Confesiunile curg, gliseaz\ pe [ine cu
naturale]ea unui vagon de tren. C`nd
dau s\ se `ncheie, c\ci poetul `i invit\ pe Radu Vancu [i Bogdan Cre]u s\ i se al\ture totu[i [i s\ prezinte cartea lansat\, poetul Ion Mure[an izb`nde[te: rug\mintea de a citi
poeme inoxidabile e ascultat\.
Elegia de pe prima pagin\ a Dulapului `ndr\gostit face clipa s\ se
`ntoarc\ [i s\ stea `n loc. S`nt momente magice, publicul aplaud\ fericit. Public `nsemn`nd to]i ace[ti
poe]i invita]i `n festival, plus al]i
scriitori din ora[, plus librarii,
plus c`]iva studen]i, nici un r\t\cit
intrat aiurea `n libr\rie dup\ vreun ghid practic. Dar Emil Brumaru
`i opre[te pe to]i, alung`nd aplauzele ca pe-o musc\: Da, bine .
~n cele din urm\, `n al doilea ceas
al lans\rii, Radu Vancu [i Bogdan
Cre]u au reu[it s\ i se al\ture [i s\
vorbeasc\ despre Cer[etorul de cafea. Opere III ca despre o lectur\
hipnotic\, o carte de nel\sat din m`n\ dec`t poate ca s\ `]i mai p\strezi, s\ nu ]i se termine. {ase sute
[i ceva de pagini de scrisori ale
unui om logodit cu c\r]ile.
Seara t`rziu, a[a se `ncheie festivalul. Ce soare lent e-un festival
de poezie!

www.suplimentuldecultura.ro
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Mungiu, prizonier dup\
dealuri, la Paris
~ntr-o m\n\stire, o
`ncercare de exorcizare se
termin\ tragic, cu
moartea tinerei. Faptele
diverse au `n ele `nsele
capacitatea de a st`rni o
reflec]ie a comunit\]ii, a
societ\]ii? Faptele diverse
au poten]ial: jurnalistic,
literar, cinematografic,
fic]ional etc. P`n\ la urm\,
tot ce are atingere cu
acest cuplu „via]\-moarte
nefireasc\“ are poten]ial
`n domeniile respective.
Cristina Hermeziu
E suficient `ns\ ca un fapt divers s\
incite la transpunerea lui `ntr-un
limbaj artistic, pentru a exersa m\iestria acelui limbaj artistic [i nimic mai mult? Nu cumva menirea
limbajului artistic este s\ ia `n bra]e faptul divers [i s\-l transfigureze
`n altceva? Nu cumva faptul divers
n-are nici o valoare `n sine, dar o
cap\t\ dac\ un limbaj artistic `l reconfigureaz\ `ntr-o viziune? Care
e viziunea lui Cristi Mungiu `n
Dup\ dealuri?
ARP, Asocia]ia Autorilor, Realizatorilor [i Produc\torilor din Paris, a organizat pe 27 septembrie, la
Cinéma des Cinéastes din Place de
Clichy, proiec]ia `n avanpremier\
a filmului Dup\ dealuri [i o dezbatere `n prezen]a regizorului Cristian Mungiu [i a actri]ei Cristina
Flutur. Moderat\ de regizorul francez de origine român\ Radu Mih\ileanu, `nt`lnirea a atins mai multe aspecte, de la finan]area produc]iei de film `n România la atmosfera
din timpul film\rilor sau alegerea
scriiturii filmice `n planuri-secven]\. Premiatul cu Palme d Or la
Cannes a reconfirmat `n acest an,
culeg`nd dou\ distinc]ii pentru noul
s\u film, programat a rula `n s\lile
franceze pe 21 noiembrie. Cu palmaresul s\u de aur, da, lui Cristian
Mungiu i-a fost relativ u[or s\ g\seasc\ bani pentru a finan]a Dup\
dealuri, dar r\m`ne `n continuare
dificil s\ produci `n România un
film care s\ dep\[easc\ un milion
de euro, a confirmat regizorul la Paris. Accentul moldovenesc al actri]elor? Nu, nu se poate `nv\]a, `l

ai `n s`nge, i-a r\spuns unui parizian
din... Gala]i. ~n ce moment a optat
pentru a filma `n lungi [i dificile
planuri-secven]\? I-a fost clar de
la bun `nceput c\ a[a va derula,
filmic, povestea, i-a m\rturisit lui
Radu Mih\ileanu, admirativ fa]\
de perfec]iunea formal\ a peliculei
Dup\ dealuri.
La avanpremiera [i dezbaterea
de la Paris, sala a fost plin\, Mungiu
[i actri]a Cristina Flutur fiind prizonierii a patru sute de spectatori,
p`n\ dincolo de miezul nop]ii. Mungiu a vorbit fran]uze[te, degajat,
charismatic. Un brand de ]ar\, unul reu[it.

O privire excentric\

Cristian Mungiu, Cristina Flutur [i Radu Mih\ileanu vorbind cu specatorii dup\ proiec]ia de la Paris a peliculei Dup\ dealuri

Un film pictural, de o frumuse]e clinic\: planurile-secven]\ arat\ o
m\iestrie rar\, de cineast care m`nuie[te ingredientele artei sale ca
pe roti]ele unui ceas elve]ian. Mungiu a explicat la Paris de ce a ales,
deliberat, aceast\ viziune cinematografic\, ce ]ine, cred, de o estetic\ a contempl\rii impar]iale: Planul-secven]\ nu m\ oblig\ s\ tai
cadrul. T\indu-l, e ca [i cum a[ sublinia ce e important [i ceea ce nu este important. E ca [i cum a[ decide
eu, `n mod subiectiv. Ca [i cum mi-a[
spune p\rerea `n mod subiectiv .
~ntr-adev\r, `n filmul lui Mungiu
toat\ lumea are dreptate: [i Voichi]a c\ vrea s\ r\m`n\ m\icu]\, [i
Alina c\-[i vrea prietena `napoi. {i
preotul are dreptate. S\ vrea s\ o
`ndep\rteze pe t`n\ra turbulent\
care r\scole[te ordinea m\n\stirii.
S\ nu o poat\ da totu[i afar\ pe orfan\, fiin]\ a nim\nui [i fiic\ a lui
Dumnezeu. {i doctorul are dreptate. S\ o trimit\ pe copil\ `napoi la
m\n\stire, un altfel de azil, mai uman dec`t spitalul de boli psihice.
{i poli]i[tii au dreptate. Dumnezeul
lor s`nt faptele, nu inten]iile. Plute[te o bonomie general\ peste personaje, nu exist\ violen]\ gratuit\,
gest gratuit, vorbe sc\pate u[or.
Planul-secven]\ sluje[te descrierii
f\r\ parti-pris.
Estetica aleas\ de Mungiu se muleaz\ pe viziunea sa (o induce?):
contemplare f\r\ implicare; lucrurile se `nt`mpl\ pe lume cu un rost
motivat punctual, de reg\sit `n fiecare clip\ [i `n ac]iunile fiec\rui
personaj. Care nu se mai reg\se[te

la scara m\rit\, a `nt`mpl\rii `n ansamblu. Implica]i individual à fond,
`nveli]i `n coconul reconfortant al
bunelor inten]ii, nimeni nu face pasul `n afara cadrului, ca privirea de
ansamblu s\ recadreze [i s\ `mpiedice t\v\lugul dramatic. Splendid [i memorabil `n acest sens este
planul-secven]\ din interiorul
bisericii c`nd, `n fa]a poli]i[tilor,
maicile [i preotul reconstituie momentul exorciz\rii . Scena e urm\rit\ de dou\ perechi de ochi excentrici (`n afara centrului): ai spectatorului, desigur; dar [i ai Voichi]ei,
plasat\ `n fundal, deodat\ martor,
singura cu fa]a spre noi, privindu-ne `n ochi, rev\z`nd totul, `n]eleg`nd totul.
Ideea nu e c\ lumea e absurd\ din
moment ce fiecare are dreptate individual, dar colectiv se ajunge la
tragedie. Ideea e c\ nu s`ntem capabili de abstragere. Viziunea lui
Mungiu e, f\r\ `ndoial\, de partea
ra]ionalului.

cauza subiectului delicat, exista o anumit\
» „Din
tensiune `n echip\. Pentru a nu crea o presiune [i
mai mare asupra actorilor, am hot\r`t s\ nu filmez
`ntr-o biseric\ adev\rat\.“ – Cristian Mungiu

Cine r`de la filmul lui
Mungiu
~n jurul meu, spectatorii francezi [i
franco-români veni]i s\ vad\ filmul
`n avanpremier\ `n sala din Place
de Clichy au r`s la diverse momente. M-am `ntrebat cum se explic\ aceast\ ilaritate incongruent\. {i,
mai departe, de ce unii critici francezi v\d `n Dup\ dealuri mai cur`nd
un film satiric, [i nu unul echilibrat.
Faptul c\ cineastul `]i arat\ pe ecran cum maicile s\rut\ sistematic
m`na p\rintelui `nseamn\ c\ cineastul a `ndr\znit o viziune critic\,
ironic\ sau caricatural\ a lumii clericale? Nu, e mai cur`nd vorba despre diferen]a de orizont de referin]\ `n receptare. Un gest firesc, o
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cutum\ `n spa]iul religiozit\]ii române[ti, poate fi, `n spa]iul laic francez, citit drept obscurantist, de sorginte medieval\ [i devine ilar. ~n cel
mai bun caz i se atribuie lui Mungiu inten]ia de ironie [i chiar de
[arj\ critic\. E, de altfel, grila a destui critici de film occidentali care
au v\zut Dup\ dealuri. A[ spune `ns\ c\ Dup\ dealuri con]ine o inten]ie critic\ la adresa specificului religiozit\]ii din România dac\ Mungiu a dorit `n mod expres s\ fac\ un
film cu un astfel de subiect, special
pentru Occident (unul... laic). ~n
acest fel, ambiguu, filmul con]ine
dou\ maniere de tratare a subiectului: una expozitiv\, descriptiv\
(a[a se `nt`mpl\ lucrurile de secole `n mediul religios din România);
prin acumulare de detalii expozitive
pe subiect, tratarea devine una [arjat\, mai ales `ntr-un mediu de receptare laic (cum se poate s\ se `nt`mple de secole astfel lucrurile `n
mediul religios din România?). ~n
cursul dezbaterii de la Paris, Mungiu a atins aceast\ problem\ indirect, povestind despre atmosfera
din timpul film\rilor. Una dintre
interprete o m\icu]\ `n film, doar
`n film a cerut p\rerea duhovnicului ei, `n realitate, cer`nd `ntr-un
fel dezlegare ca s\ poat\ juca `ntr-un film cu un astfel de subiect.
Din cauza subiectului delicat, exista o anumit\ tensiune `n echip\.
Pentru a nu crea o presiune [i mai
mare asupra actorilor, am hot\r`t
s\ nu filmez `ntr-o biseric\ adev\rat\ , a explicat Cristian Mungiu.
Religia, religiozitatea, credin]a
s`nt, `n România, tabu.

Dup\ dealuri, un mister?
{i dac\ Cristi Mungiu r\m`ne prizonierul esteticii sale?

Privi]i faptele, ]es\tura de motiva]ii, via]a cu c\r\rile ei b\tute
sau `nfundate, cruzimea inten]iilor
bune, oamenii supersti]io[i sau cu
frica lui Dumnezeu.
Lipse[te un suflu metafizic `n acest fapt divers observat clinic, cu
perfecte unelte cinematografice.
Lipse[te o und\ de `ndoial\ undeva,
un hazard care s\ tulbure `ncreng\tura `mprejur\rilor, o ambiguitate
care s\ pudreze cu ceva ne`n]eles
trama `nt`mpl\rilor. Nimeni nu locuie[te dincoace sau dincolo de tot,
contraplanul lui Mungiu e vid.
Filmul are tensiune (de[i e totu[i
prea lung), dar nu are mister. Totul
e acolo, la vedere, `n planurile-secven]\ cap-coad\, `n feliile de via]\
fluente, `n pasta omogen\ a gesturilor [i vorbelor `n timp real. O
prieten\ din Paris are dreptate:
se aude `ntr-un cadru un avion, pur
hazard al momentului film\rii,
nimeni nu l-a prev\zut. E o fluturare de real peste cus\turile prea
perfecte ale lui Mungiu [i de fapt
atunci tresari [i-]i spui c\ e o poveste din realitate, care se poate `nt`mpla pe dealul din zare [i c\ tot
ce se-nt`mpl\ acolo, `n sufletul unei
fete care nu vrea s\ se despart\
de singura dovad\ de iubire pe
care a exersat-o `n via]\, r\m`ne
un mare mister.
Ceea ce scria Le Monde , dup\
ce filmul a deschis, `n mai, Festivalul de la Cannes, e iar\[i adev\rat:
Dup\ dealuri te [fichiuie, dar la sf`r[it, dup\ generic, `]i spui: nu, nu m-a
convins. Iar a doua zi de diminea]\,
dup\ ce te treze[ti, e[ti tulburat ca
dup\ o revela]ie care te-a p\r\sit
`nainte de a apuca s-o con[tientizezi
bine. Un film care lucreaz\ `n tine
mult timp e totu[i un mare film.
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Mungiu, Porumboiu,
ursul-brun [i capra-neagr\
Idei pe contrasens
George Onofrei
S\pt\m`na trecut\ m\
`ncerca o curiozitate morbid\ de a afla care s`nt,
punctual, planurile domnului Andrei Marga pentru
Institutul Cultural Român.
~n acest moment s`nt excedat de informa]iile
transmise prin intermediul site-ului institu]iei.
S\ `ncepem enumerarea evenimentelor [i programelor, urm`nd
ca detaliile legate de func]ionarea
propriu-zis\ a institu]iei s\ le l\-

s\m pentru a doua parte a textului.
Tragem aer `n piept [i...
ICR va organiza conferin]a interna]ional\ Viitorul Europei ; va
realiza [i distribui seria de filme
documentare de istorie, geografie
[i civiliza]ie intitulat\ Comori ale
Carpa]ilor ; va publica seria de scrieri România de azi, care prezint\,
la nivelul istoriografiei actuale, evolu]iile din România de dup\ 1989;
va organiza expozi]ia itinerant\
Mari pictori români de azi ; va
organiza expozi]ia itinerant\ Ipoteze, teorii [i contribu]ii ale tradi]iei din România `n [tiin]e [i
tehnologie ; va organiza seria de
conferin]e Democra]ia ca form\
de via]\. Abord\ri române[ti ; va
organiza expozi]ia Proza româneasc\ actual\ ; va organiza expozi]ia Poezia româneasc\ actual\ ;
va organiza programul itinerant
Valori ale culturii tradi]ionale
române[ti ; va concepe [i promova
programul Identitatea românilor
`n contextul european .

Din ce putem observa, numai
enumer`nd titlurile g\site de domnul Marga pentru diversele conferin]e, expozi]ii etc., ele s`nt cu adev\rat pre]ioase, `n sensul unei
g\uno[enii f\r\ de margini. De un
comic absolut `ns\ pare seria de
conferin]e despre abord\rile române[ti ale democra]iei . Nu poate nega nimeni c\, `ntr-adev\r, `n concertul european , contribu]ia României la redefinirea limitelor [i
func]ion\rii democra]iei este una
inestimabil\. Dac\ tot ne-am b\tut joc de valorile democratice, m\car am f\cut asta cu stil [i toat\
lumea trebuie s\ afle prin ce metode ne-a ie[it a[a bine. Bun prilej
de conferin]e, simpozioane [i expozi]ii itinerante.
C`t prive[te preocuparea noii
conduceri pentru definirea rolului României `n Europa [i a identit\]ii noastre pe acest continent,
ea deja `ncepe s\ dea roade. Citim
tot pe site-ul ICR: ~n zilele de 4 [i
5 octombrie 2012 va avea loc `n
Azerbaidjan reuniunea interna]ional\ «Baku International Humanitarian Forum» (...). România va fi
reprezentat\ la acest forum de vicepre[edintele ICR Horia Gârbea,
care a fost invitat s\ modereze ma-

» De un comic absolut pare seria de conferin]e

despre „abord\rile române[ti ale democra]iei“.
Nu poate nega nimeni c\, `ntr-adev\r, `n
„concertul european“, contribu]ia României la
redefinirea limitelor [i func]ion\rii democra]iei
este una inestimabil\.

sa rotund\ cu tema «Sistemul tradi]ional de valori `n cultura postmodern\» . De undeva trebuia s\
`nceap\ [i domnia sa.
~n rest, din cele 33 de m\suri
pentru consolidarea cunoa[terii [i
prestigiului culturii române `ntreprinse de ICR de la 1 octombrie
2012 , re]inem c\ urmeaz\ a se
organiza concursuri pentru normalizarea structurilor de personal,
afectate grav de t\ierile de posturi
din 2009-2010 . Domnul Marga sper\ ca ceea ce nu s-a reu[it la nivelul aparatului bugetar, unde posturile s`nt blocate, s\ se permit\
la ICR. R\m`ne de v\zut cum `i va
convinge pe guvernan]i. Ni se mai
spune c\ s`nt necesare resurse financiare mai mari pentru o prezen]\ mai ampl\ [i cu un impact real,
mult mai eficace, al valorilor [i civiliza]iei române[ti `n lume . Dintr-odat\, bugetul ICR nu mai e at`t de monstruos, ci trebuie suplimentat?
O noutate... absolut\ este `nfiin]area unui Corp de conferen]iari
personalit\]i care pot prezenta
competent, `n limbile interna]ionale, evolu]iile din România, Europa
[i din lume. Se organizeaz\ Grupul
Ambasadorilor Onorifici ai Institutului Cultural Român, compus
din personalit\]i române[ti [i str\ine preocupate s\ fac\ cunoscute
realit\]ile ]\rii noastre . ICR va avea, astfel, `n mod oficial, un corp
de propagand\, bun cunosc\tor de
limbi str\ine, `n care vor fi exprimate competent adev\rurile guvernan]ilor. ~n]elegem c\ acest corp

