
Ordinul Arhitecților din România a decis să identifice
cele mai importante probleme ale capitalei și să le 
dezvolte în paginile unui raport oficial.

La ce bun să mai citești o
carte despre importanța unui
imperiu despre care nu am
aflat dacă s-a autodevorat
sau dacă are doar nostalgia
superiorității?
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Saga tragicomică a ultimului film al lui Terry Gilliam
pare a nu se mai termina. Cu puțină vreme înainte de
posibila premieră la Festivalul de la Cannes, povestea
Omului care l-a ucis pe Don Quijote își deapănă
ultimele capitole. PAGINA 14
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Bucureștiul captiv

ANDRA PETRARIU

„Bucureștiul ar trebui să aibă
șansa pe care acum nu o are de a
deveni într�adevăr o capitală eu�
ropeană, iar a recunoaște realita�
tea este prima condiție pentru a o
îmbunătăți“, declară Șerban Stur�
dza, președintele OARB. Acesta
consideră de asemenea că „locui�
torii Bucureștiului au dreptul la
arhitectură și peisaj urban, la fel
cum au dreptul la sănătate și
justiție“. 

Tocmai de aceea, raportul
propune și o serie de soluții pen�
tru dezvoltarea capitalei la stan�
darde europene și pentru creș� 
terea calității vieții în Bucu rești.
Aceste soluții urmează să ajungă
în atenția adminis trației publice,
dar și în atenția locuitorilor ora �
șului. Și asta pentru că, potrivit
lui Șerban Sturdza, „dialogul în �
tre instituțiile de stat implicate în
dezvoltarea orașului este inexis�
tent“ în acest moment, iar comu �
nitățile care ar putea aduce con �
tribuții valoroase spațiului urban
în care locuiesc sunt complet ig�
norate în actul administrativ de�
cizional. 

„Avem instituții, le știm cu
toții, dar ele nu conlucrează între
ele. Administrația este subcapaci�
tată și deprofesionalizată la ora
aceasta. Pentru că nu face față
realității, folosește un dublu lim�
baj, adică afirmațiile care se fac
nu se regăsesc întotdeauna în re�
zultatele reale, iar asta fragili�
zează încrederea în administrație.
Din acest punct de vedere, solu �
țiile pe care le propunem sunt de
a dimensiona corect și profesio�
nist administrația și de a face bu�
gete corespunzătoare prin anga �
jarea de specialiști cu un înalt
nivel de pregătire, chiar dacă

aceștia sunt greu de găsit“, consi�
deră Sturdza. 

Totodată, acesta apreciază că
ruptura dintre societate și ad �
ministrație este din ce în ce mai
puternică. „Administrația nu a
reușit să găsească un limbaj inte�
ligibil și un proces transparent de
consultare a populației, lucrurile
se fac formal și tocmai de aceea
reacția societății civile apare de
multe ori după ce evenimentul
urban a fost deja consumat. Ad �
ministrația ar trebui de fapt să
aibă un partener în gestiunea
orașului și acest partener sunt
comunitățile urbane.“

INDUSTRIA CREATIVĂ,
INSTRUMENT DE
REGENERARE URBANĂ 

O altă problemă semnificativă
adusă în discuție este legată de
valoarea inestimabilă a patrimo�
niului orașului, care se distruge
și se degradează pe zi ce trece.
„Orașul se extinde, dar în același
timp își pierde identitatea. Vor�
bim despre o politică incoerentă
care se petrece la ora asta și
anume cu o voce afirmăm că pa�
trimoniul ca resursă neregenera�
bilă este inestimabil și că, odată
distrus, identitatea orașului și a

țării începe să se diminueze și cu
o altă voce spunem hai să ridicăm
toate interdicțiile penale legate
de distrugerea patrimoniului, hai
să nu�i mai pedepsim pe oamenii
care îl distrug. Bucureștiul are un
patrimoniu important, dar care
este într�o stare proastă fizică, iar
mentalitatea este de a uita ime�
diat o serie întreagă de elemente
care dau forță, încredere și pres�
tigiu orașului și, până la urmă,
României“, afirmă Șerban Stur�
dza. Potrivit Worlds Monuments
Foundation, Bucureștiul a fost
nominalizat în anul 2016 pe lis�
ta celor „50 cele mai periclitate 

centre istorice din lume“. Astfel,
multe dintre clădirile de patri�
moniu în care își aveau sediul
centre culturale de prestigiu, pre�
cum teatre sau galerii de artă, au
fost nevoite să își închidă porțile,
fie din cauza riscului seismic la
care acestea erau expuse, fie din
cauza condițiilor deplorabile în
care erau silite să își desfășoare
activitatea.

Cu toate astea, Ana Maria
Goilav, vicepreședintele OARB,
susține că orașul istoric este cea
mai credibilă formă de educație
urbană și de arhitectură, afirmând
de asemenea că regenerarea 

Faptul că Bucureștiul se confruntă cu o sumedenie de
probleme nu mai reprezintă de multă vreme o noutate,
nici pentru locuitorii orașului și nici pentru vizitatorii săi.
Însă Ordinul Arhitecților din România – filiala București
(OARB) a decis pentru a doua oară în ultimii doi ani să le
identifice pe cele mai importante dintre ele și să le
dezvolte în paginile unui raport oficial, intitulat simplu:

Raportul pentru București 2018. Documentul întocmit de
arhitecți a fost prezentat publicului la începutul acestei
săptămâni și oferă o imagine de ansamblu a situației 
în care se află capitala în acest moment, fiind scoase în
evidență principalele provocări care au de-a face cu
dezvoltarea urbană, spațiul public, guvernanța, calitatea
arhitecturii, dar și cu patrimoniul și identitatea orașului. 

De la stânga la dreapta: Oana Marinescu,
Șerban Sturdza, Ana Maria Goilav, Bogdan 
Traian Bogoescu, Alexandra Stoica
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urbană ar trebui să înceapă întâi
de toate cu o regenerare comuni�
tară: „Există un București infor�
mal, un București al micilor co� 
munități creative emergente care
încep să revendice spațiile nefo�
losite, spatiile degradate, încep să
le simtă potențialul, să le readucă
la viață. Iar administrația ar tre�
bui să se folosească de acest capi�
tal fantastic, de această energie
socială fără precedent, precum și
de expe riența specialiștilor pen�
tru crearea unor noi politici pu�
blice de dicate zonelor istorice“.

TROTUARUL, O ȘANSĂ
PENTRU BUCUREȘTI

Potrivit lui Șerban Sturdza, o altă
problemă gravă a Bucureștiului
în acest moment constă în trotua�
rele și plintele urbane degradate,
care nu sunt valorificate cores�
punzător. În 2017, Bucureștiul s�a
numărat printre cele mai conge�
stionate cinci orașe din lume.

Transportul public defectuos a
făcut ca numărul de mașini din
oraș să crească, locuitorii orașului
preferând să se deplaseze mai
rapid cu autoturismele personale.
Astfel, inexistența unei politici de
gestiune a parcărilor de supra �
față, accentuată și de parcările
subterane neutilizate, a făcut ca
străzile și trotuarele Bucureș �
tiului să fie pline de mașini și să
devină un loc periculos pentru
pietoni. Totodată, această situație
a poziționat Bucureștiul pe locul
patru în topul celor mai poluate
zece orașe din Europa. „Există o
șansă pentru București de a
câștiga confortul urban și spațiul
public, dar cu o singură condiție,
ca în situația asta să recunoaștem
că trotuarul și plinta urbană tre�
buie recâștigate pentru cetățeni“,
a spus acesta. 

De aceeași părere este și arhi�
tecta Ana Maria Goilav, care sus �
ține că străzile și trotuarele pot
reprezenta un instrument esen �
țial al regenerării urbane. „Ima �
ginați�vă Bucureștiul ca pe o mare
locuință, poate chiar locu ința
dumneavoastră, și apoi ima gi �
nați�vă că această locuință nu are
camere, ci doar coridoare. Din pă�
cate aceasta este realitatea înspre
care ne îndreptăm dacă vom con�
tinua să percepem orașul doar
prin prisma problemelor de in�
frastructură rutieră care trebuie
rezolvate în mod tehnic. Strada și
trotuarul trebuie înțe lese de aici
încolo ca niște elemente de legă�
tură, ca un liant care funcționează
la nivelul relațiilor de vecinătate

și de cartier, nu ca separator
urban. Bucureștiul este un oraș
viu care în lipsa spațiului public,
în lipsa piețelor, ar putea să gă�
sească o alternativă în rețeaua
aceasta de străzi și trotuare, care
ar putea să impulsioneze viața la
nivelul cartierelor.“ 

BUCUREȘTIUL – ORAȘ 
AL CARTIERELOR 

Arhitecții susțin că Bucureștiul
continuă să se extindă, însă fără a
avea posibilitatea să țină cont de
un Plan Urbanistic General actual
și flexibil, ci bazându�se pe cel
care a fost realizat tocmai în anul
2000 și care ar fi avut o valabili�
tate de numai 10 ani. „Planul a fost
întocmit în anii 2000 și se pare că
Bucureștiul s�a gândit să îl folo�
sească etern, pentru că demersu�
rile succesive ulterioare până în
ziua de astăzi nu au permis actua�
lizarea acestui document. Dacă în
2018 Bucureștiul nu are încă un
cadastru definitivat, imaginați�vă
cam ce se întâmpla în anul 2000,
când s�au pre văzut o sumă în�
treagă de lucruri referitoare la
dezvoltarea orașului, având la dis �
poziție informații destul de lacu�
nare în ceea ce privește po pulația,
datele de dezvoltare economică,
nevoile de echipamente urbane și
așa mai departe. Bucureștiul este
un oraș captiv“, a afirmat arhitec�
tul Bogdan Traian Bogoescu, vice �
președinte al OARB, cu prilejul
lansării Raportului pentru Bucu �
rești 2018.

În același timp, Șerban Stur�
dza a declarat că, deși parcul de
locuințe crește în București, cali�
tatea locuirii scade: „Cartierele
suferă și se degradează, iar Bu �
cureștiul este un oraș al cartiere�
lor, el este preferat în felul acesta
de către cetățeni, așa că soluția ar
fi să începem să privim Bucu �
reștiul ca pe un oraș policentric.
Locuitorii se regăsesc în formule
convenabile mai ales în cartiere,
iar, dacă nu ținem cont de asta,
orașul se va confrunta cu o pro�
blemă socială serioasă“. 

Acesta atrage atenția în ace �
lași timp asupra construcțiilor de
la marginea orașului. „Periferiile
Bucureștiului sunt niște aventuri
legate mai mult de afaceri imobi�
liare de speculă, cu o calitate 
absolut îndoielnică nu numai în
ceea ce privește arhitectura, ci și
aspectele funcționale legate de 

dimensiunile apartamentelor, de
iluminat, ventilație, plantație și
așa mai departe. Din aceste mo�
tive, ele prefigurează un Bucu rești
mai conflictual și cu un confort
mult prea redus. De fapt, con�
struim suficient de prost ca să asi�
gurăm Bucureștiului un viitor mai
puțin plăcut față de cel pe care ni�l
do rim. Și asta este inacceptabil.“ 

Întrebat care ar fi în acest
moment cel mai mare risc pentru
București, președintele OARB a
precizat că există posibilitatea ca
în curând să avem de�a face cu
cetățeni tot mai irascibili și mai
dezamăgiți de ceea ce se petrece
în oraș, iar acesta este un adevă�
rat pericol. „Există multe che�
stiuni care se agravează și pe care
lumea nu le bagă în seamă. Un
cetățean care este permanent
nemulțumit devine agresiv“, a su�
bliniat acesta.  SDC

Acumularea de frustrări urbane generează conflicte
greu de gestionat, așa că, pentru a-i ajuta pe
bucureșteni să nu-și iasă cu totul din fire, Ordinul
Arhitecţilor din România propune administraţiei 
publice în raportul întocmit să:

ldăm Bucureștiului atuurile necesare din punct de vedere politic,
economic, cultural și legislativ pentru a deveni în mod real o
capitală europeană; 
l oferim orașului protecţia și instrumentele necesare pentru a-și
conserva patrimoniul și identitatea, precum și pentru a le putea
pune în valoare; 
l nu diabolizăm investitorii și să învăţăm să negociem cu ei în
favoarea orașului;
l să dăm orașului resursele de a deveni mai atractiv, mai accesibil,
mai conectat; 
l dăm cetăţeanului dreptul la calitatea vieţii la standarde eu-
ropene; 
lprioritizăm viaţa cetăţeanului în faţa presiunilor automobilului și
a celorlalţi factori poluanţi; 
l dăm cetăţeanului dreptul la opţiune liberă prin modelul său de
viaţă și modul în care dialoghează cu orașul și comunitatea.

Să vedem așadar ce va urma. SDC
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Când scrii cărți, se întâmplă să
mai fii responsabil și pentru des�
tinul lor, așa că ajungi să umbli
prin lume în trena lor. Am pățit. 

Așa se face că prima săptămână
din mai, anul Domnului 2018, am
traversat vestul României ur�
mându�mi cărțile. S�au întâmplat
lucruri. 

Eram la Timișoara și era
noapte și era lună aproape plină.
Un preot dădea să traverseze o
stradă, când a fost interpelat de
un cetățean fără adăpost între
două vârste. 

Interpelarea s�a făcut în lim �
ba română de cartier, în care fra�
zele se deschid cu cuvântul „alo“
și ultima literă se lungește la
nesfârșit: Alooooo, părinteeeee...
Părintele oprește și întreabă ce�i.

Omul fără adăpost îi spune întoc�
mai aceste cuvinte: Îmi e foame,
ce ai de gând să faci? Trece o se�
cundă sau poate că două secunde
trec și părintele răspunde: Iaurt
și pâine e bine? Omul fără adă�
post spune că e bine, iar părintele
intră într�un minimarket și cum�
pără iaurt și pâine și i le dă omu�
lui fără adăpost. Poate că era
to tuși lună plină. 

Într�o altă dimineață, în Cri �
șana, într�un prolog la caniculă,
un alt om fără adăpost s�a apro�
piat de mine și mi�a spus așa: Știți
că în această dimineață a nins în
Munții Pirinei? Gest frumos. Nu
știam, nu eram la curent. Am luat
act și am mers mai departe prin
viață, puțin mirat.