Me reporter, you talk!
E[ti simpatic dac\, proasp\t sc\pat din jungla `n care ai tr\it p`n\ la treizeci de
ani, vorbe[ti o maimu]o-englez\ monosilabic\. |sta e
unul dintre lucrurile care
l-au f\cut pe domnul Tarzan celebru [i iubit de c`teva genera]ii de copii. Me
Tarzan, you Jane e replica
pe care cet\]eanul prieten
cu lianele n-a gr\it-o niciodat\. {tiu, s`nte]i cu to]ii
convin[i c\ el chiar a zis-o.
Ei bine, ea a fost inventat\
de un pontos cu har, iar ast\zi a ajuns s\-i fie atribuit\ personajului principal

al pove[tii, chiar dac\ din
gura sa nu s-au auzit niciodat\ asemenea cuvinte. Profund incorect\ gramatical,
replica este profund haioas\
[i atotcuprinz\toare pentru graiul lui Mr. Tarzan.
Gud iv\ning, mist\r Geacobs. Iu luz tunait! ~n traducere: Bun\ seara, domnule Jacobs. Pierzi `n seara asta! Domnul Jacobs
este antrenorul echipei de
fotbal FC Copenhaga [i nu
are nici o vin\. Cel care i-a
spus fraza citat\ nu e un
suporter pe care d`nsul l-a
`nt`lnit `naintea meciului

cu Steaua, din Europa League, ce ar fi `ncercat, cum
se poart\ pe la noi [i pe la
alte popoare cu s`nge cald,
s\-l intimideze . Autorul
citatului de mai sus este un
reporter de la Dolce Sport,
mult prea `ncrez\tor `n
cuno[tin]ele sale de limba
englez\.
Din dou\ motive, vorbirea sa articulat\ este hilar\ p`n\ la lacrimi. ~n primul r`nd, pentru c\ omul `n
cauz\ este ferm convins c\
verbul to lose ( a pierde ,
`n traducere) are aceea[i
form\ [i la timpul prezent,
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[i la timpul trecut; probabil, `i este complet str\in\
forma lost , chiar dac\
m\car un foarte apreciat
serial TV are titlul \sta. Da,
domnul reporter i-a luat
un interviu la cald antrenorului echipei daneze,
la finalul partidei pierdute
`n fa]a Stelei, nu `naintea
meciului. Apoi, este hilar\
pentru c\ face parte dintr-o
categorie cu totul special\
`n care se reg\sesc unii ziari[ti, care nu pun `ntreb\ri,
ci fac afirma]ii. Ace[tia au,
probabil, o at`t de mare `ncredere `n propria persoan\,

va trebui s\ le explice conving\tor [i europenilor pe ce lume tr\iesc, dac\ nu `ntregii lumi. Domnul G=rbea a `nceput deja munca, `n Azerbaidjan, [i a[tept\m
cu viu interes raportul s\u de activitate.
Nici una dintre temerile exprimate p`n\ acum `n leg\tur\ cu
ICR nu se dovede[te a fi, astfel, nefondat\. Dup\ cum e cert c\, m\car
`n parte, sectorul independent va
salva c`te ceva din ceea ce s-a construit la ICR, la nivel de evenimente, p`n\ acum. Domnul Marga nu
trebuie s\ `[i mai bat\ capul cu eventuala continuare a Festivalului
Românesc de Film de la New York,
care ar fi trebuit inclus eventual `n
seria de manifest\ri Comori ale
Carpa]ilor (Mungiu, Porumboiu,
Puiu, ursul-brun, caprele-negre
[i floarea-de-col]).
Fostul management al ICR New
York, reprezentat de Corina {uteu
[i de Oana Radu, a convins prestigioasa Film Society of Lincoln Center s\ asigure continuitatea evenimentului care promoveaz\ noul
val al cinematografiei noastre sub
un alt titlu, Making Waves . Acesta va avea loc la New York, `ntre 29
noiembrie [i 5 decembrie. Film
Society of Lincoln Center se bucur\ s\ continue promovarea acestei genera]ii extraordinare de filme
[i regizori din România prin sus]inerea festivalului MAKING WAVES,
mai ales `n contextul recentelor
schimb\ri guvernamentale din România, care au pus `n pericol sprijinul acordat de stat artelor [i culturii , declar\ Scott Foundas, director asociat de programe al FSLC
[i membru `n Boardul festivalului. E clar c\ Film Society of Lincoln Center este una dintre multele
institu]ii prestigioase la nivel mondial care se va face c\ nu mai cunoa[te adresa (fie [i de e-mail) a ICR.

La loc TELEcomanda
Alex Savitescu
`nc`t socotesc c\ adresarea
unei `ntreb\ri `i a[az\ `ntr-o cumplit\ [i de nesuportat pozi]ie de inferioritate fa]\ de intervieva]ii
lor. D`n[ii simt, asemeni
`ndr\gosti]ilor, flutura[i
`n stomac atunci c`nd `[i
construiesc iluzia unui dialog , de la egal la egal, cu
amabila [i neprih\nita victim\ ce le st\ `n fa]a microfonului. Nu l-a[ fi b\nuit de
superficialitate pe reporterul postului Dolce Sport,
dac\ nu a[ fi auzit fix aceea[i fraz\, doar cu schimbarea numelui destinatarului,

c`teva minute mai t`rziu,
c`nd i-a luat un interviu [i
unui juc\tor al echipei din
Danemarca. Mi s-a p\rut
chiar c\ acesta din urm\ a
avut o tres\rire, atunci c`nd
a auzit frumoasa fraz\. S-o
fi speriat omul din cauza
englezei auzite.
Drept urmare, le recomand microbi[tilor s\ schimbe canalul dup\ meciurile
interna]ionale.
Eventual, s\ se mai uite
la unul dintre filmele cu
Tarzan. Acolo, engleza de
balt\ este cu adev\rat savuroas\.
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Românii e de[tep]i:
Radu Pavel Gheo

Cu]ometrul
civiliza]iei
Pove[tile cu [i despre c`inii vagabonzi din România par s\ nu aib\ sf`r[it. Eu, cel pu]in, nu `l v\d.
Ca s\ parafrazez o fraz\ m\rea]\,
dar excesiv utilizat\, c`inii no[tri
vagabonzi vor fi ce au fost [i mai
mult dec`t at`ta. Mult mai mult,
din c`te se pare. S`nt o expresie a
culturii noastre, o realitate `n care ne recunoa[tem [i pe care o
interioriz\m. De aceea toate discu]iile despre eliminarea c`inilor
f\r\ st\p`n de pe str\zi s`nt inutile, dar pl\cute: ne dau senza]ia
c\ s`ntem porni]i pe fapte mari,
c`nd `n realitate [tim c\ nu o s\
facem nimic. Tot de aceea sintagma c`ini comunitari , cu tot parfumul ei birocratic, e at`t de adecvat\: c`inii vagabonzi s`nt o expresie a comunit\]ii `n care tr\iesc
[i ajut\ la definirea ei.
Îmi aduc aminte de o mic\ aventur\ de o noapte, petrecut\ `mpreun\ cu doi prieteni din Ia[i,

» La Bruxelles nu

umbl\ c`ini comunitari
pe strad\ [i e normal
s\ fie a[a, `n vreme
ce Bucure[tiul are sute
de mii de c`ini liberi
[i uneori agresivi [i
iar\[i nu e nimic
anormal `n asta.

scriitorii Florin L\z\rescu [i Lucian Dan Teodorovici. Veniser\m
de la Lille, unde participaser\m
la ni[te manifest\ri literare, [i ajunseser\m `n Bucure[ti destul
de t`rziu. A[a se face c\ ne-am trezit `n Gara de Nord din Bucure[ti
dup\ ora dou\sprezece, c`nd nu
mai circula nici un tren nici spre
Ia[i, nici spre Timi[oara, iar gara
se `nchisese. Am dat s\ ne refugiem
pentru c`teva ore `ntr-un birt nonstop de l`ng\ gar\, dar figurile [i
vocile dubioase de acolo ne-au f\cut s\ renun]\m. În cele din urm\
am sunat un prieten c\ci numai
prietenii `i po]i suna dup\ miezul
nop]ii ca s\ le spui c\ vii pe capul
lor , iar Costea Vic\, adic\ prietenul la nevoie, a venit, ne-a luat
de la gar\ [i ne-a dus la el.
Abia `n acea sear\, pe drumul
f\cut pe jos prin ora[, am v\zut [i
eu c`t de numero[i, de agresivi [i
de siguri pe ei s`nt c`inii Bucure[tiului. Pe fiecare bucat\ de drum
ne-a ie[it `n cale c`te o hait\ de
opt-zece, care controla acea bucat\ de ora[ [i ne l\trau p`n\ le p\r\seam teritoriul. Fiind noi patru, nu ne-au atacat direct, ci
doar au `ncercat s\ se furi[eze prin
spatele nostru [i s\ ne mu[te pe
nev\zute, dar m-am `ngrozit c`nd
mi-am imaginat cum s-ar descurca
un om singur `ntr-o asemenea situa]ie. {i, cum spuneam, de `ndat\
ce o hait\ ne p\r\sea [i se `ntorcea la umbra zidurilor, nu trecea

mult [i ap\rea alta alt\ trup\
canin\ de cartier sau de strad\
c\reia `i `nc\lcam teritoriul.
Cu c`teva zile `n urm\ ne plimbaser\m prin Lille [i prin Bruxelles [i nu v\zuser\m nici un c`ine
vagabond. Nici unul. Pare normal,
a[a-i? Anormal ar fi fost s\ fi v\zut
haite de c`ini prin fa]a Parlamentului European. A[a am g`ndit atunci [i a[a ar g`ndi oricine din
România: la Bruxelles nu umbl\
c`ini comunitari pe strad\ [i e normal s\ fie a[a, `n vreme ce Bucure[tiul are sute de mii de c`ini liberi [i uneori agresivi [i iar\[i nu
e nimic anormal `n asta.
Dar de ce? De ce s\ nu fie anormal? De ce normalitatea unei capitale europene difer\ at`t de tare de
normalitatea altei capitale europene? {i nu e vorba doar de Bruxelles. Nu-mi amintesc s\ fi v\zut nic\ieri `n Europa Occidental\ sau
Central\ o asemenea aglomerare
de c`ini vagabonzi [i nici o at`t de
senin\ acceptare a acestei realit\]i mizere.
Nu uit c\ pove[tile cu c\l\tori sau
trec\tori ataca]i de cete de c`ini
fac parte din tradi]ia Bucure[tiului,
cel pu]in din secolul al XIX-lea `ncoace. C`nd un asemenea fenomen
e mai vechi dec`t Marea Unire (s\
zicem), devine cumva tradi]ie.
M\ g`ndeam la un moment dat
c\ atunci c`nd vrem s\ evalu\m
gradul de adecvare la standardele civiliza]iei europene, cea pe care ne-am luat-o ca model, am putea
folosi [i un etalon derivat din aceast\ realitate. I-am putea spune
cu]ometru [i, cu ajutorul lui, am
putea calcula m\car par]ial nivelul
de civiliza]ie comunitar\ al unui
ora[, `n func]ie de num\rul de c`ini
vagabonzi de pe str\zile acestuia.
Înc\ nu am definitivat o metodologie, dar `mi dau seama c\, de la o valoare de 0-1 c\]ei la un milion de
locuitori p`n\ la una de o sut\ de
mii la un milion de ora[, diferen]a
trebuie s\ fie semnificativ\. Aproape ca de la civiliza]ie la lipsa ei.
Ca de la Bruxelles la Bucure[ti.
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Biblioteca din Petrila
Ion Barbu

Suplimentul lui Jup:
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Lumea lui Gustav Mahler:

Rockin’ by myself
Dumitru Ungureanu

Coexisten]\
melancolic\
Rar mi se `nt`mpl\ ca un artist, un
grup pop-rock nou, pe care nu l-am
ascultat vreodat\, s\ m\ impresioneze de la prima audi]ie. (Ultima oar\: Orphaned Land.) S\ se
fi `mpu]inat `ntr-at`t apari]iile
memorabile? Mai degrab\ am
pierdut eu capacitatea de a umbla
cu urechea larg deschis\ dup\ inova]ii, elemente de for]\, viziuni
originale. Dar ce originalitate s\
mai ceri azi `n rock, unde aproape toate s-au inventat de prin anii
70, hai 80? Evident, miza acestei
muzici nu este ineditul, ci sentimentul, senza]ia, energia, starea
de spirit. Feeling-ul, cum zice termenul englez. Majoritatea audien]ei nu ascult\ rock ca s\ devin\ mai
inteligent\ dec`t este, s\ afle ce nu
se d\ la breaking news, s\ participe la vreo slujb\ religioas\ (de[i
unii sus]in [i asta). Ci, mai simplu:
punem un disc ca s\ (ne) sim]im altfel, dac\ se poate s\ ne sim]im bine,
s\ `nl\tur\m triste]i, s\ tr\im un
moment (o or\, dou\) `n afara timpului. S\ coexist\m cu noi `n[ine,
f\r\ a mesteca senza]ia c\ ne pa[te schizofrenia.
C`nd am dat peste trupa de (`nc\) pu[tani The XX, am crezut c\
e o gre[eal\, iar sigla ar fi cumva
The XXX. Numele incit\ involuntar, de unde concluzia c\ marketingul func]ioneaz\ f\r\ gre[, indiferent c`te fleacuri ai consumat.
Un grup ce atinge locul 5 `n topul
Billboard nu-i chiar de avangard\.
Dar dac\ n-avea nimic de transmis, nu scriam aici despre el. Fiindc\ nu-i vreo filosofie complicat\, cine vrea doar s\ [ocheze trece
iute `n plan secund, fie [i la modul
chestia asta am mai auzit-o... .
Nici The XX nu fac excep]ie de la

reac]ia ghilimetat\, dar la ei func]ioneaz\ cu semnul `ntreb\rii,
dup\ ce se adaug\ adverbul
unde . Unde am mai auzit a[a
ceva? Nel\murirea se risipe[te fie
citind c`te ceva despre forma]ie,
fie rememor`nd alte audi]ii, alte
vremuri, alte glasuri, alte `nc\peri... La mine a func]ionat memoria. {i asta nu pentru c\ a[ fi eu
foarte percutant `n depistarea influen]elor muzicale m\rturisite
(de exemplu, n-am ghicit ascendentul interpretei de rhythm & blues
Aaliyah, m\rturisit de trupe]i), ci
pentru c\ se `nt`mpl\ s\ fiu un constant admirator al c`ntecelor, inclasabile, The Cure, despre care
nu-i nevoie s\ `n[ir m\rg\ritare.
La primele LP-uri semnate The
Cure, la Portishead, la Radiohead,
la Pixies [i la alte nume din new
wave-ul anilor 80 (prelungit `n anii 90) m-a trimis muzica de pe al
doilea disc The XX (primul ascultat de mine), intitulat Coexist, recent editat la XL/Young Turks.
Este ceva imaterial [i sincer, simplu [i fin, un coctail dulce-am\rui
ce se evapor\ de pe limb\, incendiind cerul gurii. N-a[ `ndr\zni s\
comit compara]ia cu primul lor
disc, din 2009, nu suf\r de acribie.
Le ascult pe am`ndou\ de ceva
timp, probabil c\ le voi reasculta
[i dup\ ce `nchei cronicheta de
fa]\. Pentru c\, pur [i simplu, este
genul de muzic\ pe care `l cau]i
`n unele momente, f\r\ s\ [tii de
ce. Mi-am imaginat, `n aceste zile
de toamn\ secetoas\, dinaintea boxelor ce risipesc discret parfumul
dialogului vocal Romy MadleyCroft Oliver Sim, c\ afar\ este
o prim\var\ umed\, cu ploi reci.
Eu locuiesc pe malul unei m\ri
foarte nordice, eventual `ntr-o caban\ p\r\sit\ `ntre v\i nisipoase,
pe un d`mb cu iarb\ m\runt\, e
noapte, e diminea]\, e dup\-amiaz\, e sear\, e iar\[i noapte [i mie
nu-mi arde absolut deloc s\ `n[ir
propozi]ii [i fraze ce transcriu introspec]iile sau visele paranoice,
de care m\ simt vinovat f\r\ s\
pricep unde am gre[it...
Melancolia constat\rii c\ noua
genera]ie exprim\ sentimentele
noastre se tope[te `n spa]iul dintre c`ntecele lor: Angels; Chained,
Fiction; Try; Reunion; Sunset; Missing; Tides; Unfold, Swept Away...