Viața m�a dus apoi tocmai pe
la periferia Arnhemului, în Țările

de Jos. Oameni de litere din toată
Europa savurau natura, cum e și
normal. Se trudeau dând pedală
dintr�un loc în altul. 

Numai eu, reprezentând cu
cinste țara noastră, trândăveam la
umbră, plângându�mă că e câr�
ciuma prea departe. Mi�a fost și
frică, păcatele mele, ca nu cumva
să ajung pesedist. 

Pe de altă parte, în timp ce
scriitorii se bucură de natură, eu
scriu o poveste despre cei care nu
se pot bucura de natură. Scriito�
rul sunt eu, cum ar constata și Na�
bokov, care știa că literatura a
început cu primul om care a stri�
gat „lupul, lupul!“, deși nu venea
nici un lup.

Trăiesc, din nou, printre scrii �
tori și nu pot să nu văd că există
atâtea feluri de a spune aceeași

poveste. Ceea ce ne separă defini�
tiv de oricare alt animal, ceea ce
ne face oameni este puterea
noas tră de a îndura realitatea
prin povești. Orice altceva e mult
prea puțin. Ascult Mina și Celen�
tano și mă feresc de bicicliștii
care ar putea să mă zdrobească,
dar nu mă zdrobesc. Sunt gene �
roși batavii.

Pe de altă parte, din nou,
când iei distanță de România nu
poți să nu vezi și cât de greșite
sunt căile noastre. Presa, de exem�
plu, căci la ea, slavă cerului, mă
mai pricep un pic. 

Presa românească, atunci când
nu e aservită unor infractori, 
pentru a supraviețui urmează in�
teresul publicului în detrimentul
interesului public. Și așa, unde
vom ajunge? Avem indiscutabil
cele mai bune cronici de bârfe și
de bâlci din Europa. Bravo, avem
stil. Din păcate, nici el nu ne duce
nicăieri. 

Ascult un scriitor olandez ci�
tind în olandeză o poveste despre
măselele lui Iisus Hristos. E o po�
veste superbă, și pot să înțeleg
asta, chiar dacă nu știu limba
olandeză. Mă rog, nu o știam până
astăzi.

După o anumită oră pe malul
Rinului, și după un anumit de
beri, înțelegi totul. Știu cum e:
într�o noapte la Beijing am înce�
put să vorbesc o impecabilă man�
darină (chineză). 

Toate notele de pe drum spun
unul și același lucru:viața nu merită
trăită, dar nici nu merită evitată. 

Și abia din această dilemă nu
putem ieși. SDC

ANDREI CRĂCIUN
CULEGĂTORUL DE HARFE

Note de pe drum 

1. 

Românii au transformat multe
zboruri pe rute europene în
curse de navetiști, cam cum era
pe vremuri trenul Iași – Pașcani. 

Cam așa e și ăsta spre Catania. Nu
se fumează, nu se joacă șeptică,
dar e cumva e aceeași atmosferă,
multe fețe de oameni chinuiți de
muncă, mămăici cu batic, sacoșe
de rafie, în fine, persoane care
merg undeva cu treabă, nu doar
așa, de amorul artei, să vadă altă
viață, ci să și�o facă ceva mai bună
pe a lor. Nu o spun ca pe o critică,
ci cu simpatie. Îmi plac oamenii
pe care lumea nu�i schimbă. 

2.

În stația de autobuz din aeroport,
o mămăică rătăcită – din aia cu
batic – întreabă dacă ăsta e auto�
buzul spre Palermo. Autobuzul

duce în Catania, Palermo e la 200
de km distanță. Șoferul râde de
ea, toată lumea din jur se amuză. 

3.

La pensiunea unde mi�am făcut
rezervare mă întâmpină un chi�
nez bătrân. Vorbește rar, chinuit,
engleza lui e o combinație aparte
de Italiană, engleză și chineză.
Sună patroana ca să o întrebe de

rezervarea mea. Urcă gâfâind la
fiecare scară până la 1, apoi se
oprește de tot, își trage sufletul și
zâmbește:

— Am uitat cheile. 
Coboară, urcă la fel de greu,

mă duce în cameră. Apoi îmi
strânge mâna cu ambele mâini
plecând�și capul și chinuindu�se
sa spună cât mai clar posibil, rar,
sa nu se încurce:

— Welcome to our City. Have
a nice holiday! 

Mă gândesc că și el a venit din
China să muncească pentru o
viață mai bună. 

4.

Catania e un oraș foarte fru�
mos – hectare de clădiri și
străduțe vechi, peisaj superb, o
tonă de lucruri de văzut –, dar
prost îngrijit, administrat, mi se
pare. Dacă ar fi atâta mizerie pe
străzile oricărui oraș din România,

s�ar declanșa o isterie națională,
cred că oamenii ar ieși cu furci și
topoare, ar merge la primărie și 
i�ar da foc cu tot cu tot cu primar
înăuntru. 

Iar trafic ca aici, sincer, n�am
văzut nicăieri. Multe străzi au tro�
tuar de un metru, pe care sunt
parcate mașini, iar multe altele
nu au deloc. Ideea de prioritate
pentru pietoni la trecere aproape
că nu există. Ca pieton, ai senti�
mentul că ești vânat, că șoferii nu
au alt țel în viață decât să mai ră�
rească dintre pietoni. Și se merge
cu 80�100 la oră, acolo unde se
poate, acolo unde traficul nu e
blocat de vreun accident între
două mașini, cinci motociclete și o
trăsură cu cai. București e poezie
în privința traficului, populat cu
șoferi lorzi, comparat cu Catania. 

5. 

Catedrala din centrul ora �
șului are amenajate locuri unde
pot dormi peste noapte cei fără
adăpost. Chiar la intrare, chiar în
biserică, acolo unde se ține
slujba.

6.

Am prins o etapă din faimosul tur
al Italiei la ciclism, cu plecare din
Piazza del Duomo. Nebunie de
lume, Eurosportul, elicoptere, zeci
de mașini cu sute de biciclete pe
ele, bicicliști amatori ames tecați
printre bicicliștii profesio niști ca �
re se încălzeau pentru start. 

Și mi�am găsit să�l întreb toc�
mai pe un ciclist când începe
cursa (cine altul să știe mai bi �
ne?). S�a uitat lung, dar până la
urmă a răspuns:

— La 12.
Mi�a fost cumva jenă să�l în�

treb tot pe el și de unde începe
exact, așa că l�am abordat pe altul:

— Participi la etapă? 
A stat puțin pe gânduri, pă�

rând ba măgulit de întrebare, ba
amărât de ea. 

— Aș vrea eu. În capul meu,
da. Altfel, nu. 

— Dar știi unde începe? 
— Da. Uite de�acolo. 
— Aaa.. Asta�i tot ce contează!

l�am consolat. 
Iar acesta e doar începutul

călătoriei mele. SDC

FLORIN LĂZĂRESCU
ÎNTÂMPLĂRI 
ŞI PERSONAJE

Știri la zi din actualitatea culturală și articolele ediţiei pe

www.suplimentuldecultura.ro

Povești de pe telefon
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Continuăm, așadar, mica isto�
rioară a relației – sau non�rela�
ției – Hertei Müller cu Uniunea
Scriitorilor din România, de 
acum de la nașterea democrației
încoace, adică din 1990, când ce�
rerea de intrare în USR, depusă de
prozatoare în 1985 este aprobată
la pachet cu alte zeci sau sute. 

Doar că la acea vreme Herta Müller
era de vreo trei�patru ani în Ger�
mania, unde începea o carieră lite�
rară fulminantă în noul mediu
cultural. Va fi știut ea că, în timp ce
flana pe străzile Berlinului, la Bu �
curești tocmai i se acorda, cu o în�
târziere de cinci ani și�o revolu ție,
statutul de membru al USR? Puțin
probabil, deși nu imposibil. De alt�
fel, printre noii membri neștiutori
ai USR se vor fi numărat și alți scrii�
tori emigrați, inclusiv o bună parte
dintre româno�germanii emigrați
din Republica Socialistă România
și deveniți scriitori prestigioși în
Republica Federală Germană.

Reprezentanții USR spun că
în anii 1993�1994 au încercat să ia

legătura cu autorii emigrați, dar
aceștia – sau o bună parte dintre
ei – nu s�au mai arătat interesați
de apartenența la asociația lite�
rară din țara lor de origine. Ca și în
cazul cererilor retrase, despre care
pomenea William Totok, decla rația
Uniunii Scriitorilor trebuie luată
cum grano salis. La acea vreme
(spre deosebire de zilele noastre)
era destul de greu să iei legătura cu
cineva din Germania. Nu exista in�
ternet, nu existau telefoane mobile,
nu exista Facebook, vai! Informa �
țiile se transmiteau mai degrabă
prin cunoștințe, prin prieteni, din
gură în gură. Și unde s�o anunți pe
Herta Müller – de exemplu – că
trebuie să vină la Timișoara și să�și
plătească și ea cotizația de proas�
păt membru USR? La Berlin, pe
colț, chiar lângă biserică?

Aici mai există un amănunt,
până acum ignorat pe tot parcur�
sul conflictului deschis:până la un
moment dat membrii USR nu�și
prea băteau capul cu cotizația.
Dacă voiau să o plătească, o plă�
teau, dacă nu, nu. Mulți scriitori

din țară, din marile orașe, erau res �
tanțieri la plata cotizației – de
multe ori fiindcă nici nu�și aminteau,
ignorau și nici nu exista o presiune din
partea asociației. Pe atunci Uniunea
Scriitorilor nu semăna mai deloc cu
Administrația Fiscală. E drept că în
anii 1990 USR nici nu conta foarte
mult pe aceste cotizații. La acea vreme
Uniunea Scriitorilor avea mai multe
surse de venit și un patrimoniu mult
mai bogat decât azi – dar, grație
unui management nu foarte inteli�
gent (sau, cum spun gurile rele, inte�
ligent doar pentru unii membri din
conducere), le�a cam pierdut în ulti�
mele două decenii. Și, pe de altă
parte, suspendarea unui scriitor
pentru neplata cotizației nici nu în�
semna mare lucru: restanțierul își
pierdea dreptul de vot la niște ale�
geri care poate că nici nu�l interesau
și cam asta era. Iar în ceea ce�i privea
pe membrii USR emigrați sau exilați,
era greu de presupus că o să se de�
plaseze până în România doar ca să
plătească o cotizație (pe atunci chiar
simbolică), să primească o chitanță
scrisă de mână și o ștampilă pe un

carnet. Și nici nu cred că își imagi�
nau că li se cere așa ceva sau că ar
conta cu adevărat. (Dar despre asta
o să povestesc ceva mai târziu, într�o
săptămână și mai bună.)

Numai că, în timp ce Herta
Müller își continua cariera lite�
rară în Germania, primea premiu
după premiu cu romanele sale
despre spațiul românesc (dar nu�și
plătea cotizația la USR), în Româ�
nia a apărut faimoasa lege 8 din
2006, care acorda o indemni zație
de 50% din valoarea pensiei tutu�
ror artiștilor și creatorilor care
sunt membri ai unor uniuni de
creație considerate de utilitate
publică. Adică și membrilor USR.
Două au fost efectele mai impor�
tante ale acestei legi:mai întâi că
la Uniunea Scriitorilor și�au de �
pus cereri de înscriere sute de oa�
meni cu veleități literare și mulți
dintre ei au reușit să fie acceptați,
iar în al doilea rând că de�acum
conducerea USR avea un instru�
ment de constrângere pentru cei
rămași datori cu cotizația: suspen�
darea din calitatea de membru,

care determina automat și sus�
pendarea indemnizației – altfel,
plătită din bugetul statului. Așa
că Uniunea Scriitorilor s�a pome�
nit cu mulți membri, majoritatea
pensionari și beneficiari de in �
demnizație, oameni necăjiți, care
au ajuns să depindă de acel supli�
ment de pensie și au revigorat bu�
getul subțiat al USR.

Cu scriitorii emigrați sau
exilați lucrurile însă stau altfel.
Greșeala conducerii USR, care a
afectat acum, cu oarecare întâr�
ziere, imaginea acestei organi �
zații, a fost că i�a tratat în același
fel ca pe scriitorii din țară. O să în�
cerc să explic asta săptămâna vii�
toare. SDC

RADU PAVEL GHEO
ROMÂNII E DEŞTEPŢI

Herta Müller și Uniunea Scriitorilor (III)

PSD se află în cea mai delicată
situație din ultimii 20 de ani.
Asta după ce a câștigat detașat
scrutinul din 2016. 

După campania ireproșabilă din
urmă cu doi ani, PSD și�a lipit eti�
cheta de partid nefrecventabil.
Etichetă pe care n�o va putea în�
depărta până la următoarea
reprezentație electorală, oricâte
promisiuni vor veni din zona PSD.
Tot ce face acum PSD va fi decon�
tat la viitoarele alegeri. Cu vârf și
îndesat. 

E adevărat că primul scrutin
este cel pentru Parlamentul Euro�
pean, care aparent n�are o miză
prea mare, însă în toamna anului
viitor vin prezidențialele. Iar bă�
tălia pentru Cotroceni va conta
enorm în ceea ce se va întâmpla în
2020 (an cu locale și parlamen�
tare). Asta chiar dacă PSD va goli
până atunci instituția preziden �
țială, luându�i cele mai impor�
tante atribuții.

Mulți se grăbesc să arate că
românii au abandonat lupta, că s�au
plictisit și s�au retras în vechile

obiceiuri, pe fondul participării
reduse la ultimele mișcări de pro�
test. Argumentul e unul solid, dar
numai la prima vedere. Într�ade�
văr, situația a devenit mult mai
complicată azi ca în februarie
2017, iar, în mod logic, în stradă ar
fi trebuit să iasă nu 600.000 de
oameni, ci un milion. S�au resem�
nat românii? Eu unul refuz să
cred asta. Mai degrabă e o retra�
gere strategică, în condițiile în
care cei care au participat săptă�
mâni în șir la proteste au joburi,
familii, iar viața lor nu înseamnă
doar PSD sau Dragnea. Însă cei
care au mărșăluit la București,
Cluj, Timișoara, Iași, Sibiu și în ce�
lelalte orașe importante nu iartă.
Și nu uită efortul depus.

Oamenii au înțeles că strada
poate fi doar o soluție de moment
(dovadă că s�a câștigat bătălia cu
OUG 13), dar că marea confrun�
tare e cea de la urne. Atunci va fi
momentul adevărului, iar PSD va
fi taxat pentru relele din timpul
mandatului. La ultimele alegeri,
românii au respins politica, nu i�a
interesat nici cine va forma guver�
nul și nici ce propun partidele.
Însă PSD ține cu tot dinadinsul să
crească spiritul civic.