~n jurul a cinci fotografii
de la Toblach/Dobbiaco
Un scurt concediu m-a adus
anul acesta, `nc\ o dat\, pentru c`teva ore, la Toblach, la
ultima re[edin]\ de var\ a
lui Gustav Mahler, unde [i-a
petrecut vacan]ele creatoare `n anii 1908-1910. C`teva
dintre fotografii le dedic
prietenilor melomani, iubitori ai muzicii lui Mahler,
`nso]ite de extrase [i citate
dintr-o carte fundamental\
pentru a-i cunoa[te via]a [i
crea]ia, monografia lui
Henry-Louis de La Grange,
Gustav Mahler. Vol. 4. O
nou\ via]\ `ntrerupt\ brusc
(1907-1911).
» Foto 1
Am mers din cas\ `n cas\ p`n\ am
g\sit-o pe cea bun\: o cas\ mare de
ferm\ `n afara satului, 11 camere,
dou\ verande, dou\ b\i, oarecum
primitiv\, dar excelent situat\. Am
`nchiriat-o pentru var\ , povestea
Alma. Familia Trenker, proprietara fermei atunci ca [i azi, `nchiria
pe timpul verii cele dou\ etaje superioare, la primul afl`ndu-se un
hol spa]ios, utilizat ca sal\ de mese,
[i o verand\ cu o vedere spre satul
Toblach, iar la cel de-al doilea, trei
dormitoare [i o camer\ mare, promis\ Almei pentru a fi amenajat\ drept
atelier de pictur\ sau sculptur\.
» Foto 2
Am trimis dup\ dou\ piane mari
[i o pianin\ ce a fost instalat\ `n mica lui colib\ din gr\din\: studioul
lui sau c\su]a (Häuschen) de lemn .
Construc]ia micii case de lucru avea s\ fie comandat\ de Mahler la
Viena. Aveau s\ duc\ o via]\ lini[tit\, scria Alma, `ntrerupt\ doar de
diverse vizite. ~n 1908, printre vizitatori aveau s\ se afle pianistul Ossip
Gabrilowitsch, cu care Alma avea
o idil\, Julius Korngold cu familia,
dirijorii Oskar Fried [i Gustav Becher etc. Suficient pentru a-l face pe
Mahler s\ vorbeasc\ despre o via]\
hectic\ [i nervozitate general\ .
» Foto 3
Mahler, relata ulterior Alma, `[i
calma starea proast\ lucr`nd tot
timpul la C`ntecul p\m`ntului [i,
poate, la schi]ele Simfoniei a 9-a .
Lucrez din greu `i scria Mahler
lui Bruno Walter , fapt din care po]i
`n]elege c\ m-am «aclimatizat» mai
mult sau mai pu]in; nu [tiu `nc\
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Scrisoare pentru melomani
„Muzica nu trebuie `n]eleas\, ea trebuie ascultat\“ (Hermann Scherchen)

Victor Eskenasy, Praga
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ce nume va purta `ntregul, dar mi
s-a oferit un timp minunat [i cred
c\ este lucrarea cea mai personal\
pe care am compus-o vreodat\. O
simfonie a c`ntecelor ...
» Foto 4
Adev\rata Simfonie a 9-a avea s\ o
compun\ `n vara urm\toare, la Toblach, de unde `i r\spundea cu umor
dirijorului Oskar Fried, care `i ceruse sprijin financiar pentru premiera celei de-a 7-a simfonii: Dragul meu prieten, nu-]i pot `ndeplini
dorin]a pentru moment din dou\ motive. 1. S`nt complet lipsit de orice
bani cash vara aceasta (ceea ce i se
`nt`mpl\ p`n\ [i unui unchi din America); [i 2. Mi-ar fi cu adev\rat ru[ine s\ trebuiasc\ s\ pl\tesc pentru
propriile compozi]ii... .
» Foto 5
Un an mai t`rziu, cel din urm\ la
Toblach, `n 1910, [ederea familiei

Mahler avea s\ fie marcat\ decisiv
de gestul necugetat al amantului
Almei, arhitectul Walter Gropius.
Acesta trimitea pe numele compozitorului, `n locul uzualei adrese de
post-restant folosite de cei doi, o
scrisoare adresat\ `n fapt Almei [i
`n care afirma c\ nu poate tr\i f\r\
ea. {ocul leg\turii celor doi, dezv\luit\ de epistol\, [i suferin]a prilejuit\ compozitorului aveau s\ o trezeasc\ din reverie pe Alma, care `i
r\spundea lui Gropius: De partea
mea, tr\iesc ceva ce nu mi-a[ fi imaginat niciodat\ a fi posibil. Asta pentru a-]i spune c\ iubirea lui G[ustav]
este `ntr-at`t de mare, c\ [ederea
mea cu el `n ciuda a tot ce s-a petrecut `nseamn\ pentru el via]\,
iar plecarea mea, moarte . ~ntre
via]\ [i moarte, `n acel august
tragic [i tensionat, Mahler aducea
aproape de finalizare primele trei
mi[c\ri ale Simfoniei a 10-a, cea
din urm\...
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Un text vechi `n haine scenice noi
Datul `n spectacol
Olti]a C`ntec
Cum [ade bine oric\rui teatru cu pana[, la Na]ionalul
timi[orean stagiunea 2012-2013 s-a deschis
spectaculos. Cel dint`i nou titlu `nscris pe afi[ e un
clasic al universalit\]ii – Via]a e vis de Calderón de la
Barca–, e realizat de unul dintre liderii estetici ai regiei
române[ti a momentului, Mihai M\niu]iu, [i a fost
g\zduit de una dintre cele mai moderne s\li de
spectacole din ]ar\, Sala 2, amenajat\ `ntr-o cl\dire de
patrimoniu, odinioar\ fost manej regal.
Reprezent`nd dezvoltarea unei
teme recurente a spiritualit\]ii canonice, tipic, dar nu exclusiv baroc\, Via]a e vis e inspirat tratat\
de regizorul clujean `n cheia actualiz\rii. Cantonarea `ntr-o versiune fidel\ istoriei teatrului, epocii
`n care autorul spaniol [i-a scris
lucrarea, prima jum\tate a secolului al XVII-lea, ar fi echivalat
cu un tribut pl\tit vetustului, pe
care publicul actual nu l-ar fi apreciat cu certitudine. Iat\ povestea.
Regele Basilio `[i priveaz\ fiul de
libertate `nc\ de la na[tere, deoarece i s-a prezis c\ va fi un conduc\tor nemilos. Segismundo nu
are habar de originile sale regale,
e educat `n izolare, f\r\ contacte
cu lumea. Ajuns la seniorat [i obligat de curte s\ lase un succesor,
Basilio `ncearc\ s\ `i ofere o [ans\ propriului fiu. ~l testeaz\, adormindu-l cu substan]e medicale [i

oniric\ e
» Atmosfera
completat\ prin lumina
alb\, l\ptoas\, care vine
de peste tot; prin plasmele cu transmisiunile
`n direct, care ne ]in
conecta]i la realit\]ile
imediate.

trezindu-l pe tron, ca suveran. Neobi[nuit cu societatea, nepriceput s\ rela]ioneze [i s\ conduc\,
prin]ul `[i adevere[te cruzimea.
~ntristat, dar cu con[tiin]a `mp\cat\, tat\l `l re`ncarcereaz\. Sub
presiunea poporului, care aflase
de existen]a lui, Segismundo revine, de aceast\ dat\ cu o nou\ perspectiv\ asupra lumii [i a felului
`n care trebuie administrate treburile unui regat.

Conving\tor pentru
spectatorul contemporan
O asemenea nara]iune teatral\,
vecin\ cu basmul, avea nevoie de
o remodelare scenic\ `n acord cu
spiritul timpului nostru. Sondarea regizoral-hermeneutic\ `n
subtextele ac]iunii dramaturgice,
a construc]iei personajelor [i replicilor a eviden]iat niveluri de
`n]eles subliniate de Mihai M\niu]iu `n forma spectacular\ pe care
a dat-o piesei. Discursul s\u scenic
s-a orientat spre descoperirea unor
puncte comune tuturor epocilor
istorice, general umane, care s\
comunice conving\tor cu spectatorul contemporan. S`nt `n Via]a e
vis teme care `l fr\m`nt\ pe regizorul clujean de mai mult\ vreme,
la care revine repertorial utiliz`nd

texte canonice pe care le reinterpreteaz\ f\r\ s\ le tr\deze. Pe lista sa de interes artistic se afl\ subiecte precum puterea, limitele
[i derapajele ei, predestinarea [i
libertatea de op]iune, pacea [i
r\zboiul. Le-a abordat `n mont\ri
recente precum, dintre cele pe care le-am v\zut, Caligula, Noaptea
Walpurgiei sau Pa[ii comandorului, Macbeth. S`nt, de fapt, teme aproape obsedante pentru vremea
noastr\, `n care indivizii [i comunit\]ile `[i caut\ repere de siguran]\, `n care valorile morale [i
delimit\rile nu mai s`nt at`t de nete, l\s`nd loc confuziilor [i `n]elegerii eronate. Tema puterii e tratat\ de M\niu]iu din perspectiva
binelui [i a r\ului pe care le induce. {i `n Via]a e vis, guvernarea e
privit\ `n rela]ie cu modul `n care trebuie gestionat\, cu posibilele
ei derapaje, cu felul `n care liderii se las\ contamina]i de partea ei
`ntunecat\. Excesele, absolutismul,
narcoza puterii s`nt parametri interpretativi `ntre care Mihai M\niu]iu plaseaz\ povestea din Via]a
e vis. ~n contrapondere, s`nt marcate traumele pe care le a[az\ `n
orice individ izolarea, `nsingurarea, lipsa de afectivitate, ca efecte
directe ale nep\s\rii celorlal]i, ale
indiferen]ei lor, ori ale p\rerii c\
fac bine, c`nd, de fapt, fac r\u.
S`nt c`teva momente de o simplitate [i o frumuse]e cople[itoare `n
spectacolul lui M\niu]iu. A[ zice
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chiar de o poezie surprinz\toare
pentru stilul cerebralizat al creatorului, care de regul\ prefer\ emo]ia teatral\ st\p`nit\, filtrat\
prin ra]ionalitate, chiar rece. Precum mica m`ng`iere a Rosaurei
pe cre[tetul lui Segismundo, m`ng`iere pe care el o caut\ apoi, o
cere `ntinz`nd capul. Un gest cotidian, firesc devine emblematic pentru o stare, nevoia de sentimente
sincere, fundamentale, din categoria acelora care ne dau puterea de
a merge mai departe.

O inven]ie scenic\
adecvat\ unui text clasic
Venit `n teatru din zona arhitecturii, Adrian Damian [i-a concentrat concep]ia scenografic\ pe designul spa]ial. Decorul s\u e activ, se mi[c\, la propriu, na[te nu
doar spa]ii, ambiente de joc, ci [i
microlumi, atmosfere, senza]ii.
Mai `nt`i vedem un perete metalic, care constr`nge. Dincolo de el
exist\ altceva, care `nchide altceva, un fel de tunel luminat care avanseaz\ spre public, cu efecte vizuale speciale. Utiliz`nd construc]ii metalice, plastica scenografic\ denot\ precizie, jongl`nd cu
balansul dintre `nchis/constr`ngere deschis/eliberare. Atmosfera oniric\ e completat\ prin lumina alb\, l\ptoas\, care vine de
peste tot; prin plasmele cu transmisiunile `n direct, care ne ]in conecta]i la realit\]ile imediate.

~nso]itorii lui Basilio constituie
un mic cor, androgin, care `ndepline[te cam acela[i rol ca `n tragediile antice. Cori[tii s`nt, ca `nf\]i[are, multiplic\ri ale regelui, `l `nso]esc peste tot, `i sprijin\ ac]iunile,
comenteaz\ evenimentele, se asigur\ c\ predestinarea devine real\.
Cu Marian Râlea, distribuit `n Segismundo, Mihai M\niu]iu a lucrat frecvent, la Bucure[ti, Sibiu,
T`rgovi[te, a[a c\ `l putem numi unul dintre actorii s\i feti[. Prin]ul
pe care `l interpreteaz\ acum e un
amestec de infantilitate [i om matur, juc`nd deta[area exterioar\ pe
un fond de introspec]ie a personajului care `i denot\ complexitatea.
Ion Rizea face `n Basilio o compozi]ie de calitate, jucat\ atent la detalii. La detalii e atent\, ca `ntotdeauna, Claudia Ieremia, conving\toare `n Rosaura, `ntr-un tandem
reu[it ca tonalitate cu Marian Râlea-Segismundo. Momentele celor
doi transmit o emo]ie special\, unic\ `n spectacol.
De[i e `n versuri, Via]a e vis nu
sun\ deloc pr\fuit. Muzicalitatea ei
e pl\cut\ auditiv, impune o caden]\, un tempo constant, cu care toate componentele teatrale trebuie s\
]in\ hangul. Via]a e vis e un spectacol construit impecabil, cu logica solid\ cu care ne-a obi[nuit Mihai M\niu]iu. Dar [i cu frumuse]ea
inven]iei scenice adecvate unui
text clasic, c\ruia regizorul `i reitereaz\ universalitatea.
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Mihaela Michailov [i David Schwartz, `mpreun\ `n proiectul Te
eatrul sub
b p\m``nt

„Teatrul `nseamn\
altceva `n Valea Jiului“
Dup\ spectacolul despre mineriade Capete
`nfierb`ntate, dramaturgul Mihaela Michailov [i
regizorul David Schwartz s-au `ntors `n Valea Jiului
pentru un nou spectacol. De data aceasta, subiectul a
fost via]a minerilor [i a celor care tr\iesc `n zon\, cum
a fost [i cum este acum `n Valea Jiului.
~n vara lui 2012, echipa format\ din Bobo Burl\cianu,
Adrian Cristea, Alice Monica Marinescu, Katia Pascariu,
Vlad Petri, Alexandru Potocean, Andrei {erban, Mihaela
Michailov [i David Schwartz a dus noul spectacol
Teatrul sub p\m`nt `n turneu `n Valea Jiului. Despre
istoria acestui nou spectacol [i despre turneu am
discutat cu coordonatorii proiectului, Mihaela
Michailov [i David Schwartz, la emisiunea „Zona
independent\“ de la Radio România Cultural.

Robert B\lan

De ce v-a]i g`ndit s\ duce]i mai
departe povestea asta a minerilor? Ce e a[a interesant la Valea
Jiului?
Mihaela Michailov: ~n timp ce lucram pentru spectacolul Capete
`nfierb`ntate un spectacol care
are `n centru evenimentele din
13-15 iunie 1990 , ne-am dat seama din interviurile pe care le-am
f\cut cu lideri ai minerilor, cu pre[edintele României din acea perioad\, oameni care au fost b\tu]i, cu
studen]i, cu mineri, c\ e un poten]ial de cercetare foarte important [i
c\ ar fi necesar s\ facem o documentare `n Valea Jiului. {i, pentru c\ `n
Capete `nfierb`ntate nu era at`t de
mult prezent\ zona Valea Jiului, ni
s-a p\rut important s\ ne `ntoarcem
[i s\ facem un proiect care s\ aib\
`n centru comunit\]ile din Valea Jiului. C`t de legate s`nt aceste comunit\]i? Se mai poate vorbi de aceste
comunit\]i? Care e istoria oral\?
Cum se raporteaz\ oamenii unii
la al]ii? Care au fost istoria social\
a acestei zone dup\ 1989, impactul
politic al perioadei imediat de dup\ 89? Ni s-a p\rut important s\ revenim [i s\ facem un spectacol `n
care toate aceste lucruri s\ capete
valoare [i sens.

~nainte de a lucra la cele dou\
proiecte a]i mai fost `n Valea
Jiului?

Documentare `n min\

David Schwartz: Nu. Prima dat\ am
fost c`nd am f\cut documentarea
pentru Capete `nfierb`ntate. Atunci

La repeti]ii
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a fost primul nostru contact direct
cu zona respectiv\.

la Bucure[ti, s\ face]i un spectacol despre via]a lor?

{i cum a fost contactul cu zona
asta care are deja o imagine negativ\ `n mentalul românesc?

Mihaela Michailov: ~n primul r`nd,
noi am avut un plan de cercetare
foarte clar pus la punct. Am `ncercat s\ facem extrem de multe interviuri cu oameni din categorii sociale foarte diferite, nu doar cu mineri.
Ni s-a p\rut important s\ construim
[i o arhiv\ a acestor comunit\]i,
care s\ nu con]in\ doar pove[tile
minerilor. S\ avem `n prim-plan
istoria acestei lumi.
Cred c\ s-a stabilit un fel de `ncredere pe tot parcursul acestor
interviuri, pentru c\ de fiecare
dat\ i-am l\sat s\ vorbeasc\, am
pus `ntreb\rile care `i ajutau [i ne
ajutau pe noi. ~n paralel cu aceste
interviuri, am f\cut `n fiecare zi un
atelier cu o serie de copii din Petrila. Lucram pe pove[tile lor. ~ncercam s\ descoperim `mpreun\ cu ei
Valea Jiului. ~ntr-un proiect de genul \sta e foarte important ca cei
care vin cu pove[tile lor s\ simt\
c\ fac parte din echipa de crea]ie.

David Schwartz: Aici este unul dintre punctele importante ale spectacolului [i ale `ntregului nostru proiect.
Dup\ mineriade, discursul public,
at`t `n pres\, c`t [i cel al intelectualilor pentru c\ ei s`nt prezen]i `n
media [i `n sfera public\ româneasc\ , a mers `n zona denigr\rii V\ii
Jiului [i a meseriei de miner `n general. Minerii au fost numi]i huligani, brute, be]ivi, au devenit cei
care bat studen]ii, noi muncim, nu
g`ndim [i a[a mai departe. C`nd am
ajuns pentru prima dat\ `n Valea
Jiului, lucrurile s-au dovedit a fi diferite. Este vorba de o fost\ zon\ monoindustrial\ `ntr-o degradare extraordinar\, `n care oamenii nu mai
au locuri de munc\ (asta e cea mai
mare fric\ a tuturor: pierderea locului de munc\), `n care migra]ia [i
munca `n str\in\tate s`nt fenomene curente.
S`nt ora[e pline de copii [i de oameni `n v`rst\. De copii crescu]i de
fra]ii mai mari [i de bunici. Se confrunt\ cu ni[te probleme sociale foarte dure [i nu at`t de diferite comparativ cu alte zone monoindustriale
abandonate dup\ revolu]ie. ~n acest
context, pentru noi a devenit foarte
clar c\ un spectacol despre aceast\
zon\ [i despre munca de miner ar fi
foarte necesar. Ca un gest de recuperare a unor fenomene sociale care se `nt`mpl\ de dou\zeci de ani
[i care s`nt aproape absente din
discursul public.
Aici cred c\ mai e ceva foarte important: muncitorul `n general [i
minerul `n special, dup\ 1989, au
disp\rut complet din discursul public. Foarte rar vedem spectacole
despre muncitori [i despre problemele astea care afecteaz\ o mare
parte a cet\]enilor României. Ceea
ce ne-am dorit foarte mult a fost s\
transmitem [i pove[tile lor, s\-i
l\s\m [i pe ei s\ se fac\ auzi]i, s\-[i
spun\ [i ei punctul de vedere, problemele, sup\r\rile, bucuriile, istoriile [.a.m.d.

Cum a]i fost primi]i c`nd v-a]i
dus acolo... voi, ni[te arti[ti de

Din pove[tile astea a]i selectat c`teva [i le-a]i transformat `n monologuri. A]i combinat istorii diferite `n cadrul aceluia[i monolog?
David Schwartz: Au fost mai multe criterii de selec]ie. Am `ncercat
s\ acoperim categorii sociale c`t
mai diferite. Am vrut s\ nu avem
doar mineri sau doar pensionari
sau doar copii. Am `ncercat s\ avem
[i paznici de min\, [i mici `ntreprinz\tori locali, [i persoane care tr\iesc din c\rbunele furat. ~n jurul
minei, `n jurul mineritului func]ioneaz\ un `ntreg mecanism. Am vrut
s\ zugr\vim acest mecanism.
Am selectat pove[tile, am [i colat interviurile, deci exist\ buc\]i
`n care anumite personaje s`nt combinate. Scena copiilor e cumva mai
abstract\ [i e construit\ pe baza atelierelor la care am lucrat cu ei.