Social�democrații nu doar
că repetă greșelile din epocile
Iliescu, Năstase sau Ponta, ci au
dus totul la un alt nivel, iritând
tocmai segmentul activ, cel care
în general nu vrea să mai audă de
politică. 

PSD a înregimentat instituții,
a schimbat legi după propriul in�
teres, ba mai mult le�a dat cu tifla
celor care au avut curajul să se
opună măsurilor anti�democra�
tice. Celebra sintagmă „Pentru că
putem“ nu va fi uitată prea cu�
rând, iar zi de zi PSD dovedește
că n�a câștigat alegerile pentru a�
și pune în aplicare programul

electoral, ci pentru a pune mâna
pe instituții și mai ales, pentru a
doborî Justiția.

Peste toate acestea, nici si �
tua ția economică nu�i ajută prea
mult pe cei din PSD. Creșterea
economică e topită de inflație,
leul e tot mai slab de luni bune,
iar investițiile străine sunt neîn�
semnate. Nici măcar majorările
salariale nu�și ating ținta. Sun�
tem probabil singura țară euro�
peană în care se măresc lefurile,
dar totuși au loc proteste. Se în�
tâmplă în zona Sănătății, unde,
atenție, anvelopa salarială a cres�
cut cu 50 la sută.

În ciuda creșterii economice,
oamenii de afaceri nu�s foarte în�
crezători în privința viitorului
companiilor lor. Incertitudinile
de tot felul, schimbările bruște ale
legislației, dar și birocrația sufo�
cantă seacă entuziasmul antre�
prenorial. În nici un sector al
eco nomiei (poate cu excepția 
IT�ului), nu există prea mult opti�
mist, reușitele sunt mai degrabă
rodul efortului personal decât al
unui climat general sănătos. 

Pentru prima dată în ultimii 20
de ani, nemulțumirile nu mai pro�
vin dintr�o singură zonă, ci există
un vuiet general în societate. Iar
toate astea vor exploda la alegeri. 

Totuși, sunt doi factori care
ar putea influența situația poli�
tică viitoare: orbecăiala partide�
lor de opoziție, dar și pericolul ca
instituțiile care cad azi în mâinile
PSD să ajute partidul în ziua vo�
tului. Metode sunt destule, iar so�
cial�democrații sunt artiști în a
găsi pârghii prin care să le curgă
voturi în desaga roșie.

Cât privește orbecăiala parti�
delor de opoziție, e obligatoriu un
front comun, mai ales la alegerile
locale. Dacă PNL, USR și partidul
lui Cioloș vor merge separat în bă�
tălia pentru primării, atunci PSD
va avea cale liberă și pentru toam �
na lui 2020, când are loc scrutinul
parlamentar. Dacă iarăși vom
asis ta la aceleași orgolii, de genul
„eu sunt cel mai frumos și deș �
tept“, probabil că nu va mai fi ma �
re lucru de făcut. Din acel mo� 
ment ne vom aminti de vorba lui
Ponta: „Scapă cine poate“. SDC

FLORIN GHEŢĂU
VAGONUL CU VORBE

În ce condiții mai câștigă PSD alegerile



„Chamber Music Connects the
World“ (Muzica de cameră conec�
tează lumea), ultima manifestare,
desfășurată săptămâna aceasta,
finanțată de Fundația Crespo, a
fost încă o dată o exigentă și fun�
damentală experiență pentru cei
25 de tineri soliști (Juniori) aleși
să pregătească împreună cu un
profesor (Senior) o piesă de muzică
de cameră, în lungi repetiții zilnice,
deschise publicului, iar în final să
o interpreteze într�unul dintre cele
șapte concerte ce au ritmat serile
Kronbergului. Lista Seniorilor de
anul acesta nu are nevoie de pre�
zentare: violoniștii Gidon Kremer
și Christian Tetzlaff, violoncelistul
Steven Isserlis și pianistul Sir An�
drás Schiff; patru somități ale tim�
pului nostru.

Cum te simți ca observator
meloman român într�o asemenea
ambianță merită însă evocat în câ�
teva cuvinte, fiindcă nu mi s�a mai
întâmplat, de exemplu, să fiu în�
tâmpinat cu un zâmbet larg de în�
cântătorul Steven Isserlis cu
sa lutarea... „Trăiască Ziua Enescu!“;
era pe 5 mai, o zi după cea intrată
în istorie în 1955, a dispariției com�
pozitorului. Cu Steven Isserlis
aveam să evocăm ulterior și amin�
tirea lui Radu Aldulescu, la ale
cărui cursuri a participat în ti �
nerețe și alături de care a cântat de
mai multe ori, ultima oară la
Gstaad, în Elveția, într�un Sextet de
Brahms. L�am „răsplătit“ dăruindu�i
un exemplar al CD�ului scos de
Casa Radio cu Radu Aldulescu.

Nu mi s�a mai întâmplat nici
ca Gidon Kremer – devenit săptă�
mâna aceasta și doctor honoris
causa al Academiei de Muzică de
la Frankfurt, ce îl onorează astfel

la aniversarea de 70 de ani pentru
întreaga activitate – să�mi strângă
mâna vorbind tot despre Enescu și
iubirea sa specială pentru cea de�a
treia Sonată pentru vioară și pian.
I�am făcut și lui cadou CD�ul cu
înregistrări istorice Enescu din
seria „Restituiri“, gândindu�mă la
ineficacitatea și absența, în primul
rând, a Institutului Cultural Ro �
mân din Germania.

Fiindcă anul acesta, la Kron�
berg, grație violonistului Christian
Tetzlaff, George Enescu a fost la
mare cinste. Nu am văzut niciodată
o sală de peste două sute de melo�
mani germani ridicată în picioare și
ovaționând muzica enesciană, așa

cum s�a pe tre cut la sfârșitul concer�
tului în care Christian Tetzlaff și
Juniorii lui au cântat Octetul în Do
major, op. 7. 

În ajunul ultimei repetiții cu
Octetul, l�am întrebat pe violonis�
tul german cum se raportează la
această capodoperă enesciană de
tinerețe și în ce măsură și�a schim�
bat ideile despre ea la zece ani
după ce a înregistrat�o prima dată
pe disc (într�o transmisie directă
a radioului german, Deutschland �
funk, la Festivalul de Muzică de
Cameră de la Heimbach). În altă
paranteză fie spus, un excelent disc
AVI�Music (2009), pe care parte�
nerii săi, toți de clasă, au fost Antje

Weithaas, Isabelle Faust, Kathe�
rine Gowers (vioară), Antoine Ta�
mestit și Rachel Roberts (viola),
Gustav Rivinius și Quirine Viersen
(violoncel).

„În privința Octetului, m�am
îndrăgostit de el de prima dată
când l�am cântat [iunie 2008].
Este un giuvaier al repertoriului
și se poziționează în relief față de
alte lucrări similare. Trebuie să
spun că în urmă cu zece ani nu a
fost o înregistrare în sine, am făcut
numai două repetiții, urmate de
concert. În consecință este doar o
înregistrare live, cu practic extrem
de puțină pregătire în ea. Ne�am
dat silința să facem tot ce ne�a stat

în puteri, dar nu am reușit să facem
dreptate acestei piese nu foarte cu�
noscute. Dar ne�am spus că merită
să o punem pe CD, astfel ca toată
lumea să aibă plăcerea de a o auzi.

Acum, după ce am cântat�o
profesional cu Arcanto Quartet și
cu cvartetul meu, nu aș putea spu �
ne că lucrarea s�a schimbat total
pentru mine. M�am apropiat, însă,
mai mult de ea și am ajuns să o cu�
nosc mai bine, ceea ce îmi face și
mai mare plăcerea, amuzamentul,
de a o cânta. Nu cred că este o
piesă cu mari secrete. Întreaga ul�
timă miș care este o bacanală, doar
un dans îmbătat, unde Enescu își
pune toate ideile anterioare una
în ca pul alteia, mândru să fie un
compozitor atât de realizat. Ceea
ce o face să iasă în evidență este
scriitura pentru fiecare instru�
ment, compozitorul fiind în dra�
goste cu viola, cu violoncelul,
miș carea devenind un centru de
senzualitate al întregii piese. Iar
aceasta di ferențiază Octetul enes�
cian de alte lucrări apropiate.“

Cuvintelor lui Christian Tet�
zlaff le�aș mai adăuga doar numele
mai puțin cunoscute în România
ale Juniorilor săi, ce și�au pus toată
pasiunea în interpretare: Kaoru
Oe, Christel Lee, Diana Tishchenko
(vioară), Timothy Ridout și Luosha
Fang (viola), Santiago Cañón Va�
lencia și Jonathan Roozeman (vio�
loncel). A fost un concert cu totul
de excepție, despre care s�a vorbit
întruna zile la rând și care ar me�
rita să fie reluat într�un turneu de
Institutul Cultural Român de la
Berlin – și de ce nu? – la Festivalul
„George Enescu“. SDC
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CHAMBER MUSIC CONNECTS THE WORLD 2018 

George Enescu, vedetă la
Academia Kronberg în Germania

VICTOR ESKENASY
SCRISOARE PENTRU
MELOMANI
„Muzica nu trebuie înţeleasă, 
ea trebuie ascultată.“ 
(Hermann Scherchen)

Am scris de mai multe ori despre Academia de
Muzică de la Kronberg im Taunus fiindcă este
mai mult decât o simplă instituție de învăță mânt
universitar privată. Este o oază plurietnică de
muzică pe pământul Germaniei, un popas
obligatoriu, s-ar putea spune, în formarea tutu -
ror acelor muzicieni tineri dotați cu un talent 
de excepție care vor să facă o carieră

internațională. Kronberg, cu membrii Academiei
și primitorii locuitori ai orașului ce le oferă
tinerilor găzduire practic gratuită, este în același
timp un exemplu de comunitate socială ce îi
înconjoară și îi stimulează, printr-un țesut solid,
pe aceia care au avut șansa – sau și-au câști-
gat-o – de a fi aleși pentru a-și perfecționa aici
arta. Mai puțin tehnica, mai mult arta și spiritul...
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Csaba Székely a scris 10 special
pentru proiectul din Be SpectAC�
Tive. A pornit de la cele zece po�
runci și le�a transferat drama�
turgic în zilele noastre, menți�
nându�le în zona eticului în care
s�au și născut. A optat pentru o
structură secvențială, cu zece
situații dramatice care se inter�
sectează prin intermediul câte
unui personaj ori a mai multora,
căci acțiunile și deciziile lor au
efecte asupra episodului care ur�
mează. E un lanț dramatic com�
pus precis de dramaturg, ale
cărui legături se arată pe parcurs
și, în totalitate, la final. 

Csaba Székely are o scriitură
fermă, cu o puternică amprentă
stilistică, cu teme, contexte și
eroi pe muchie. Așa e și 10, o
piesă complicată, cu sumedenie
de personaje și legături stăpânite
perfect, cu momente și evo luții
ne așteptate, care portretizează o

lume cinică, a interesului mercan�
til, a unor oameni ce folosesc alți
semeni pentru a�și atinge scopu�
rile cu orice chip. 

RELIGIE ȘI MORALĂ, IATĂ
PREMISA PRODUCȚIEI

Transpus scenic, de la un punct
încolo piesa devine, însă, compli�
cată, ca un scenariu de foileton
comprimat în două ore de specta�
col, cu câteva rezolvări oarecum
obligatorii din perspectiva confi �
gurației dramaturgice, dar la li�
mita verosimilului. Gen copilul
care a fost înstrăinat e fratele 
surorii vitrege a cărei mamă a
murit de cancer. 

10 e un text fizic, ce adună în
cursul său mult din zgura morală
a prezentului, eroii încălcând,
prin premisa dramatică, pe rând,
câte una dintre regulile străve�
chiului decalog. În prezentarea
spectacolului, producătorii preci�
zează că dramaturgul a pornit de
la întâmplări din biografia actori�
lor, utilizate ca punct de pornire,
ca material de modelat prin năs�
cocire dramaturgică. 

Teza spectacolului e bineve�
nită în societatea românească 
în care credința religioasă exage�
rată are tendința să suplinească 

edu cația și acțiunea practică, în
care alianțele dintre politicieni și 
oamenii Bisericii vizează nu în
primul rând, cum ar fi firesc, bi�
nele cetățenilor, ci mai ales bene�
ficiile lor, în care ortodoxia, în loc
să se acomodeze la secolul XXI,
dezvoltă strategii solide de a men �
ține enoriașii în trecut. Religie și
morală, iată premisa pro ducției
realizate la Sibiu de Radu Alexan�
dru Nica, în scenografia lui Andu
Dumitrescu (care s�a ocupat de tot
ce înseamnă imagine în scenă,
adică și video și light design), pe
muzica lui Vlaicu Golcea, cu actorii
Diana Fufezan, Andrei Gîlcescu,
Raluca Iani, Serenela Mureșan,
Cristina Ragos, Vlad Robaș, Ciprian
Scurtea, Cristian Timbuș, Arina
Ioana Trif, Marius Turdeanu. 

Radu Nica s�a poziționat în
postura directorului de scenă
care pune în scenă un text, lucra�
rea lui Csaba Székely (traducere
Sándor László). I�a adăugat, cu ri�
goarea ce�l caracterizează, teatra�
litate scenică, facilitându�i dru� 
mul emoțional către public. Un
public pe care vrea să�l zdruncine,
să�l oblige să se gândească fie și
numai pe durata reprezen tației,
dar, în ideal, și după, la valorizarea
preceptelor etice care transformă un
grup de oameni într�o comunitate,

în societate. Să se gândească la cât
de importante sunt acestea și cum
ne determină ele viața. 

TRANSFORMĂRI
FUNCȚIONALE ALE FAMILIEI
CONTEMPORANE

Familia fără zahăr este un specta�
col muzical de tip colaj de numere
pe teme de disfuncționalitate și
mentalități autohtone în privința
celulei de bază a societății. Textul
Mihaelei Michailov și versurile lui
Bobi Dumitraș de la trupa Fără
zahăr utilizează tonalități și regis�
tre variate (comic, ironic, liric, dra�
matic), aduse în scenă pe mai
multe voci, din mai multe unghiuri,
într�o prezentare teatrală atrăgă�
toare, sferică, în care toți cei im �
plicați se fac auziți. 