Pute]i s\ ne da]i exemple de personaje, de pove[ti care apar `n
spectacol?
Mihaela Michailov: Avem o doamn\
care e, cumva, depozitara istoriei acelei comunit\]i. A apucat greva
din 1942, l-a v\zut pe Gheorghiu-Dej.
A fost croitoreas\, apoi a f\cut coroane. Ea reu[e[te s\ ne fac\ s\
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vedem cum era Petrila de alt\dat\.
Avem un muncitor `n min\ care ne
poveste[te ce `nseamn\ s\ fii miner,
care e programul, ce `nseamn\ s\ te
treze[ti la o anumit\ or\, care e
munca. Avem, apoi, o doamn\ care
are un fast-food, care a trecut prin
mai multe meserii, prin mai multe
experien]e. E un mic `ntreprinz\tor
care a reu[it s\-[i creeze o afacere
ce func]ioneaz\. Avem copii care
vin cu pove[tile lor [i cu tipul lor de
observa]ie a lumii din jur, cu visele,
cu speran]ele lor. Avem un fost
miner salvator care vine cu experien]a de lucru de la Salvare [i ne
spune, cu multe detalii, cu ce se
confrunt\ `n aceast\ meserie. E un
personaj interesant pentru c\ poveste[te [i care era via]a artistic\
a V\ii Jiului, cum erau balurile,
cum erau brig\zile, cum func]ionau
aceste comunit\]i pentru care via]a artistic\ era un punct de coeziune foarte important.
David Schwartz: Trebuie s\ spunem
c\, `n perioada socialist\, `n Valea
Jiului s-au construit c\mine culturale, s-au construit cinematografe,
s-a construit un teatru `n Petro[ani. ~n fiecare s\pt\m`n\, acolo veneau arti[ti de la Bucure[ti. Via]a
cultural\, mai ales dup\ greva din
1970, a fost foarte bogat\. {i contrastul cu ceea ce s-a `nt`mplat dup\ 89 e foarte mare...

Acum, via]a artistic\ a]i adus-o
voi `n Valea Jiului... A]i fost `n
turneu cu acest spectacol acolo.
Cum a fost?
David Schwartz: Am jucat primul
spectacol la Petrila, `ntr-o cas\ de
cultur\ nou\, perfect renovat\, dar
cu o acustic\ foarte proast\ dup\
renovare. Spre deosebire de cele
vechi [i nerenovate. ~n spectacol exist\ personajul `n v`rst\ care poveste[te cum l-a v\zut pe Gheorghiu-Dej `n acea sal\ a Casei de
Cultur\. A fost un moment impresionant pentru c\, fa]\ de ceea ce povestea doamna despre anii 50 c`nd,
`n aceea[i sal\, se `nghesuiau peste
400 de mineri care ascultau discursul lui Dej [i participau la toate evenimentele care se desf\[urau
acolo, noi am avut un public de o
sut\ de persoane format `n mare
majoritate din copii [i tineri. {i asta spune foarte multe despre cum s-a
schimbat harta social\ a zonei: `n
momentul \sta, cei mai atra[i de
evenimente culturale s`nt copiii [i
cei foarte tineri. |sta a fost unul
dintre lucrurile de care ne-am lovit
[i am `ncercat s\ adapt\m spectacolul astfel `nc`t s\ fie inteligibil
[i pentru ei. Am scurtat anumite
buc\]i, am lungit altele, am dilatat
scena copiilor. ~n multe locuri a
devenit un spectacol interactiv.
Copiii au r\spuns [i ei la `ntreb\rile personajelor. ~n momentul `n
care un personaj `ntreba `n ce ]ar\
ai vrea s\ pleci, copiii au r\spuns [i

ei: Spania, Italia, Germania... , `n
func]ie, bine`n]eles, de reperele lor,
de locurile unde erau pleca]i p\rin]ii lor. Spre deosebire de Bucure[ti,
unde publicul asist\ pasiv [i prime[te pove[tile, acolo de multe ori
publicul a f\cut parte din spectacol.
Mihaela Michailov: Pentru noi to]i,
dincolo de o experien]\ teatral\ a
fost [i faptul c\ am `nceput s\ ne
punem problema cum facem teatru,
cum g`ndim teatrul pentru aceste
comunit\]i. Care s`nt mijloacele
noastre de expresie [i cum am putea s\ adapt\m c`t mai mult aceste mijloace la interesele, nevoile, dorin]ele lor?
~n primul r`nd se produce un efect de recunoa[tere oameni care
recunosc detalii (am auzit spectatori
spun`nd: Uite-o pe bunic\-ta! ). Iar
efectul \sta de recunoa[tere e foarte important pentru c\ spectatorul
particip\ cu totul altfel `n momentul `n care recunoa[te detalii din
lumea lui `n spectacol. Nu mai e
un act exterior lui.
La Bucure[ti, [tii c\ ai un tip de
public care are ni[te reflexe culturale. Vine, st\ frumos, aplaud\ frumos [i pleac\ frumos. Aici, oamenii
intr\ [i ies. No]iunea de spectacol
care `ncepe la [ase jum\tate [i se
termin\ la opt nu e prea clar\. Se
intr\ [i se iese `ncontinuu. Nu numai pentru c\ se plictisesc, dar pentru c\ eu [tiu? li se face sete. Se
mai duc s\-[i cumpere ceva. {i revin.
Cred c\ s`nt ni[te schimb\ri importante care ne fac sau ar trebui s\
ne fac\ s\ ne g`ndim cum facem ast\zi spectacole pentru aceste comunit\]i.
David Schwartz: La Aninoasa, a
fost o `nt`lnire foarte emo]ionant\
cu doi dintre liderii comunit\]ii de
acolo, care apar `n spectacol. E vorba de minerul salvator [i de un alt
miner, care a protestat la greva din
1977. Unul dintre ei a vorbit [i el `n
timpul spectacolului, a completat ce
spunea actorul pe scen\. A c`ntat
`mpreun\ cu actorii. Dup\ spectacol, am stat de vorb\ despre cum era
`nainte, cum e acum [i cum v\d ei
eventualele solu]ii la problemele de
acolo. A fost foarte emo]ionant [i
pentru actori s\ joace `n fa]a oamenilor care au oferit povestea lor.

A]i avut discu]ii dup\ fiecare reprezenta]ie [i `n Valea Jiului,
cum a]i f\cut [i la Bucure[ti?
Mihaela Michailov: Nu chiar dup\
fiecare reprezenta]ie. La Uricani am
avut un public care, la final, era format numai din copii. S-au urcat pe
scen\, au `nceput s\ c`nte. Au vrut
s\ vorbeasc\ cu actorii. Au c`ntat la
instrumente. Dar sigur c\ am avut
discu]ii: la Petrila, la Aninoasa...
David Schwartz: Discu]iile s-au dus
pe dou\ paliere. Unul legat de spectacol: ce p\rere au, `n ce m\sur\

~n spectacol, la Aninoasa

s-au reg\sit, ce i-a interesat, ce au
recunoscut. {i asta e foarte important pentru c\ mul]i dintre cei de
acolo probabil c\ nu mai v\zuser\
niciodat\ un spectacol de genul
\sta: despre ei, cu propriile lor pove[ti transpuse pe scen\. {i, pe de
alt\ parte, a existat [i o component\ puternic legat\ de solu]ii: de la
cum s-ar putea perfec]iona ideea
unui muzeu al minei `n Petrila p`n\ la solu]ii foarte concrete legate
de revenirea la agricultur\ [i `n
ce m\sur\ ar putea revigora asta
zona. Am discutat [i despre multvehiculata solu]ie a turismului. Am
vorbit despre acelea[i lucruri pe
care le-am discutat [i la Bucure[ti,
dar mult mai practic, pentru c\ oamenii aveau experien]a direct\ [i
[tiau de ce nu merge una sau de
ce ar merge cealalt\.
La Vulcan [i la Uricani, discu]iile n-au avut loc dup\ spectacol, ci
chiar `n timpul spectacolului. Oamenii au reac]ionat, au comentat,
au `ntrebat. A fost cineva care pe
monologul persoanei care fur\ c\rbune a povestit, la r`ndul lui, cum
nu-[i g\se[te loc de munc\, cum e
obligat s\ tr\iasc\ din mici afaceri dubioase.
Percep]ia noastr\ asupra teatrului se schimb\ fundamental acolo. Teatrul `nseamn\ altceva
acolo dec`t la Bucure[ti.
Mihaela Michailov: {i cred c\ e
foarte important c\ au participat
extrem de mul]i copii. Pentru mine
a fost un lucru important pentru c\
func]ioneaz\ anumite stereotipii
legate de faptul c\ tinerii, adolescen]ii, copiii merg sau nu merg la
evenimente culturale, stereotipii legate de c`t de t`mpi]i [i incul]i s`nt.
Cred c\ prezen]a lor ar trebui s\ ne
fac\ s\ ne g`ndim mult mai profund
la cum facem teatru pentru copii [i
pentru adolescen]i. Se schimb\ modul de a ne raporta la ce `nseamn\
conven]ie, text, c`ntece. {i spun asta pentru c\ mi se pare c\, la noi,
zona de teatru pentru copii este la
p\m`nt. Iar cea pentru adolescen]i
nu exist\...
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Discu]ii dup\ reprezenta]ie

De ce nu au venit adul]ii la spectacole?
David Schwartz: Au venit [i adul]ii. Dar de foarte multe ori am `nt`lnit p\rerea asta: Las\, mam\, nu
vin eu, s\ vin\ copiii, c\ pe ei `i intereseaz\, noi s`ntem obosi]i, noi
am venit de la munc\... .
Exist\ un soi de lips\ de `ncredere. {i mai e ceva. ~n Uricani, de
exemplu, am vorbit cu doamna de
la Casa de Cultur\ care ne-a spus
c\ acolo de 20 de ani au venit numai spectacole pentru copii . Altcineva ne-a spus cam acela[i lucru:
{ti]i de ce nu venim? C\ a trecut
cam mult timp de c`nd n-am mai
avut la ce s\ venim .
E mult mai greu s\ aduci oamenii `n institu]ii de cultur\ atunci
c`nd ele [i-au pierdut aceast\ calitate. Oamenii nu mai au obi[nuin]a de a veni `n aceste locuri. Ele
[i-au pierdut statutul de centre culturale... {i aici e vorba [i de cl\diri `ntr-o mare stare de degradare,
cum era, de exemplu, la Vulcan: o
cas\ absolut superb\, de la 1900,
fost cazinou, ref\cut\ `n perioada
comunist\, cu o acustic\ perfect\,
cu scen\, cu scaune, dar `ntr-o stare de degradare incredibil\. Abia
se aprindeau luminile.
Mihaela Michailov: {i cred c\ s-a
mai `nt`mplat ceva. S-a inoculat, `n
discursul public, c\ spectacolul
arta nu e pentru ei. Nu e pentru
oamenii de r`nd. Vor merge [i vor
vedea ceva ce nu vor `n]elege. A[a
c\ mai bine stau acas\.

A]i pomenit de teatrul din Petro[ani. Voi a]i jucat spectacolul
[i `n acest teatru. Exist\ vreo

diferen]\ `ntre publicul de acolo [i cel din ora[ele unde este
o cas\ de cultur\ sau nimic?
David Schwartz: Cred c\ putem s\
d\m un singur exemplu. Spectacolul nostru trebuia s\ se joace la ora
18.00. Din ni[te motive, care n-au depins de noi, s-a schimbat ora `n 16.00
cu dou\ zile `nainte [i au venit cam
45 de spectatori, `n condi]iile `n
care Petro[aniul are 40.000 de locuitori. La Aninoasa s`nt 4.500 de
locuitori. Au fost mai mul]i spectatori acolo, `ntr-o sal\ de clas\,
dec`t au fost la Petro[ani.
Dar aici e o alt\ discu]ie. Nu trebuie s\ vorbim despre Petro[ani,
ci despre o problem\ general\ a
teatrelor de stat. At`t `n Bucure[ti, c`t [i `n ]ar\ dar mai ales `n
]ar\, unde teatrele ar trebui s\ fie
ni[te reale centre culturale , spectacolele care se fac, de cele mai multe ori, nu au nici o leg\tur\ cu oamenii din ora[ul respectiv. Nu se
vorbe[te despre problemele lor.
Se monteaz\, de obicei, o pies\ clasic\, `ntr-un mod c`t mai abstract
[i care s\ aib\ c`t mai pu]ine leg\turi cu realitatea social\ a locuitorilor din ora[. Se cultiv\ un public
elitist care vine la teatru pentru c\
a r\mas cu ideea c\ e frumos s\
mergi la teatru .
Teatrul nu mai vine spre oameni.
Se a[teapt\ ca oamenii s\ se ridice
la nivelul `nalt al teatrului. {i oamenii zic: Mai bine ne uit\m la
televizor! Acolo m\car vedem ceva care are leg\tur\ cu noi . P`n\ [i
{tirile de la ora 5 , c`t s`nt ele de
grote[ti, au mai mare leg\tur\ cu
realitatea româneasc\ dec`t au
spectacolele de teatru. Atunci de
ce s\ mai mergem la teatru?
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Satan Rushdy
~n diminea]a zilei de 14 februarie 1989, taman de Ziua ~ndr\gosti]ilor, Salman
Rushdie prime[te un telefon de la o reporter\ BBC nu ca s\-i fac\
o declara]ie de dragoste, ci ca s\-i aduc\ la cuno[tin]\ c\, `n Iran, ayatollahul
Khomeini tocmai l-a condamnat la moarte. ~l mai `ntreab\ ce „senza]ie“ `i provoac\
aceast\ [tire. „Nepl\cut\“, r\spunde autorul Versetelor satanice, responsabile
pentru fatwa instituit\ de imam. ~n realitate, scriitorul este `ngrozit, terifiat,
speriat de moarte.
Florin Irimia
~ntr-un gest ira]ional, se repede
pe sc\ri s\ `nchid\ obloanele de
lemn ale ferestrelor din living [i
se baricadeaz\ `n cas\. Apoi, `[i d\
seama c\ `n c`teva ore este programat s\ apar\ la o emisiune a postului de televiziune CBS, iar mai
t`rziu e a[teptat la slujba de `nmorm`ntare a prietenului s\u Bruce
Chatwin. Se va duce la am`ndou\,
dar `n casa din care avea s\ plece
`n diminea]a aceea nu se va mai
`ntoarce dec`t dup\ trei ani, c`nd
deja nu va mai fi a lui. Nu e o condamnare `n adev\ratul sens al cuv`ntului, condamnare `nseamn\ s\
fii judecat de un tribunal impar]ial [i g\sit vinovat, `ncearc\ el s\
se `ncurajeze, pu]in mai t`rziu. E
doar edictul unui b\tr`n nemilos
[i pe moarte , un b\tr`n care, dup\
spusele unui ziarist, `l condamn\
la moarte pe pre[edintele Statelor
Unite `n fiecare vineri dup\-amiaz\ . ~ntrebat `n cadrul emisiunii
televizate cum r\spunde amenin]\rii iraniene, acestei adev\rate declara]ii de ur\, altfel spus, Rushdie declar\ m`ndru: Ar fi trebuit
s\ scriu o carte mai critic\. O religie ai c\rei lideri se comport\
astfel merit\, probabil, s\ fie
pu]in criticat\ . Avea s\ fie ultima lui apari]ie public\ pentru mult
timp de-atunci `nainte, iar peste doi
ani, `ntr-un gest pe care-l va regreta toat\ via]a, va `ncerca s\ formuleze o serie de scuze care, odat\
formulate, nu i-au folosit la nimic.

Independen]\, nu
indiferen]\ fa]\ de religie
Dar cum a `nceput totul? {i c`nd a
`nceput? Dac\ e s-o lu\m metodic,
[i Rushdie o ia foarte metodic, altfel cum s-ar explica cele aproape
700 de pagini ale volumului, totul
a `nceput `n copil\rie, c`nd micul
Salman deprinde o fascina]ie pentru pove[ti, pentru marile basme
ale Orientului pe care i le spune tat\l s\u, [i care, chiar dac\ erau neadev\rate, `l puteau face s\ simt\
[i s\ cunoasc\ adev\ruri pe care
adev\rul nu i le putea spune . Tot
atunci, Salman `n]elege c\ pove[tile nu apar]in nim\nui `n mod
exclusiv, c\ ele apar]in tuturor [i
oricui, [i oamenii au dreptul s\
fac\ ce doresc cu ele, a[a cum tat\l s\u, povestindu-i-le, adesea le
transforma din mers, le `mbog\]ea
con]inutul sau le simplifica, le devia de la cursul lor firesc , ghid`ndu-le apoi spre alte deznod\minte,
dar f\r\ s\ le umbreasc\ din frumuse]e, pentru c\, indiferent dac\
erau laice sau profane, luminoase
sau `ntunecate, pove[tile r\m`neau
`ntotdeauna fascinante. Altfel spus,
nu sacralitatea lor `l atrage pe micul
Salman, ci farmecul lor intrinsec,
for]a lor narativ\. Tot de la tat\l s\u,
copilul Rushdie mo[tene[te caracterul sceptic, iconoclast, [i de aici
independen]a aproape complet\
fa]\ de religie . Nu indiferen]a fa]\
de ea (ca student la Cambridge, Rushdie va studia exhaustiv via]a Profetului), ci independen]a, dreptul de
a spune poate sau m\ `ndoiesc
sau nu se [tie , `n timp ce Coranul
[i Biblia `i stau citite `n poal\.