Ca în teatrul documentar de
calitate, aducând subtil în fața gân�
dirii noastre critice tipare men tale,
prin secvențe variate, unele cu
poantă, altele caricaturale, toate cu
miez. Needulcorată, abordarea sca�
nează teatral situații reale, tipolo�
gizate, eșantio nând, în acordurile
muzicale compuse de Bobo Burlă�
cianu (de la aceeași trupă Fără
zahăr) o serie din transformările

funcțio nale ale familiei contempo�
rane (divorțuri, adopții, stereotipuri
transformate în norme, excesul de
normativitate, relațiile gay, viața la
grădiniță, concediul etc.). 

Într�un cadru de maximă sim�
plitate, animat de videourile reali�
zate de Elena Găgeanu și Gabi Albu
pentru fiecare moment în parte, cu
rost când ilustrativ, când evocativ�
documentar, actorii Mihaela Ră�
descu, Viorel Cojanu, Gabi Costin,
Oana Pușcatu, Silvana Negruțiu,
Paul Dunca (acesta din urmă și
semnatar al coregrafiei) cântă,
dansează, întruchipează personaj
după personaj. Structura caleidos�
copică a producției realizate de
Teatrul Mic și Centrul de Teatru
Educa țional „Replika“ București îi
asigură acesteia dinamismul.

E interesant cum, la FEST�FDR
organizat de Teatrul Națio nal
„Mihai Eminescu“ din Timișoara
conceptul festivalier alătură di�
mensiunea europeană (prin artiști
precum Milo Rau, Luk Perceval, Pál
Frenák, printre alții la prezenta
ediție) și cea națională, urmărită pe
linia textului dramatic, într�o
joncțiune estetică care atrage de�
opotrivă specialiștii și publicul
larg. SDC

OLTIȚA CÎNTEC
DATUL ÎN SPECTACOL

ION BARBU
PINACOTECA DIN PETRILA

©
 B

ri
st

en
a

Be SpectACTive e un program
european de dezvoltare a publicului
care urmărește spectatorul participativ.
Parte a acestuia, Teatrul Național „Radu
Stanca“ din Sibiu a produs spectacolul
10 de Csaba Székely, în regia lui Radu
Alexandru Nica, pe care l-am văzut la
el acasă și care a deschis cea de-a

XXIII-a ediție a Festivalului European al
Artelor Spectacolului Timișoara –
Festival al dramaturgiei românești FEST
FDR (5-13 mai). Tema „Involuție –
Revoluție – Evoluție“ a reunit sub
pălăria ei evenimente din România,
Germania, Italia, Franța, Serbia,
Republica Moldova, Ungaria, Belgia. 

Când europeanul se
potrivește cu naționalul
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INTERVIU CU TUDOR ȘI ROBERT ȘERBAN DESPRE TATA, EU GLUMESC SERIOS!:

„Tudorismul este o glumă mai
amuzantă decât cele obișnuite“

INTERVIU REALIZAT DE 
ELI BĂDICĂ

„AȘA CUM AU FOST SPUSE,
AȘA AU APĂRUT ÎN CARTE, 
NU AM SCHIMBAT 
NICI O VIRGULĂ“

Când a încolțit gândul de a pune
scurtele dialoguri laolaltă?

Robert: Copiii sunt ființe fasci�
nante, extraordinare, spectacu�
loase. Mi�au plăcut dintotdeauna,
de când eram eu însumi puști
(prie tenos și de gașcă) și până
acum, când abia aștept să prind
ocazia ca să mă joc alături de ei și
să�i fac să zâmbească ori să râdă.
Nimic nu se compară cu un copil
care râde. Decât, nu�i așa?, un alt
copil. Când am devenit prima
dată tată, în 2007, am fost în al no�
uălea cer de fericire. Și am rămas
acolo până în 2011, când am urcat
în al zecelea: eram tată pentru a
doua oară. M�am străduit să fiu
atent la ce spun și ce fac copiii
mei, fiindcă am învățat și învăț o
mulțime de lucruri de la ei. Nu
doar tonus, energie, poftă de viață
îți dau copiii, ci te fac să vezi lu�
crurile prin mai puține filtre, mai
direct, mai crud chiar. Te fac mai
receptiv, mai curios. Așa că atunci
când am început să aud vorbele
cu și de duh, cu haz și miez ale co�
piilor mei, le�am transcris, ca să
nu le uit și să nu se piardă. Pe o
parte dintre ele le�am postat pe
Facebook, mi�am zis că ar fi păcat
să mă bucur numai eu și cei foarte
apropiați de ele. Și reacțiile au
fost rapide, iar minidialogurile au
început să aibă fani. Anul trecut,
mai mulți cunoscuți m�au îndem�
nat să le strâng într�o carte și să le

publicăm. L�am întrebat pe Tudor
dacă e de acord. A zis că e. I�am
promis și drepturi de autor. O, s�a
bucurat! Apoi, i�am spus că ar fi
grozav din partea lui dacă o parte
dintre drepturile pe care ar urma
să le primească – asta dacă se va
vinde cartea – s�ar transforma în
lucruri necesare pentru orfanii de
la o casă de copii. Cred că�i esen �
țial să ne învățăm copiii, ba chiar
și pe cei din jur�împrejurul nos�
tru, să�i ajute pe cei care au ne�
voie, să dăruiască, să facă bine, cât
de mult bine. Să știe că există și
oameni care o duc greu, copii care
trăiesc în condiții dificile, care
sunt nefericiți. Să vadă și partea
mai puțin vizibilă a lumii. 

Cine a ales titlul volumului?

Robert:Mai îmi pică și mie câte�o
fisă, uneori... Eu am ales titlul, care
e o replică a Crinei. Mi�a spus,
acum câțiva ani: „Tata, eu glumesc

serios!“. Se potrivește perfect spi�
ritului cărții. Mai ales că Tudor e
un băiețel serios. Abia a împlinit
7 ani. Umorul lui de până acum a
fost generat de mo dul candid în
care a perceput lucrurile și s�a ra�
portat la ele. Lua totul de bun.
Sper ca inocența să nu�i pără�
sească niciodată inima. Lumea i se
va dezvrăji, va afla mai totul de �
spre ea, fiindcă e curios și vrea să
știe cât mai multe, dar și fiindcă
informația e ușor accesibilă. Dar
trag nădejde că puritatea lui nu o
să dispară cu vârsta.

Ați citit împreună cap-coadă
selecția care a devenit carte? A
suferit aceasta modificări în
urma relecturii?

Robert:A fost sarcina mea să pun,
unul după altul, în ordine crono�
logică, tudorismele. Fiu�meu e au�
torul lor, eu sunt scribul. N�a fost
complicat să le așez laolaltă, mai

ales că majoritatea dintre ele au
apărut, în ultimii patru�cinci ani,
în rubrica mea din revista „Ori�
zont“, Jurnal din anii crizei, prin�
tre alte însemnări jurnaliere.
Acolo, în revistă, aveau (au) și
data exactă, la care în carte am
renunțat, fiindcă nu erau rele�
vante pentru cititori. 

Am început să îmi notez per�
lele de pe când Tudor avea mai
puțin de 2 ani, iar sora lui, parte�
neră de dialog, uneori, 6 ani. Așa
cum au fost spuse, așa au apărut
în carte, nu am schimbat nici o
virgulă. 