~ncarnarea Diavolului
musulman
Forma]ia nereligioas\ a t`n\rului
Rushdie nu e unica responsabil\
pentru cele dou\ `ntreb\ri de mai
sus. Mai putem ad\uga aici un acut
sim] al nedrept\]ii, un nas fin pentru tot ce `nseamn\ abuz [i pentru
felurile uneori f\]i[e, alteori insidioase `n care el `[i face sim]it\ prezen]a, dar [i sentimentul profund

al unei duble neapartenen]e , `n care India natal\ nu mai e pe deplin
acas\ , iar Anglia adolescen]ei nu
e dec`t cas\ , [i de aici dorin]a de
a `ngem\na cele dou\ culturi de care (nu) apar]ine pentru a-[i f\uri o
identitate, chiar dac\ una n\scut\
din clivaj. Toate acestea [i mult mai
mult dec`t at`t pentru c\, dac\ `n
lumea lui, scriitorul se luase la
tr`nt\ cu demonii neapartenen]ei
[i ai ne`ncrederii (inclusiv ai ne`ncrederii `n capacit\]ile sale creatoare), lumea `[i v\zuse de-ale ei: revolu]ia islamic\ din Iran ]inea capul de afi[ al ziarelor `n 1979, iar la
scurt timp dup\ asta, ayatollahul
Khomeini se autoproclama Liderul ei Suprem. Urmau apoi Criza ostaticilor, r\zboiul dintre Iran [i
Irak, asasinarea Indirei Gandhi
`n India, ]ar\ care, c`]iva ani mai
t`rziu, va fi practic declan[atoarea
scandalului, printr-o serie de articole dintr-un ziar [i interzicerea
Versetelor... pe teritoriul s\u. Un
cuv`nt important `n escaladarea
conflictului (este incredibil cu c`t\
repeziciune s-au propagat lucrurile
`n acele zile de februarie 1989) `l au
[i liderii musulmani din Anglia, cu
nimic mai prejos `n furia lor fundamentalist\ dec`t `nsu[i mullahul
Khomeini. Acesta este momentul
c`nd Salman Rushdie, un scriitor
britanic respectabil, de origine indian\, c`[tig\tor `n 1981 al prestigiosului Booker Prize pentru Copiii
din miez de noapte, dar altfel un nume necunoscut at`t marilor mase ale omenirii, c`t [i cercurilor str`mte
ale puterilor mondiale, se va transforma peste noapte `n Satan Rushdy, `ncarnarea Diavolului musulman, un ins arogant, care trebuia
omor`t, [i omor`t c`t mai repede,
pentru c\ `ndr\znise s\ ia numele
Profetului `n van. Este o acuza]ie pe
care Rushdie o va repudia ori de
c`te ori i se va ivi ocazia.

Zece ani de pribegie
Romanul nu fusese scris cu inten]ii blasfematoare `n minte, romanul
spunea o poveste, [i nu Povestea cu
P mare, cea unic\, neinterpretabil\

Pove[tile nu apar]in nim\nui `n mod exclusiv,
» ele
apar]in tuturor [i oricui [i oamenii au dreptul
s\ fac\ ce doresc cu ele.
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[i de-a pururi adev\rat\. Dar ca
s\-]i dai seama de asta, trebuia `n
primul r`nd s\ cite[ti cartea, un
detaliu cu care furibundul fundamentalism islamic nu prea [i-a b\tut capul. Este, de asemenea, momentul c`nd Salman Rushdie, alias
Satan Rushdy, individul ce trebuia numaidec`t sp`nzurat pentru ca
moartea lui s\ constituie un exemplu, este nevoit s\ cear\ protec]ia Poli]iei Metropolitane, mai
precis a Diviziei Speciale, cea care se ocup\ [i de siguran]a oamenilor politici, afla]i `n diferite posturi, vulnerabile la acte de terorism. A[a se na[te Joseph Anton
din titlu, un alias inventat de autor pentru a fi folosit exclusiv de
Divizia Special\, pornind de la
prenumele a doi scriitori extrem
de dragi lui: Joseph Conrad [i
Anton Cehov. Este un nume frumos, Joseph Anton, un nume cu
rezonan]\ nobil\, dar efectul nu
este cel scontat. Imediat, poli]i[tii
`ncep s\-l strige Joe, apelativ care lui `i displace profund. Dar tot
e mai bine dec`t Satan [i infinit
mai bine dec`t s\ nu mai fie strigat deloc, ceea ce-ar `nsemna c\ e
mort. Urmeaz\ zece ani [i ceva
de pribegie, de lips\ a unui domiciliu stabil (locuie[te `n casele prietenilor, `nchiriaz\ apartamente
pentru perioade determinate, am
num\rat m\car cincisprezece loca]ii, dup\ care n-am mai ]inut
socoteala), zece ani [i ceva tr\i]i
`ntr-o permanent\ stare de angoas\, de surescitare, de cele mai multe ori perfect `ntemeiat\, zece ani
de umilin]e de tot felul, de clandestinitate `n ]ara al c\rei cet\]ean este, zece ani de demersuri
oficiale timide, f\cute cu jum\tate de gur\, c`nd vine vorba de guvernele conservatoare ale Marii
Britanii, mai hot\r`te din partea UE
[i foarte ferme c`nd ne g`ndim la
cele americane care s-au dovedit
p`n\ la urm\ cruciale `n `nghe]area fatwei (c\ci anulat\ nu a fost
niciodat\) [i neoficiale ale unor
organiza]ii, comitete [i ONG-uri
pentru a-i schimba lui soarta, zece ani [i ceva de lupt\ continu\
cu presa tabloid\, cu presa musulman\, cu opinia public\, zece ani
de suferin]\ [i profund\ m`hnire
([i sentimente cople[itoare de
vin\) c`nd traduc\torii romanu-

lui `ncep s\ fie ataca]i (cel japonez
este omor`t, editorul norvegian este `mpu[cat, dar supravie]uie[te,
cel italian este `njunghiat, dar
supravie]uie[te [i el), dar [i c`nd
prieteni dragi `ncep s\ fie r\pu[i
de cancer (Angela Carter, dar [i Clarissa, prima so]ie) sau s\ se lupte
cu el (Edward Said), zece ani petrecu]i `n cea mai crunt\ singur\tate, chiar dac\ adesea este `nconjurat de oameni, zece ani de
`ncerc\ri, p`n\ la urm\ reu[ite, de
a se reapuca de scris, zece ani de
disperare [i zece ani de speran]e
de[arte, dar [i zece ani de premii
[i consol\ri venite pe diverse c\i,
zece ani `n care `[i vede b\iatul (pe
Zafar) cresc`nd, devenind din copil adolescent, zece ani `n care s-a
`nc\p\]`nat s\ nu se dea b\tut, s\
nu-[i piard\ min]ile, s\ nu le dea
inamicilor s\i prea multe motive
de satisfac]ie. {i apoi, `ntr-o zi, momentul, aproape banal, al izb`nzii,
al victoriei, chiar dac\ una incomplet\, poate chiar amar\, c`nd guvernul iranian declar\ `n mod oficial c\ subiectul este `nchis, iar
el, `ncet-`ncet, `[i poate relua via]a
normal\, via]a de om liber.

„Nu se va sf`r[i
niciodat\“
Ra]iunea a prevalat asupra obscurantismului, libertatea de expresie a c`[tigat partida cu fanatismul
religios, binele a `nvins din nou
r\ul. Ei bine, nu. Numai dac\ nu
]i se mai `nt`mpl\ ]ie, nu-nseamn\ c\ nu se mai `nt`mpl\ deloc.
La 11 septembrie 2001, aripile f`lf`inde ale `ngerului exterminator
au b\tut din nou, iar mii de fiin]e
umane au c\zut secerate la p\m`nt. Nu se va sf`r[i niciodat\. Cel
mai important bastion al libert\]ii, locul `n care el `[i reg\sise demnitatea, ca om [i ca scriitor, fusese acum str\puns. Dar, pentru el,
co[marul se sf`r[ise. Nimeni nu-i
mai cerea capul, nu-l mai voia sp`nzurat. Era r`ndul altora s\ intre `n
vizorul larg [i necru]\tor al m`niei islamice. Mii de oameni despre
care nimeni nu va scrie un r`nd.
Sau poate nu. R\m`nea de v\zut.
Salman Rushdie, Joseph Anton. Memorii,
traducere de Dana Cr\ciun, colec]ia
„Biblioteca Polirom. Seria de autor
«Salman Rushdie»“, Editura Polirom, 2012
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O poveste japonez\ la Sibiu

O poveste japonez\, chiar a[a se intituleaz\ adaptarea dup\ piesa lui
Chikamatsu Monzaemon, Asasinarea unei femei `n infernul de ulei,
scris\ `n 1721 [i jucat\ `n special pe
scena de bunraku [i kabuki. Este
pentru prima oar\, spun reprezentan]ii teatrului sibian, c`nd `n Europa se prezint\ un spectacol bazat
pe o pies\ a dramaturgului japonez
Chikamatsu Monzaemon. Mai mult,
dup\ cum a m\rturisit `naintea premierei de la Sibiu regizorul Masahiro Yasuda, aceast\ poveste nu s-a
realizat niciodat\ a[a, ca proiectul
nostru, ca teatru contemporan, cu
actori din Europa .

Crim\ pe podeaua cu ulei
Piesa scris\ este inspirat\ de o crim\ petrecut\ la Osaka. Yohei (Ciprian Scurtea), un t`n\r negustor de
ulei, intr\ `ntr-o confruntare pentru curtezana Kogiku [i strope[te cu
noroi ni[te samurai care se duceau
la templul din Nozaki. Pentru asta,
este amenin]at cu t\ierea capului.

Poeme de teatru modern
Regizorul Masahiro Yasuda, n\scut
la Tokyo `n 1962, a venit prima oar\ la Sibiu `n 2007, ca voluntar la
festivalul de teatru, devenind de atunci un obi[nuit al locului, fiind
prezent la numeroase evenimente
teatrale. Spectacolele lui s`nt considerate poeme de teatru modern,
pornind de la stiluri tradi]ionale.
Pentru O poveste japonez\, repeti]iile au durat opt s\pt\m`ni, `ns\
exerci]ii scenice cu actorii au avut loc `n ultimii patru ani.
De-a lungul a patru ani, de c`nd
lucr\m la acest proiect, au fost nenum\rate ateliere. Stilul de lucru
este total diferit de cel `n care se lucreaz\ `n teatrele europene, tehnicile s`nt diferite , a spus Constantin
Chiriac, directorul teatrului sibian.

Actorii au avut de `nfruntat multe dificult\]i `n timpul acestor repeti]ii, pentru a preg\ti povestea spus\ cu accent pe energia corpului. Stilul unic de joc presupune construirea unui `ntreg univers prin corpul
actorului, care `[i restr`nge mi[c\rile `ntr-un mod neobi[nuit: la spa]iul unei s\li de ceai, yojo-han,
adic\ opt metri p\tra]i.

Antrenamente solicitante,
rezultat fermec\tor
Actorii au trecut prin antrenamente care dezvolt\ tehnica dialogului
[i percep]ia corpului prin exerci]ii
corporale, vocale [i de mimic\. Conform teoriei regizorului, yojo-han define[te fizic mi[c\rile japonezilor [i
simbolizeaz\ starea de constr`ngere pe care o simt ei atunci c`nd s`nt
prin[i `ntre dorin]\ [i datorie.

Rezultatul a fost un spectacol
`nc`nt\tor, cu mi[c\ri care p\reau s\ alc\tuiasc\ un dans totodat\ fragmentat [i continuu, scurte secven]e sacadate lipite `ntre
ele pentru a deveni un `ntreg, neobi[nuite [i pl\cute ochiului, un
dans al emo]iilor, cu `nclin\ri `napoi [i `nainte `n func]ie de dialog
[i de st\ri.
Ciprian Scurtea [i Diana Fufezan
`n rolurile principale, al\turi de
Florin Co[ule], Dana Talo[, Raluca Iani, Adrian Neac[u, Viorel Ra]\, Tomohiko Kogi, Veronica Arizancu [i Arina Ioana Trif, au dat
via]\ unei pove[ti japoneze mutate cu m\iestrie dintr-o epoc\ `n
alta, u[or [i pl\cut de urm\rit, `mbin`nd tradi]ia cu modernul.
O poveste japonez\ se joac\
din nou pe 19 octombrie.

Un Babel foarte fericit

{apte premiere la
sec]ia german\
Teatrul Na]ional Radu Stanca
din Sibiu a deschis noua stagiune cu cinci spectacole noi. A
doua premier\, dup\ O poveste japonez\, a fost ~mpotriva democra]iei, `n regia lui Alexandru Dabija, cu actorii sec]iei
germane, av`nd la baz\ piesa
dramaturgului Esteve Soler.
Sec]ia german\ a teatrului
sibian preg\te[te [apte premiere pentru aceast\ stagiune.
La finalul lunii octombrie, actorii vor juca `ntr-un spectacol
despre via]a lui Oskar Pastior,
regizat de Daniel Plier, iar anul viitor Victor Ioan Frunz\
va monta Cr\iasa Z\pezii, `n
timp ce Gavriil Pinte va regiza Tinere]e f\r\ b\tr`ne]e [i
via]\ f\r\ de moarte.
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Veronica D. Niculescu

Okichi (Diana Fufezan), prieten\
din copil\rie, `l spal\ [i `l ajut\, `nfrunt`ndu-[i so]ul. Dup\ un [ir de `nt`mpl\ri, Yohei ajunge s\ `i cear\
bani cu `mprumut lui Okichi, ca s\
`[i pl\teasc\ o datorie. Refuzat, alungat de acas\ [i dezmo[tenit de
p\rin]i, disperat, o `njunghie [i o
omoar\, apoi fur\ banii.
Chikamatsu Monzaemon, supranumit Shakespeare al Japoniei ,
este considerat unul dintre cei mai
mari dramaturgi japonezi, aduc`nd
numeroase inova]ii `n arta scenic\.
Lucr\rile sale s`nt considerate reprezentative pentru epoca Edo [i se
`mpart `n dou\ categorii, piese kabuki, pentru actori, [i piese jōruri,
pentru p\pu[i, cunoscute sub numele de bunraku.
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O poveste japonez\ a prins
via]\ pe scena Teatrului
Na]ional „Radu Stanca“ din
Sibiu. Prima mare produc]ie
din aceast\ stagiune, marc`nd debutul regizorului
Masahiro Yasuda `n România, s-a jucat pe 27 septembrie cu sala plin\, `nc`nt`nd
publicul prin stranietate [i
frumuse]e.

Constantin Chiriac, directorul Teatrului
Na]ional „Radu Stanca“ din Sibiu,
`mpreun\ cu regizorul Masahiro Yasuda
la conferin]a de pres\

Secretul Adrianei
Adriana Babe]i

{tiu c\ ar fi trebuit s\ scriu
`nc\ de s\pt\m`na trecut\
despre ce `nt`lniri formidabile am avut la Chi[in\u, despre ora[, despre universitate, despre masteranzii c\rora le-am predat [i despre
oamenii minuna]i pe care
i-am `nt`lnit [i re`nt`lnit.
Dar amintirile moldovene[ti
o s\ r\m`n\ la fel de vii [i
peste o s\pt\m`n\, pe c`nd
despre Mike trebuie s\ scriu
chiar acum, c`nd am aflat
c\, de c`teva zile, el nu mai
e. Ce caut\ `ns\ vestea asta
trist\ `ntr-o jubilotec\? Nimic mai simplu: Michael
Henry Heim a fost unul dintre oamenii de la care am
putut `nv\]a cel mai bine
lec]ia de bucurie.

L-am v\zut prima dat\
`n aprilie 1992, `n liftul unui
hotel din Newark, cum se
`ntre]inea lejer cu doi Nobeli, Saul Below [i Czeslaw
Milosz. Era cap t\iat Abraham Lincoln. Uimirea mea
a r\mas f\r\ margini, c`nd
l-am auzit `n zilele urm\toare vorbind ruse[te cu Brodski, Tolstaia, Axionov, ungure[te cu György Konrád, cehe[te cu Ivan Klíma, nem]e[te cu Enzensberger, `n polonez\ cu Michnik [i `n croat\ cu Slavenka Drakulic.
Cum tot f\r\ margini a r\mas [i starea continu\ de
n\uceal\ [i emo]ie care m-a
cuprins `n timp ce `i vedeam [i `i ascultam pe c`]iva dintre marii scriitori,

critici, istorici, politologi
din Europa [i America, aduna]i laolalt\ la prima gigaconferin]\ post- 89. Mi-am
jucat atunci rolul de ziarist
c`t `n zece vie]i, iar interviurile [i reportajele f\cute `n
zilele acelea m-au marcat pentru totdeauna. Cel care m-a
purtat peste tot [i m-a recomandat unor oameni la care
nu a[ fi visat s\ ajung vreodat\ a fost Mike.
Acum 20 de ani, acolo, la
Newark, ne-a apropiat pentru totdeauna o discu]ie de
c`teva ore despre literaturile Europei Centrale, dar mai
ales despre Danilo Ki . Nu
`i venea s\ cread\ c\, undeva
la marginea Europei, exista
o m`n\ de oameni, profesori
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[i studen]i, care `[i petreceau
ore bune din via]\ studiindu-i pe Kafka [i Musil, pe
Gombrowicz [i Schulz, pe
Hrabal [i Kundera, pe Kosztolányi, pe Milo Crnjanski [i
pe Danilo Ki . A fost at`t de
cucerit de proiectul nostru,
`nc`t, cuprins de elan, a promis c\ o s\ se apuce de `nv\]at româna [i c\ o s\ vin\
la Timi[oara. Fire[te c\ nu
l-am crezut [i fire[te c\ a
c`ta oar\? m-am `n[elat.
Nu-l cuno[team `nc\ bine.
Aflasem doar c\ e un geniu
poliglot, c\ sufl\ toate limbile Europei Centrale, pe l`ng\
francez\, italian\, spaniol\,
danez\, rus\ [i c\ a tradus
proz\ [i eseu din mai toate
aceste limbi.

P`n\ c`nd, `ntr-o sear\ de
iulie, `n 1998, Michael Heim
a cobor`t pe peronul g\rii din
Timi[oara dintr-un vagon
jerpelit de clasa a doua. Era
leoarc\ de transpira]ie, dup\ o c\l\torie halucinant\, de
peste zece ore, de la Cluj. Acolo, la UBB, urmase cursurile
unei [coli de var\, ca s\-[i perfec]ioneze româna. Nu-mi
venea s\ cred c\-l vedeam din
nou, dup\ [apte ani. Doamne, Dumnezeule, cum e[ti
Mike? , l-am `ntrebat acolo,
pe peron. Cum s\ fiu? , a
r\spuns el rar, `n române[te. N\du[it [i fericit! {i,
dup\ ce a f\cut un du[, dup\ ce a b\ut pu]in\ ap\ [i a
m`ncat ni[te fructe, spre

sear\ ne-a adunat [i a zis:
Hai la treab\ . A[a a `nceput aventura noastr\ cu
Mike. Dac\ vre]i s\ afla]i
c`te lucruri extraordinare
ne-a povestit, citi]i Un Babel fericit (1999, Polirom),
unde e transcris\ `nt`lnirea
noastr\ cu el. V\ `ndemn s\
o face]i [i pentru c\, `ntrebat fiind de colegii [i prietenii s\i care `i e cea mai
drag\ dintre c\r]ile lui, a
spus: Un Babel fericit. Iar
colegii [i prietenii de la Universitatea din Los Angeles
au tradus-o `n englez\ [i au
a[ezat-o la loc de cinste `n volumul The Man Between, prin
care i-ar fi s\rb\torit `n ianuarie 2013 cei 70 de ani.
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Cronicile genocidului –
Radu Aldulescu
„Suplimentul de cultur\“
public\ `n avanpremier\
un fragment din volumul
Cronicile genocidului, de
Radu Aldulescu, care va
ap\rea `n cur`nd la Editura
Cartea Rom=neasc\.
– Fragment –
Cine a furat [i cine a ucis
~i spusese la un moment dat, ar vrea
s\ cread\ c\-ntr-o str\fulgerare de
luciditate, c\ n-ar avea cum s\ scape de ea dec`t poate omor`nd-o. O
amenin]are, desigur, adic\ o s\-i
at`rne de g`t pe veci, ca o piatr\ de
moar\, oric`t s-ar da bietul Laurian de ceasul mor]ii s\ [i-o scoat\
din via]\. Mai apoi `ns\ nu i-a mai
sunat at`t de limpede `ncotro bate
amenin]area asta. Parc\ ar fi sunat ca un `ndemn... Bine`n]eles c\
nici ei nu-i convine, dar nici n-ar
divor]a. Cu doi copii de g`t, piatra
ei de moar\, nu i-ar fi deloc u[or
s\-[i refac\ via]a; dup\ c`t de r\u s-a
n\r\vit la bani, n-ar concepe dec`t
un partener potent financiar. Prost
a-nv\]at-o cine a `nv\]at-o, Lauriane, a[a c\ tot mai bine cu prostul ei.
O fi totu[i `ndeajuns de de[teapt\,
ca s\-[i dea seama c\ el doar face pe
prostul. De bun\voie [i totodat\ constr`ns. Nici lui nu i-ar veni la-ndem`n\ s\ divor]eze. Un sacrificiu f\r\ rost, care ar fi cirea[a de pe tort
a sacrificiului celor [aisprezece ani
de c\snicie. Te ustur\-n cur, partajul averii f\cute din munca lui, pensiile alimentare, copiii l\sa]i `n custodia ei... N-ar renta s\ lupte-n instan]\ ca s\ ob]in\ copiii. Copiii s`nt
prea lega]i de ea. Pentru Laurian
pot fi cel mult un decor tonifiant,
pentru care cotizeaz\ din greu, f\r\
ca ei s\-i dea seama deocamdat\.

~n fa]a computerului, evalueaz\
diverse posibilit\]i, `mpotrivindu-se
totodat\ pornirii de a se duce la frigider, unde-l a[teapt\ un pachet cu
dou\ sute de grame de [unc\ de Praga. Va avea dreptul peste o or\ [i
jum\tate abia. Dieta sever\ la care a subscris extrem de hot\r`t `i
va asigura un ritm de sl\bire de
circa trei kilograme pe s\pt\m`n\.
Pur [i simplu te ustur\-n cur de
foame. Schimbarea de regim, trecerea de la shaorme, pizze [i fripturi la legume, fructe, carne slab\
c`nt\rit\, c`t s\ nu-i ajung\ nici pe
o m\sea, i-a iritat sfincterul. Merit\ `ns\ sacrificiul. Are toate [ansele ca-n zece s\pt\m`ni s\ ajung\ la
nou\zeci [i cinci de kilograme, iar
de-aici `ncolo ar mai avea pu]in de
tras p`n\ s\ se stabileasc\ la optzeci... {i c`nd te g`nde[ti c\ uneori
ea joac\ comedia asta de doi bani:
se face c\ `ncearc\ s\-i apropie pe
copii de el e tat\l vostru care munce[te din greu pentru voi, iubi]i-l...
C`t\ falsitate! C`t\ perversitate! La
fel ca-n exalt\rile ei fataliste: s-o
omoare. Ca [i cum asta [i-ar dori.
N-ar fi exclus. S\ fie omor`t\ de
b\rbatu-s\u. Ucis\, sacrificat\... Vorbele astea urc\ din str\fundul cugetului odat\ cu foamea [i se `nfig `n
creier ca ni[te s\ge]i de o]el, eliber`nd, prin cine [tie ce conexiuni
obscure, ideile lucrative. Laurian
nu duce lips\ de idei lucrative. Se
pricepe s\ fac\ bani, s\-i investeasc\ inteligent, viz`nd `n permanen]\ c`[tigul. Se poate considera un c`[tig\tor. Un `nving\tor. Va ajunge la
greutatea ideal\ de optzeci de kilograme, de la care a plecat de altfel
`n urm\ cu [aisprezece ani, c`nd
s-a c\p\tuit cu Brându[a. Atunci va
merge mai mult pe jos, ar alerga eventual, ar frecventa sala de for]\. Va
redeveni suplu, rezistent, puternic,
plutind pe deasupra mizeriilor...

{i-n definitiv la ce s-ar m`nji s-o
omoare? S-o omoare \ia care-o reguleaz\. Asta-i soarta curvelor. Astfel defileaz\ ele prin Cronicile genocidului , h\ituite de demonii fornica]iei, `njunghiate, incendiate,
[trangulate, crucificate, torturate...
Te ustur\-n cur, ei nu-i pas\ c\-i `mproa[c\ numele [i d\ ap\ la moar\
du[manilor. ~l d\ legat pe m`na du[manilor, a[a `nc`t se poate spune
f\r\ teama de a gre[i c\-[i cere singur\ pedeapsa. El, la r`ndu-i, e constr`ns s\ mizeze pe pedeapsa asta,
`n care-i dispus s\ investeasc\ la
o adic\.
{i dac\ ar fi s\ dea timpul `napoi... Opintindu-se cu dieta. Acum
[aisprezece ani, el avea optzeci de
kilograme [i o foame grea `n el, mo[tenit\ ca [i un blestem de la p\rin]i
[i bunici. La dou\zeci [i patru de
ani era un veritabil atlet al foamei,
`nalt de un metru optzeci [i cinci [i
c`nt\rind optzeci de kilograme. Trebuie c\ la dou\zeci de ani era [i mai
[i. C`nd `l contactase Doru B\d\n\u, care f\cuse box la via]a lui, a
]inut s\-l complimenteze spun`ndu-i c\ are conforma]ia ideal\ pentru un semigreu. Era totu[i prea
t`rziu la dou\zeci de ani ca s\ mai
fac\ performan]\ `n box, dar pentru
formarea `n munca informativ\
era v`rsta ideal\... La [aisprezece
ani c`nd a luat-o, Brându[a avea tot
`n jur de cincizeci de kile, ca acum.
S-a men]inut. C\cat! Pentr-o salb\
de m\rgele apuca[i pe drumuri rele.
O s\ rabzi foame [i usturime-n cur
p`n\ ai s\ dai timpul `napoi la optzeci de kilograme. Te vei r\t\ci iar\[i dezinvolt prin vagine virgine.
Unde dracu s-or fi dus anii \[tia?
S-au pierdut, s-au scurs `ntr-o gaur\ neagr\. De mul]i ani nu mai vrea
s\ [tie nimic de curv\s\relile ei. I
s-a f\cut totu[i v`nt pe firul lor, tocmai c`nd presei locale i se vl\guise

AUTORUL
RADU ALDULESCU (n\scut la 29 iunie 1954, `n Bucure[ti) a debutat `n
1993, la Editura Albatros, cu romanul Sonata pentru acordeon, pentru
care a primit Premiul Uniunii Scriitorilor din România. A mai publicat romanele: Amantul Coliv\resei (edi]ia I, Editura Nemira, 1996; edi]ia a II-a,
Editura Cartea Româneasc\, 2006); ~ngerul `nc\lecat (Editura Phoenix,
1997, edi]ia a II-a, Editura Cartea Româneasc\, 2011); Istoria eroilor unui
]inut de verdea]\ [i r\coare (edi]ia I, Editura Nemira, 1998; edi]ia a II-a,
Editura Cartea Româneasc\, 2007); Proorocii Ierusalimului (edi]ia I,
Editura Publica]iilor pentru Str\in\tate, 2004; edi]ia a II-a, Editura Corint, 2006; edi]ia a III-a, Editura Cartea Româneasc\, 2009; edi]ia a IV-a, Editura Polirom, Top 10+, 2012); Mirii nemuririi (Editura Cartea Româneasc\, 2006), Ana-Maria [i `ngerii (Editura Cartea Româneasc\, 2010). A
scris scenariul filmului Terminus Paradis (regizat de Lucian Pintilie),
care a ob]inut Marele Premiu al juriului la Festivalul de la Vene]ia.
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interesul pentru scandaloasa via]\ intim\ a so]iei directorului Foii
arge[ene pentru minte [i cuget. Articolele alea imunde trebuie c\-i
g`dilau orgoliul Brându[ei [i `nt\r`tau [i mai tare demonii fornica]iei. Cine [tie ce prin]es\ Diana sau
Elen\ Udrea s-o fi crezut proasta.
Pentr-o salb\ de m\rgele. Mar[ la
c\cat c\ m\m\lig\ ]i-am dat. O c\]ea pervers\, care nu e vorb\ c\
[i-a g\sit prostul. Drept mul]umire
c-a scos-o din rahat [i a pus-o-n r`ndu lumii bune... M\n`nci de [ase
ori pe zi, `ntre o sut\ [i dou\ sute
de grame de alimente, f\r\ p`ine,
dulciuri de nici un fel, fructe din
dou\-n dou\ zile, ceaiuri diuretice ne`ndulcite la discre]ie, de te
ustur\-n cur [i te ia cu le[in. Prin
banii [i rela]iile lui, i-a g\sit posturi de directoare... Atunci a intrat
pe fir doamna directoare Georgeta
Ciochin\, care a preluat din mers,
discret, subiectul epuizat de pres\
[i s-a apucat s\ zg`rme s`rguincioas\ rahatul cu telefoane anonime.
Astfel a intrat Laurian `n leg\tur\
cu Andreea, consoarta amantului
fatal. Cic\ Robert Diavolul. Te doare capul, `]i vine r\u [i nevast\-sa
o femeie din cale-afar\ de obositoare, muncit\ [i ea de demonii fornica]iei, vai de steaua lui de Diavol. S-a r\t\cit [i el `n vagine, dar
nu mai are nici o [ans\ s\ ias\ la
lumin\. Ca justi]iar filotim, aplecat la durerile plebei, Laurian i-a
promis femeii c-o va ajuta [i de bun\ seam\ c\ se va ]ine de cuv`nt. A
sistat `ns\ leg\tura cu ea. N-avea
rost, nu mai prezenta nici un interes. L-ar fi interesat `n schimb b\rbatu-s\u. Nu-[i d\dea `nc\ seama
pentru ce, avea un soi de presim]ire [i uite c\ s-a `nt`mplat s\-l contacteze pe viu. Era inevitabil, `n t`rgul \sta unde toat\ lumea cunoa[te
pe toat\ lumea. Pe var\ s-a intersectat cu el [i Brându[a prin centru.
Brându[a le-a f\cut cuno[tin]\,
[i-au z`mbit, s-au `ntre]inut pre]
de o jum\tate de minut... Ecce homo:
un b\rbat `nalt, `ncovoiat, scheletic. Un spectru r\p\nos, cu plete
cenu[ii [i ochi urduro[i, de un albastru-cenu[iu `mb`csit de frustr\ri
str\vechi. Chiar c\-]i vine r\u [i te
doare capul. S\rmana Brându[a,
r\u a mai ajuns... O figur\ dubioas\
altminteri, de boschetar periculos.
Figura aia `i reveni `n minte dup\
o lun\ [i ceva, pentru a-[i spune
iar\[i, pe un ton schimbat: \sta-i
omul! Omul `n care s\-[i pun\ n\dejdea, el [i deopotriv\ Brându[a.
Omul care s\-i scape unul de altul,
`n condi]ii reciproc avantajoase...
Nu, nu se pune problema c\ Brându[ei i-ar da prin cap s\ fug\ cu el
`n lume, de[i rela]ia lor pare stabil\. Diavolul se pricepe s-o frece,
s-o ating\ unde-i place, s\-i `nte]easc\ [i s\-i potoleasc\ m`nc\rimea...
O mare iubire, un subiect care se
preteaz\ a fi preluat [i dezvoltat
de presa local\ de scandal [i care

presupune, desigur, un deznod\m`nt imprevizibil. Tragic, eventual.
Pasiunea [i demonii fornica]iei
cheam\ nenorocirea. Foamea doare de-]i vine s\ zbieri. Merit\ `ns\.
Dac-ar fi s\ dai timpul `napoi. Era
speriat [i `nfometat pe atunci. Foamea a atins apogeul durerii. Sau
poate c\ nu. Vreme de [aisprezece
ani a tot pus carne [i os`nz\ pe el,
a[tept`nd ce? Ceva trebuie f\cut,
oricum. Cu pre]ul unei dureri oric`t de mari. Ceru ajutorul asociatului, omului providen]ial al vie]ii
sale. Cine, dac\ nu el? Omul \sta i-a
schimbat via]a, de[i nu-i mai pu]in
adev\rat, [i valoarea lui... Doru B\d\n\u se puse pe s\pat: prin rela]iile de la Poli]ia [i Oficiul St\rii
Civile din Fr\sineni reu[i s\-i pun\
la dispozi]ie lui Laurian datele de
care avea nevoie. Era exact a[a cum
intuise. Ideile lui lucrative merg
m`n\-n m`n\ cu flerul `n privin]a
oamenilor. Oameni care ajut\ oameni sau `i ucid. Tot un drac. Oamenii lui B\d\n\u au s\pat ad`nc
`n biografia omului, a c\rui specialitate-i veche de peste treizeci de
ani, trainic\ carevas\zic\, foarte
pre]ioas\ `n ce-l prive[te pe Laurian: furt, t`lh\rie, tentativ\ de
crim\ [i ce-o mai fi s\ fie la curul
s\rmanei Brându[a.
Ochii lui Laurian se umplur\ instantaneu de lacrimi. O specialitate veche de c`nd lumea. P\c\tuie[ti
ca s\ te po]i poc\i mai cu spor. Tranzitul intestinal stagneaz\. Treci
printr-un moment critic, dar obligat `l vei dep\[i. Organismul este
conceput pentru a face fa]\ [i unor
suprasolicit\ri de felul \sta, `n afar\ c\ el a avut dintotdeauna predispozi]ie pentru constipa]ie. A
fost constr`ns la sedentarism. Condamnat, s-ar putea spune. To]i ai
lui [i-au c`[tigat traiul muncind din
greu cu bra]ele. Alt fel de condamnare, munca fizic\, care-]i ofer\ totu[i ni[te posibilit\]i de eliberare.
Munca fizic\ [i munca-n general
te pot salva de multe, dar nu [i de
s\r\cie. Ideile lucrative s`nt altceva, ca [i creativitatea, de altfel.
Omul nu e f\cut s\ munceasc\, de[i
a fost blestemat `n acest sens. Omu-i
f\cut s\ creeze, s\ speculeze, s\ se
scuture de blestemul muncii, al c`[tig\rii traiului cu sudoarea frun]ii,
dar asta face s\ creasc\ hoitul [i `ntre]ine constipa]ia. Banii, foamea,
durerea... Laurian tasteaz\ titlul
Cronicii pentru ziarul de m`ine:
N\ravul din fire n-are lecuire .
Se ivea o problem\ totu[i. Se iveau mai multe probleme, dar asta
conta cel mai mult pentru el: Dac\
omul nu se va dovedi vrednic de
specialitatea lui? Dac\, odat\ cu `naintarea `n v`rst\, [i-o mai fi pierdut din abilit\]i? Apel\ tot la Doru,
care ini]ial p\ru s\ nu `n]eleag\
sau doar se f\cea c\ nu `n]elege. El
e la curent cu vicisitudinile vie]ii
de familie ale lui Laurian [i-l admir\ chiar pentru felul cum reu[e[te
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s\ se deta[eze. De o vreme `ns\, d\
semne c-ar vrea s\ ia m\suri, dac\
a `nceput s\ str`ng\ informa]ii despre actualul amant al nevesti-sii...
S`nt probleme de familie foarte
frecvente `n ziua de azi. Doru B\d\n\u, bun\oar\, p\time[te de ani
de zile cu un fiu care se drogheaz\. A disperat umbl`nd cu el pe la
cure de dezintoxicare [i n-a lipsit
mult ca s\-l piard\. Curv\s\relile
Brându[ei s`nt nimic, m\ rog, iar
cu ce scop str`ngea Laurian genul
\la de informa]ii nu-i treaba lui
Doru. Nu-i d\dea m`na s\ fie indiscret, c`t o fi fost el de securist.
Laurian `ns\ `l edific\ asupra planului s\u, dat fiind c\ numai el `l
putea ajuta. Au f\cut doar at`tea
`mpreun\.
S-a potrivit a[adar bine ca asta
s\ fie specialitatea omului [i el ar
fi omul potrivit ca s\-l scape de
Brându[a... Doru `l fix\ tot mai
atent cu privirea lui scrut\toare.
~n sf`r[it ar\ta c\ `n]elege. Dar `n
cazul c`nd omul nu s-ar dovedi vrednic... Da, `n cazul \sta se pot g\si
ni[te speciali[ti. Cine l-ar putea `ndruma spre ace[ti speciali[ti? vru
s\ [tie Laurian. Doru `ns\ p\rea
epuizat de c`t de multe `i spusese.
T\cu o vreme asupra acestui subiect, oric`t l-ar fi ispitit Laurian.
~ntr-un t`rziu `i spuse c\-l poate
pune `n leg\tur\ cu ni[te speciali[ti care s\ rezolve. El are ni[te
rela]ii, iar cu banii po]i rezolva aproape orice. Noi nu ducem lips\.
Banii, da, durerea [i le[inul. Agonia. Nu s-a f\cut `nc\ ora pentru
cele dou\ sute de grame de [unc\
de Praga. Dac\ m\n`nc\ acum, peste o or\, c`nd ar trebui s\ m\n`nce,
i s-ar face iar\[i foame. Oricum `i e
foame tot timpul. Foamea, durerea,
nebunia... Doar respect`nd orarul
meselor, gramajul, num\rul de calorii, po]i intra `n ritmul de trei
kilograme pe s\pt\m`n\.
Laurian scutur\ capul, arunc`nd
de pe frunte [i de pe falca st`ng\ lumina tulbure a amiezii reflectat\-n
ecranul computerului dimpreun\
cu pia]a central\, f`nt`nile arteziene,
rondurile de lalele, cl\dirile Prim\riei [i ale Prefecturii, cvartalele

CARTEA
Robert Diavolul, `ngerul `nc\lecat, se `ntoarce `n locurile pe care
le luase `n st\p`nire `n urm\ cu
mai bine de 30 de ani. Vremurile
s-au schimbat, oamenii `[i duc
traiul mizer de pe o zi pe alta, ap\sa]i de spectrul [omajului [i de
credite la b\nci; locul colibelor
rudarilor a fost luat de blocuri famelice din beton, debran[ate de
la ap\ [i c\ldur\, pe dealuri, se `ntorc dup\ soare vile luxoase, cu
piscine [i terase, cursele burdu[ite cu naveti[ti se intersecteaz\ cu
jeepuri [i limuzine sclipitoare.
Nevoit s\ p\r\seasc\ Bucure[tiul, `mpreun\ cu t`n\ra sa so]ie
[i cu fiul lor, b\rbatul de aproape
60 de ani `ncepe o via]\ nou\.
~ntr-un mediu ostil [i corupt, prielnic viciului, Robert, Andreea, Laurian Susanu [i Brându[a un patrulater toxic intr\
`ntr-un joc diabolic pe via]\ [i pe moarte.
Cronicile genocidului continu\ s\ `nregistreze, spre aducereaminte, pove[tile timpurilor noi, din v`rtejul c\rora se salveaz\
doar cei puternici.

de blocuri din G\vana Unu [i G\vana Doi. De aici, de la etajul treisprezece, po]i lua totul `n st\p`nire.
~n sf`r[it, st\p`n. Afacerea lui de rahat pentru care n-a fost de-ajuns
c`t\ foame a `ndurat. C\uta]i-m\-n
vagine de lalele virgine. Pre]ul a
fost c-am ucis poetul din mine. Ofteaz\ tast`nd primele fraze ale cronicii, extr\g`ndu-le parc\ din scursura de acid de pe fundul stomacului:
Cine a furat va mai fura. Cine a ucis
va mai ucide . Sare de pe scaunul
ergonomic tapi]at cu piele neagr\,
ca `mpins de un resort. {unca din
frigider. Gustul c\rnii. Chinul, delirul, genunchii `nmuindu-se. Cade la loc pe scaun. Dou\ d`re de lacrimi simetrice i se scurg pe obraji,
s\lt`nd la vale ca ni[te p`r`ia[e peste ]epii b\rbii.
Las\ Cronica `n suspensie,
cum nu-i prea st\ `n obicei. Ritmul
de sl\bire de trei kilograme pe
s\pt\m`n\ poate deregla ritmul
scrierii zilnice a Cronicilor , mun-

ca [i distrac]ia lui de zi cu zi. Ceea
ce n-ar fi deloc cinstit. Cinstit din
partea cui? Usturimea din cur, ame]eala, durerea de cap, acum [i ]iuitul urechilor. N-ar fi mare lucru
s\ moar\. Cine a furat [i a ucis ca
s\ m\n`nce... Las-o balt\.
Se apuc\ s\-[i verifice coresponden]a electronic\. Sare peste
grosul ei, format din e-mailuri ale
cititorilor [i coresponden]ilor Foii,
[i trece direct la coresponden]a privat\, z\bovind `ndelung la cea `n
care-[i falsific\ identitatea. E un
joc pasionant, care uneori `i abate
g`ndul de la foame. E mai mult dec`t un joc. E chiar via]a lui `n joc.
Tortura foamei, de intensitate insuportabil\, imprim\ jocului gravitate [i-l `ndeamn\ s\-i `ntrevad\
scopul [i finalitatea.
Cine a ucis, da, demonii foamei [i fornica]iei sap\ `n carne [i
las\ semne. Sc\ldat\-n lacrimi,
figura lui Laurian `nclin\ u[or
spre ecranul computerului.

PE SCURT
» D an L ungu c ite[te ` n P olonia
S`mb\t\, 6 octombrie, la Teatrul Współczesny
din Wrocław, Polonia, Dan Lungu va avea o
`nt`lnire cu cititorii, `n cadrul Festivalului de
Proz\ Scurt\ Opoviadania . Cu acest prilej,
Dan Lungu va citi c`teva fragmente din
povestirile sale, dar [i un fragment din romanul Raiul g\inilor, `n traducerea lui Szymon
Wcislo. Al\turi de Dan Lungu, vor mai citi scriitorii: Emil Hakl, Andrzej Stasiuk, Magdalena Tulli, Empar Moliner, Natasza Goerke.
Dan Lungu nu le este str\in polonezilor. S`nt o bab\ comunist\!,
celebrul s\u roman, a ap\rut deja `n polon\, la Editura Czarne, `n
traducerea Joannei Kornaś-Warwas, iar Raiul g\inilor este `n curs
de apari]ie la aceea[i editur\.

» E mil B rumaru ` [i l anseaz\ Opere III la Ia[i,
`nso]it d e A da M ilea
Joi, 11 octombrie, de la ora 19.00, la Teatrul Fix
(Str. Cuza Vod\ nr. 10, subsol) din Ia[i va avea
loc lansarea volumului Opere III. Cer[etorul de
cafea semnat de Emil Brumaru, ap\rut recent la
Editura Polirom. Al\turi de autor, vor prezenta
Marius Chivu [i Bogdan Cre]u, actorul C\t\lin
Mândru va citi c`teva fragmente din volumul
ce con]ine scrisorile poetului c\tre Lucian Raicu, Alex. {tef\nescu, Leonid Dimov, {erban Foar]\, Radu Petrescu,
Florin Mugur sau Ilie Constantin, unele ap\rute `n periodice, altele
inedite. Va fi prezent\ [i Ada Milea, care va sus]ine un microrecital.

» I on I ano[i ` n d ialog c u I on B ogdan L efter l a
„Cafeneaua c ritic\“
Miercuri, 10 octombrie, la ora 18.30, `n Club
A din Bucure[ti (Str. Bl\nari nr. 14), scriitorul [i eseistul Ion Iano[i este invitatul
criticului literar Ion Bogdan Lefter la o nou\ edi]ie Cafeneaua critic\ . Evenimentul
este prilejuit de lansarea celui mai recent
titlu semnat de Ion Iano[i, Interna]ionala
mea. Cronica unei vie]i, ap\rut de cur`nd la
Editura Polirom. Ion Iano[i reconstituie `n Interna]ionala mea.
Cronica unei vie]i, volum ap\rut [i `n edi]ie digital\, imaginea unei epoci zbuciumate, dar [i traseul unui destin cultural mai pu]in
obi[nuit.
Titlul amplului volum trimite, pe l`ng\ op]iunea comunist\ din
tinere]e, la apartenen]a multipl\ a autorului (evreu maghiar, vorbitor [i de german\ [i rus\, dar care s-a afirmat profes`nd [i scriind `n limba român\) [i la sinuozit\]ile politicii secolului trecut.
Printre numeroasele jurnale, un exerci]iu de onestitate precum cel
de fa]\, completat cu bogate am\nunte istorice, clarific\ o parte
din necunoscutele unui timp greu `ncercat.

SEMNALE
Don DeLillo, Punctul Omega, traducere din limba englez\ de Veronica D. Niculescu, carte publicat\ [i `n edi]ie digital\, colec]ia „Biblioteca Polirom. Proz\ XXI“, Editura Polirom, 180 de pagini, 22.95 lei

Chuck Palahniuk, Snuff, traducere din limba englez\ de Mihai
Chirilov, colec]ia „Biblioteca Polirom. Proz\ XXI“, Editura Polirom, 216 pagini, 24.95 lei

Aflat constant pe lista Premiului Nobel pentru Literatur\, Don DeLillo este un scriitor reprezentativ al postmodernismului american [i unul dintre marii romancieri
de peste Ocean, al\turi de Philip Roth [i Cormac McCarthy. Romanul Cosmopolis,
recent ap\rut la Polirom, a fost ecranizat `n regia lui David Cronenberg, av`ndu-i `n
distribu]ie pe Robert Pattinson, Juliette Binoche, Sarah Gadon [i Paul Giamatti.
Punctul Omega, cel mai recent roman publicat de Don DeLillo, caut\ `n mintea [i
sufletul unui intelectual, recrutat de serviciile secrete s\ ajute la teoretizarea
r\zboiului, argumentele din spatele at`tor mor]i ignorate de propaganda [i strategiile militare. Protagonistul, Richard Elster, pensionar de-acum, s-a retras undeva `n
de[ert, `n c\utarea spa]iului originar, `nso]it de fiica sa [i de un t`n\r regizor de film
care `[i dore[te s\ fac\ un documentar cu b\tr`nul profesor. Cei trei ajung s\ tr\iasc\
`ntr-o intimitate ciudat\, plin\ de momente de tandre]e, aproape ca `ntr-o familie.
~ns\ un eveniment `nfior\tor pune cap\t traiului lor deta[at de lume, l\s`nd misterul
s\ b`ntuie peisajul de[ertului [i al min]ii.

Cassie Wright, celebra preoteas\ a pornografiei, are de
g`nd s\-[i `ncheie cariera legendar\ printr-o performan]\
uluitoare: un nou record mondial al contactelor sexuale `n
serie. Totul se va petrece `n fa]a camerei de filmat, cu [ase
sute de b\rba]i, unul dup\ altul. Povestea romanului
Snuff este urm\rit\ din perspectiva a trei b\rba]i, participan]i la inedita `ncercare: nr. 72 (unul dintre numero[ii
tineri care sus]in c\-i s`nt fii celebrei actri]e), nr. 137 (care
vrea s\-i cear\ m`na [i s\-i propun\ s\ apar\ `mpreun\
`ntr-un reality show) [i nr. 600 (starul porno `mb\tr`nit
care a adus-o pe Cassie `n bran[\). To]i trei `[i a[teapt\
r`ndul `ntr-o anticamer\ aglomerat\, f\c`nd schimb de impresii cu ceilal]i participan]i la experiment .
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S\pt\m`na c\r]ilor interzise:

„Nu vrem sex, s`ntem americani!“
Noua senza]ie a libr\riilor, romanul Fifty Shades of Grey (Cincizeci de
umbre ale lui Grey) a devenit ultima carte care are probleme cu
cenzura, `ntr-un an `n care americanii s\rb\toresc cea de-a 30-a
aniversare a „S\pt\m`nii c\r]ilor interzise“.
~n SUA, Banned Books Week
este un eveniment anual
care serbeaz\ libertatea de
a citi, atr\g`nd aten]ia asupra unei liste mult prea
lungi de c\r]i care, de-a lungul anilor, au fost scoase
din [coli [i din biblioteci.

Anul acesta, evenimentul va
fi serbat prin expunerea c\r]ilor interzise `n mii de libr\rii din SUA, `ncep`nd din 30
septembrie, printr-o lectur\
public\ de literatur\ erotic\
`n Manhattan, precum [i prin
alte ac]iuni de acest fel. ~n

acela[i timp, American Library Association a f\cut public\ o list\ actualizat\ a c\r]ilor care au fost atacate sau
cenzurate `n ultimii 30 de ani
`n Statele Unite. Un scriitor,
Corey Michael Dalton, a mers
[i mai departe, petrec`nd o
s\pt\m`n\ `ntreag\ `n vitrina
Bibliotecii Memoriale Kurt
Vonnegut din Indianapolis.
Romanul erotic al lui E.L.
James, Fifty Shades of Grey,
intr\ astfel `ntr-o companie
select\, al\turi de c\r]i precum Fahrenheit 451 a lui Ray
Bradbury, De veghe `n lanul
de secar\ [i chiar seria Harry Potter .
Poate mul]i oameni vor fi
surprin[i c\ p`n\ [i ast\zi,
`n SUA, exist\ c\r]i atacate
sau interzise , a comentat Corey Michael Dalton. Numai `n
ultimul an, cei de la American
Library Association au `nregistrat 326 de `ncerc\ri de interzicere a unor c\r]i. Protestele grupurilor de p\rin]i au
dus la interzicerea `n Tennessee a romanului premiat
Looking for Alaska de John
Green, `n vreme ce un album

de Amy Timberlake a st`rnit
proteste `n Pennsylvania din
cauza unei imagini cu un
cowboy care face baie.
P\rin]ii se justific\ prin
ideea c\ «cei mici pot ajunge la concluzia c\ nuditatea
este OK, deci [i pornografia
este OK» au comentat reprezentan]ii Coali]iei Na]ionale ~mpotriva Cenzurii
c`nd exist\ indivizi care consider\ «obscen» sau «pornografic» un desen reprezent`nd un b\rbat par]ial nud
f\c`nd baie, ne este limpede
c\ instinctul de a cenzura e
`nc\ viu `n aceast\ ]ar\ .
Conform listei actualizate de American Library Association, printre cele mai
cenzurate volume `n ultimul
an s-au num\rat serii de c\r]i
populare `n Statele Unite (precum ttyl; ttfn; l8r, g8r de Lauren Myracle, The Color of
Earth de Kim Dong Hwa, seria Gossip Girl), trilogia Jocurile Foamei de Suzanne Collins (considerat\ anti-etnic\,
anti-familie, satanic\ [i cu prea
multe scene violente), un ghid
de educa]ie sexual\ pentru
cei mici, dar [i clien]i mai
vechi precum romanul Minunata lume nou\ al lui Aldous
Huxley sau S\ ucizi o pas\re
c`nt\toare de Harper Lee.

Criticii au ajuns s\ propun\ instituirea unui sistem de
clasare a c\r]ilor similar cu
cel folosit pentru filme sau
jocuri video explic\ Joan
Bertin, directorul executiv al
Coali]iei Na]ionale ~mpotriva Cenzurii noi ne opunem
din toate puterile acestei idei. C\r]ile nu vor fi clasificate pe baza valorii lor literare sau educa]ionale, ci numai
dac\ includ sau nu scene de
sex, limbaj licen]ios, violen]\ sau numai dac\ prezint\

personaje care s`nt «modele
proaste». Astfel de categorii
ar pune `n umbr\ valoarea
literaturii [i ar conduce, invariabil, la cenzur\ .
A lupta contra cenzurii este ast\zi la fel de important ca
`n anii trecu]i. Aceast\ lupt\
`nseamn\ a ar\ta c`t de important\ este libertatea de a
citi. Nu tocmai abilitatea de
a alege ceea ce citim este esen]ial\ pentru a afla cine s`ntem? , se `ntreab\ scriitorul
James Klise.

J.K. Rowling, f\r\ magia lui Harry Potter
~n ciuda unei lans\ri demne de un nou volum
din seria „Harry Potter“, The Casual Vacancy,
primul roman pentru adul]i al lui J.K. Rowling,
nu a st`rnit un entuziasm comparabil cu
aventurile micului vr\jitor de la Hogwarts.
To]i criticii vorbesc despre un roman negru, sumbru [i
lipsit de magie. O crim\, drog [i sex, nimic `n comun cu
universul fantastic al lui Harry Potter . Cronica din
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The Guardian descrie un roman tradi]ional [i lipsit
de `ndr\zneal\, ce pune `n scen\ personaje stereotipe .
La fel, `n Fran]a, cronicarii nu au fost prea `nc`nta]i. Verdictul e aproape unanim: povestea e uneori confuz\,
prea multe scene explicite de sex, iar intriga este mult
prea previzibil\. Ceea ce se traduce printr-un roman
prea pu]in captivant pentru adul]i [i care nu poate fi recomandat copiilor.
Mai mult, J.K. Rowling nu pare sus]inut\ `n noua ei
direc]ie literar\ nici de fani. Comentatorii nu au ezitat
s\ remarce, `n ziua lans\rii, lipsa cozilor interminabile
din fa]a libr\riilor, a[a cum s-a `nt`mplat `n trecut la
apari]iile romanelor cu Harry Potter.
The Casual Vacancy a `nregistrat precomenzi de un
milion de exemplare, dar nimeni nu se a[teapt\, `n acest
caz, s\ se ating\ cifrele magice ale seriei cu vr\jitorul
de la Hogwarts.
Cu toate acestea, `n Anglia, cartea lui Rowling a eliminat orice competi]ie [i a urcat pe primul loc `n topurile v`nz\rilor, cu 124.603 exemplare epuizate `n prima
s\pt\m`n\. Este cartea cu edi]ia cartonat\ cel mai bine
v`ndut\ de la ultimul Dan Brown, din 2009, care `nregistrase v`nz\ri de peste 500.000 de exemplare `n prima
s\pt\m`n\.
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Alain Resnais:

„Cinematograful este
un cimitir viu“
Cu Nuit et Brouillard [i Hiroshima
mon amour, Alain Resnais a deschis, al\turi de al]i autori precum
Roberto Rossellini sau Ingmar Bergman, calea pentru ceea ce numim
ast\zi modernitatea cinematografic\, cinema-ul inocen]ei pierdute n\scut din cenu[ile celui deal Doilea R\zboi Mondial, scrie Le
Monde `ntr-un articol dedicat
reputatului cineast francez care,
la 90 de ani, revine pe ecrane cu un
nou film, numit Vous n avez encore
rien vu.
Aceast\ ultim\ incursiune `n cinema este un omagiu adus de Resnais teatrului, filmului [i actorilor,
povestea unei trupe de veterani invita]i, dup\ moartea unui mare autor, s\ vizioneze o montare a piesei
Eurydice, `n care jucaser\ cu to]ii,
`n tinere]e. Un film fals complicat
(spun criticii) `n care moartea este
la fel de prezent\ ca `n toat\ opera
lui Resnais.
Asta fiindc\ cinematograful este un cimitir viu
explic\ maestrul vedetele filmelor anilor 20,
30, 40 continu\ s\ ne b`ntuie din
mormintele lor. S`nt oameni care
v\d ast\zi un film de Fritz Lang

pentru prima oar\ `n via]a lor. S\lile de cinema din Quartier latin,
unde s`nt proiectate filme de cinematec\, s`nt populate de fantome.
Simt moartea `n `ntregul spectacol al cinematografului .
A[a cum obi[nuie[te, Resnais a
ales titlul noului s\u film N-a]i
v\zut `nc\ nimic cu g`ndul la un
c`ntec: La origine a fost o melodie
de Al Jolson, c`ntecul pe care `l interpreta `n C`nt\re]ul de jazz (1927,
primul film vorbit din istorie), dar
[i `n spectacolele sale. Se numea
N-a]i auzit `nc\ nimic. Deci, titlul
ales de mine este o form\ de omagiu pe care i-l aduc lui Al Jolson,
unul dintre actorii mei favori]i .

C\derea lui Sarkozy – o
pierdere pentru caricatur\
De fapt, s`nt un desenator care se crede jurnalist `ntr-o lume mediatic\ `n care mul]i jurnali[ti se cred caricaturi[ti , declar\ celebrul desenator francez Jean Plantu, care a serbat `n aceast\ s\pt\m`n\ patru decenii de c`nd colaboreaz\ cu publica]ia Le Monde .
~n ace[ti 40 de ani, Plantu i-a caricaturizat pe aproape to]i conduc\torii statelor lumii. Cel mai mult `ns\ `i lipse[te Nicolas
Sarkozy, o surs\ inepuizabil\ de inspira]ie. Plecarea lui a fost o
catastrof\ pentru mine
spune Plantu
n-am cunoscut niciodat\ un alt om politic care s\ fie, `n asemenea m\sur\, o caricatur\ a lui `nsu[i! . Pe Jean Plantu `l amuz\ mai ales faptul c\
fostul pre[edinte al Fran]ei suna deseori la redac]ia Le Monde
pentru a se pl`nge de caricaturile care `l ridiculizau.
Ast\zi, desenatorul se pl`nge de austeritatea lui François
Hollande sau Jean-Marc Ayrault. Cel mai r\u era Jospin, greu
de desenat! spune Plantu e mai u[or cu politicieni arogan]i
[i care insult\ oamenii. Dar ce e bun pentru un caricaturist nu
e bun [i pentru democra]ie! .

Ideea filmului i-a venit `n urma
unui joc cu produc\torul s\u,
Jean-Louis Livi. Pentru a o realiza a apelat la o distribu]ie de mari
actori francezi.
~n alegerea lor , m\rturise[te Resnais, m-am ghidat numai
dup\ dorin]a de a compune ceea
ce, pentru mine, ar fi fost distribu]ia perfect\ a piesei Eurydice.
~ntr-un interviu, Lucian Pintilie,
regizor de teatru [i film, spunea
c\ nimic nu este mai emo]ionant
dec`t un actor juc`nd un rol pentru care este prea b\tr`n. Pentru
c\ atunci o face folosindu-se doar
de amintirile sale, cu emo]iile vie]ii lui... .

„Patimile lui Hristos“:
prequel ca la Hollywood

Dreapta american\
vrea muzica lui Muse

Obsesia Hollywoodului pentru continu\ri [i prequel-uri
pare a-i contamina [i pe produc\torii de filme inspirate
din Biblie. A[a se face c\, `n prezent, `n SUA se preg\te[te filmul Mary Mother of Christ, un soi de prequel al
celebrului Patimile, cel regizat de Mel Gibson.
Pentru moment, proiectul este `n faza g\sirii actorilor pentru rolurile principale. Scenariul este deja finisat, fiind semnat de Benedict Fitzgerald (coautor al filmului lui Mel Gibson) [i de Barbara Nicolosi.
Rolul tinerei fecioare Maria a revenit actri]ei Odeya
Rush (foto), deja veteran\ la 15 ani, dup\ ce a ap\rut
`n mai multe produc]ii, printre care [i The Odd Life of
Timothy Green.
Pentru celelalte roluri, produc\torii (printre care se
num\r\ [i un teleevanghelist texan) au `n vedere nume mari ale cinematografiei. Peter O
Toole este ispitit s\
revin\ `n fa]a camerelor de filmat pentru a-i da via]\ lui Simeon, Julia Ormond
ar putea fi Elisabeta,
mama lui Ioan Botez\torul, `n vreme ce
Ben Kingsley este
curtat pentru rolul
regelui Irod.

~ntr-un interviu acordat publica]iei The Observer , Matt Bellamy, vocalist [i chitarist al forma]iei Muse, a povestit cum muzica lor a intrat
`n vizorul adep]ilor de dreapta americani ai teoriilor conspira]ioniste.
~n Statele Unite, cultura teoriei conspira]iei
a fost deturnat\ de cei de dreapta, care `ncearc\ s\ scape de oameni precum Obama [i s\ promoveze idei libertariene de dreapta
spune
Bellamy
foarte mul]i politicieni de dreapta
din SUA ne cer voie s\ foloseasc\ melodia Uprising la mitingurile lor, iar noi s`ntem sili]i s\
`i refuz\m de fiecare dat\ .
~n schimb, multe dintre documentarele care
prezint\ presupuse conspira]ii dezv\luite de st`nga [i care s`nt publicate pe YouTube folosesc
f\r\ probleme muzica forma]iei Muse.
Matt Bellamy, care se consider\ un libertarian cu tendin]e st`ngiste , spune c\, atunci c`nd
scrie versuri, o face mai mult din motive terapeutice dec`t pentru a st`rni polemici: A face
muzic\ este doar o expresie a sentimentului de
neajutorare [i de lips\ de control pe care mul]i
dintre ascult\torii no[tri `l au .
Noul album Muse, The 2nd Law, a fost lansat
s\pt\m`na aceasta.
Pagini realizate de
Drago[ Cojocaru
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O zi
La 11 termin de corectat o traducere, la 11 jumate `ncepe emisiunea
Adelei [i a lui Matei de la Radio Cultural cu Marga `n rolul principal, iar
Marga spune at`tea imbecilit\]i ( [i
românii s`nt oameni , filme cu Badea C`r]an, inexactit\]i, fibr\ proletcultist\), `nc`t nu m\ pot desprinde [i ie[i din cas\. ~ntr-un final, `nchid laptopul [i ies, taximetristul
m\ a[teapt\ de vreo 5 minute: S\
[ti]i c\ putea]i s\ mai sta]i, eu m\
joc pe telefon... . M\ scuz, urc, `i
spun unde vreau s\ merg (Bucure[tii Noi, la mama naibii), verific\ adresa pe GPS [i-i pic\ fisa: Am
mai dus acolo o domni[oar\ frumoas\ `ntr-o diminea]\, doi metri
avea, c`t dulapul, jur. La film\ri, ceva. Filma]i? . Nu, eu s`nt jurnalist.
Aha. {i nu [tiu cum, taximetristul (50 [i de ani) `ncepe s\-mi povesteasc\ despre domni]ele lui,
cu c`t le pl\te[te pe fiecare, care-s
mai mofturoase, care nu. La 12 [i
c`teva minute intru `n curtea studioului [i-l v\d pe S. st`nd `ntr-un
foi[or, vorbe[te cu ni[te tipi. S. e
un megastar de la noi, e la televizor, la metrou, la radio, peste tot,
e s`s`it [i adorabil, c`nt\ un pop
ok [i e profesionist `n tot ce face.
Scriu un cover story despre el [i
asta e prima `nt`lnire. M\ duc la el,
m\ prezint, are o privire bl`nd\ [i
direct\ care-mi `nmoaie picioarele. Urmeaz\ patru ore de a[teptat ca
s\ `nceap\ film\rile [i `nc\ patru
de filmare, s`nt atent\ la tot, `mi
notez chestii `ntr-o not\ din telefon,
ca s\ par\ c\ trimit mesaje, nu c\
`mi fac treaba, S. mai vine din c`nd
`n c`nd s\ m\ `ntrebe dac\ m-am
plictisit. Nu m-am plictisit deloc,
r`d cu gura p`n\ la urechi c`nd trag
a zecea dubl\ [i sar to]i [i S. face
fe]e-fe]e, s`nt sigur\ c-o s\ ias\ un
text grozav, poate nu chiar la fel de
bun ca al lui Remnick de la New
Yorker despre Springsteen, dar cam
pe-acolo. La 8 seara chem taxiul,
trebuie neap\rat s\ ajung la Green,
cu S. oricum m\ v\d s\pt\m`na viitoare. Taximetristul m\-ntreab\:
S`nte]i cumva actri]\? Am impresia c\ v-am v\zut la Capatos... . ~n
Green trebuie s\ fac cuno[tin]\ cu
o regizoare cu care s-ar putea s\ lucrez, doar c\ regizoarea se dovede[te a fi a complete nutcase, a[a c\ m\
scuz [i fug p`n\ `n mansarda de pe
Brezoianu, unde Chris Jones, writer-at-large pentru Esquire, ne poveste[te de ce e at`t de mi[to s\ fii
jurnalist. {i dup-aia plou\ foarte
u[or pe Magheru [i jur c\ Jones
are dreptate.

{i regii pl`ng
Titlul filmului lui Nikolaj Arcel sun\ mai bine `n
englez\ – A Royal Affair – dec`t `n român\ –
O afacere regal\ –, pentru c\ româna pierde `n]elesul
de „aventur\ sentimental\“ care e de baz\ `n
construc]ia acestei pove[ti de epoc\.
Premiat `n acest an la Berlin pentru scenariu (Nikolaj Arcel [i Rasmus Heisterberg) [i interpretare
masculin\ (Mikkel Følsgaard remarcabil la primul s\u rol `n cinema, de[i e `nc\ student la actorie),
filmul adapteaz\ romanul de dragoste Prinsesse af blodet, de Bodil
Steensen-Leth, dup\ ce a `ncercat
f\r\ succes s\ cumpere drepturile
pentru ecranizarea romanului lui
Per Olov Enquist Vizita medicului
de curte, la care trimite oricum.
Premiindu-l pentru scenariu,
probabil c\ juriul Festivalului
de la Berlin a apreciat felul cum
filmul concentreaz\ cinci ani hot\r`tori pentru istoria Danemarcei, de[i `n prim-plan st\ povestea
de dragoste dintre regina Caroline Mathilde (interpretat\ de t`n\ra speran]\ suedez\ Alicia Vikander) [i medicul personal al regelui, Johann Friedrich Struensee
(interpretat de vedeta cinemaului
danez Mads Mikkelsen).

O abordare clasic\
Premisa c\ ideile iluministe [i progresiste au p\truns `n Danemarca
secolului al XVIII-lea printr-o leg\tur\ adulter\ dintre o regin\ care, dup\ ce a livrat un urma[, s-a
retras `n vastele ei apartamente
[i un b\rbat independent [i integru

(dar nu `ntr-at`t `nc`t s\ nu tr\deze `ncrederea regelui) e provocatoare, iar scenariul ar fi putut-o ad`nci cu mai mult s`rg. Dar, de[i
schi]eaz\ vag contururile unui bizar triunghi conjugal (insolitul rege Christian al VII-lea, interpretat
de Mikkel Følsgaard, nu se `n]elege
la curte dec`t cu medicul s\u, singurul care-i [tie potoli umorile),
scenariul nu d\ impresia c\ [i-a dorit altceva dec`t o abordare clasic\.
Plec`nd de la scenariu [i termin`nd
cu imaginea dac\ `n primele cadre ai impresia unei vagi tu[e moderne, mai `ncolo filmul se lini[te[te vizual cu totul.
Pu]in cam prea lung pentru bioritmul firesc al spectatorului, O
afacere regal\ a devenit `n ]ara lui
filmul danez cu cel mai mare num\r de spectatori din toate timpurile, succese similare av`nd `n Marea Britanie [i Australia. Curiozitatea publicului se datoreaz\,
desigur, interesului danezilor pentru istoria lor roman]at\, dar trec`nd peste grani]e mai degrab\
pulsiunii voyeuriste & escapiste de
care to]i suferim c`nd vine vorba
de via]a familiilor regale de odinioar\. (Ca antidot putem revedea
Miezul nop]ii `n Paris de Woody
Allen, pentru a recapitula motiva]iile paseismului.) Succesul imens

al filmului britanic Discursul regelui se datoreaz\ [i acestei curiozit\]i ancestrale a omului simplu pentru via]a celor de s`nge albastru
(vedetele de cinema s`nt azi asimilate incon[tient acestei caste).

Filmul nu are mari
ad`ncimi psihologice
A[a c\, de[i O afacere regal\ `]i aduce aminte [i de Marie Antoinette
(de Sofia Coppola, mai ales c\ `nceputul e similar plecarea adolescentei din ]ara natal\ pentru a
cunoa[te un viitor so] pe care nu
l-a v\zut niciodat\), [i de Discursul
regelui ori de Nebunia regelui
George, exist\ ceva calm [i a[ezat
`n aceast\ poveste filmat\ c`t de

Dar, dac\ nu ie[im, m\car
s\ tragem c`t mai mul]i
dup\ noi.
A]i avut puterea s\ trece]i peste prejudec\]i rasiste [i s\-l alege]i pe el. ~nseamn\ c\ [i pe mine o s\
m\ alege]i f\r\ probleme.
P\i nu, ce vin\ avem noi c\
ne-a f\cut mama mai bronza]i? Sau ce vin\ avem noi
c\ voi s`nte]i ca br`nza? Important e c\ tragem to]i la
aceea[i c\ru]\. To]i pentru
America, aplauze! Vota]i
St\nescu! Jos Obama!
Ce `nseamn\, domnu Obama, armata asta? Ce e,
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mult posibil `n lumin\ natural\ (inclusiv cu lum`n\ri `n loc de reflectoare). Filmul nu are mari ad`ncimi
psihologice, nu se v`r\ prea ad`nc
nici `n politic\, nici `n istorie, nu dore[te s\ [ocheze `n nici un fel (e discret p`n\ [i `n scenele de alcov). Fresca pe care o construie[te ]ine mai
degrab\ de dorin]a de a face un
film pe gustul publicului larg, care
s\ fie verosimil [i sensibil, s\ arate
bine [i s\ fie bine jucat. Ce pierde
textul ca profunzime c`[tig\ povestea pe ecran gra]ie celor trei protagoni[ti care, sub `ndrumarea lui Arcel, `[i distileaz\ tr\irile `n ton cu
personajul [i conven]iile sociale
ale vremii. Dac\ nu v\ plac love
story-urile de epoc\, filmul merit\ v\zut m\car pentru actori.

O afacere regal\/En kongelig affaere. Regia Nikolaj Arcel.
Cu: Mads Mikkelsen, Mikkel Følsgaard, Alicia Vikander

Cineva, `ntr-o
oglind\
Eu v\ asigur c\ ve]i tr\i
mai bine. Domnu Obama
v\ min]e[te pe fa]\. V\ zice
c\ are solu]ii pentru ca s\
scoat\ ]\ri[oara asta din
criz\, dar de fapt nu are.
Nu are nici o solu]ie. P\i,
dac\ zici c\ ai, da nu ai,
mai poate lumea s\ voteze
cu tine, mister Obama? Ha?
Uit\-te `n ochii mei c`nd
vorbesc, s\ vad\ lumea
c\ nu mi-e fric\ s\ ne confrunt\m. Oamenii vor s\
aleag\ un om sincer, care
nu min]e[te. Da, fra]ilor, nu
am nici o solu]ie s\ ie[im
din criz\, uite, o zic pe fa]\.

Film

joc pe calculator? Ne urm\rim cu avioane f\r\ [ofer
[i pe to]i ne cheam\ Alfa?
Recunosc, s`nt `n America
de doar trei ani, dar, dac\
vre]i, v\ `nv\] eu ce `nseamn\ b\taie. Dac\ m\ vota]i,
de m`ine to]i militarii vor
avea s\bii ninja. {i milit\resele vor purta fuste. Pai[pe fuste, una peste alta. Toate avioanele de aluminiu vor
fi t\iate [i duse la Remat,
ca s\ nu mai cad\ `n cap la
oameni.
Casa Alb\ nu arat\ a
cas\ de pre[\dinte. Ce-i asta? Pre[\dintele St\nescu,

Voi n-a]i `ntrebat
F|R| ZAH|R v\ r\spunde
Bobi
`mp\ratul americanilor, o
s\ aibe o cas\ roz cu patruzeci, ba nu, cu cinzeci de
turnuri. {i ni[te lei adev\ra]i la poart\. {i fabric\ de
dolari. A, s\ nu uit, imnul!
Aduce]i toate haladitele pe
stadioane ca s\ beh\ie. De
m`ine, idolul meu, Sorinel
d\ Kid, o s\-mi c`nte imnul
direct `n poarta fabricii de
bani [i eu o s\-i arunc `n
cap trei pale]i de dolari. Ba
nu, doi, ca s\ nu le[ine,
c\ p-orm\ tre s\ chem ambulan]a [i degeaba o chem.
C\ domnu Obama de patru ani se tot laud\ c\ rezolv\ problema cu s\n\tatea. B\i, fra]ilor, \[tia v\
arunc\ `n strad\ din spitale. Ce asigurare, nene?

Poporul tre s\ `nve]e s\ fac\ scandal! Ia s\ scoate]i
pu]in sabia la asistent\, s\
vede]i cum v\ prime[te. V\
`nva]\ `mp\ratul vostru
cum se face. Vota]i St\nescu! Aplauze!
Dragi americani, prietenii mei, fra]ii mei, m\
g`ndesc c\, dac\ mor, s\-l
las pre[edinte pe b\iatul
mai mare, pe Zoro. S\-l iubi]i [i s\-l respecta]i ca pe
mine `nsumi, care v-am sc\pat de Obama [i v-am condus at`]ia ani. {i nu uita]i s\
da]i m`ncare la lei. Acuma
tre s\ `nchei, c\ bate Mercedesa la u[\. Stai, f\, ce te
izbe[ti a[a, nu vezi c\ vorbesc cu oamenii? ~nham\
calul, plec\m `n America.
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