Lansarea Tata, eu glumesc se-
rios! a avut loc recent la Book-
fest Timișoara. Ce v-a plăcut cel
mai tare, ce v-a stârnit?

Tudor: Cel mai tare mi�au plăcut
peștișorii!
Robert: A fost o atmosferă de săr�
bătoare, cu mulți copii, cu prieteni,

cu zâmbete și râsete, cu trei oa�
meni care au vorbit minunat des�
pre carte:doamnele Adriana Babeți
și Carmen Rusmir și domnul Mar�
cel Tolcea. Adriana ne�a făcut și
câte un dar, lui Tudor și mie: un
jellyfish de căciulă. Adică un
pește dintr�un fel de gelatină, pe
care dacă îl strângi în mână când
ești nervos, te calmezi, cică. Eu
cred că e pentru pescarii care stau
degeaba cu bățul în baltă și pe
care îi apucă pandaliile când tre�
buie să plece acasă și n�au prins
nimic. Întrebat de Adriana ce
dorințe ar vrea să�i îndeplinească
peștișorul (dacă ar fi cel de aur),
acum, după ce i�a apărut numele
pe o carte și e un autor lansat, fiu�
meu a replicat că nu poate să�i
ceară nimic peștelui, întrucât ar
trebui să vorbească în peștea nă, și
el nu știe limba asta... 

Trebuie să mai dezvălui o
mică întâmplare. Tocmai înce�
puse lansarea, când deodată a
apărut un prieten de�al lui Tudor,
ce venise acolo însoțit de maică�
sa. Cum l�a văzut, ăsta micu’ al
meu mi�a șoptit, în timp ce dădea
să se ridice în picioare de pe scau�
nul pe care sta, la masa cu micro�
foane și vorbitori: Tata, uite�l pe
Gabriel, hai în Parcul Copiilor să
ne jucăm!... Păi să nu te duci? Păi
să nu�l iubești?  

„E CARTEA MIRĂRILOR UNUI
PUȘTI, DAR ȘI A CUCERIRII 
DE CĂTRE EL A LUMII“

Care au fost reacțiile voastre
când ați ținut prima dată volumul
în mâini? Dar primele reacții pe
care le-ați primit post-lectură?

Robert: Este cartea pe care am aș �
teptat�o cu cea mai mare emoție și
nerăbdare dintre toate cele pe a
căror copertă mi�e numele. Tocmai

Tata, eu glumesc serios! (Editura Polirom), cu ilustrații de
Bogdan, Jan și Julian Achimescu, cu o postfață semnată de
Pavel Șușară, adună între coperțile sale dialoguri și secvențe
din conversațiile pe care le-au avut de-a lungul a patru ani
Tudor Șerban, în vârstă de 7 ani, și tatăl său, bine-cunoscutul
scriitor și jurnalist timișorean Robert Șerban. Cartea se citește

dintr-un foc și îți smulge măcar câteva zâmbete. Și asta pentru
că Tudor reușește cu brio să-ți aducă aminte cum e să fii copil.
Candoare și savoare – acestea ar fi cuvintele pe care le-aș
potrivi volumului acesta. Mai departe, eu m-aș retrage și i-aș
lăsa pe cei doi autori să vă povestească mai multe, în interviul
de mai jos, despre ce e (sau nu e) Tata, eu glumesc serios!
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fiindcă eu nu am fost decât mâna
care a transcris cuvintele copilu�
lui meu. E cartea fiului, încărcată
de poezie și de candoare, dar și
cartea unei legături de sânge.
Zâmbește sângele�n noi! Nu mi�am
pus problema dacă Tudor va scrie
vreodată literatură, dacă această
apariție îl va determina să�și ia
seama și, la un moment dat, să în�
ceapă să scrie. Dorința mea a fost,
de fapt, să păstrez o secvență a
copilăriei lui, să tran scriu o parte
din istoria – aceste schimburi de
replici – devenirii lui și să i�o dă�
ruiesc. Să o citească mai târziu. E
cartea mirărilor unui puști, dar
și a cuceririi de către el a lumii,
prin întrebări, prin arătat cu de�
getul, prin atins cu mâna, prin jo�
curi, involuntare, unele, de cu� 
vinte. Dar mai e și un dar pe care
îl facem celor ce citesc, mari și
mici, care, sper, vor trăi sau retrăi
prin lectură vârsta formidabilă a
copilăriei. 

În ziua când am primit�o prin
poștă, i�am dat cartea lui Tudor
fiind în mașină – îl luasem de la
after�school – și i�am spus: ia ui �
te, a apărut. Am băgat în viteză,
am pornit, l�am privit în oglinda
retrovizoare și i�am văzut chipul
vesel și emoționat, uimit și bucu�
ros, fericit și surprins. Mi�au dat
lacrimile, a fost un moment ce 
m�a mișcat vreo câțiva kilometri... 

Ce este acela un tudorism, din
punctele voastre de vedere?

Tudor: O glumă mai amuzantă
decât cele obișnuite.
Robert:De acord!

Spuneți în carte că ați stabilit
amândoi ce replici să ajungă și
pe Facebook. A fost vreun caz în
care Tudor n-a fost de acord cu
transcrierea? Dacă da, de ce?

Robert: Pe mine mă pufnește râ �
sul când ăsta micu’ zice vreuna,
mai ales că de cele mai multe ori
le spune din senin. Iar el se uită la
mine mirat și mă întreabă:Ce�i de
râs în asta? Am încercat să�i ex�
plic, mai ales când a mai crescut,
care�i poanta pe care tocmai a
făcut�o. Am căutat să�i demontez
propriile jocuri de cuvinte, analo�
giile, paradoxurile pe care le�a
spus. Uneori am reușit, alteori, nu.
E dificil să�i decodezi unui băiețel
de 3, 4 ori 5 ani sensurile figurate
ale unui cuvânt, ale unei situații.
Pentru el, lumea este exact așa
cum se vede și se aude. Mi�a mai
spus: asta n�o pune pe Facebook.
O fi crezut că e posibil să se râdă
de ce a zis. I�am spus că oamenii
râd cu el, nu de el. Că el e un mic
magician care face vrăji, de al

căror efect ne bucurăm, se bucură
foarte mulți. A înțeles că postările
mele, cu acordul lui, sunt un gest
de generozitate pe care îl facem,
căci cei care citesc intră într�o
lume unde, altfel, au foarte greu
acces, poate chiar deloc: a copilă�
riei. E un băiat bun, s�a prins.  

Care este povestea ilustrațiilor
din carte? Cum de n-a vrut 
Tudor să pună la bătaie și niște
desene proprii? 

Tata, eu glumesc serios! nu e o
carte pentru copii mici. Repet,
Tudor nu a făcut poante, umorul
lui n�a fost deliberat. Văd că de
acum începe, încet, încet, să con�
struiască situații, calambururi.
Crina, fiind mai mare cu patru
ani, se prinde deja, face diferența
între sensurile figurate și proprii.
Citește și râde. Face de mai mult
timp ea însăși umor, spune poan �
te, bancuri, joacă monologuri pe
mai multe voci, cu ea în mai multe
roluri. Și o face cu mare talent. 

Desenele lui Tudor sunt vii,
pline de culori, de semne, de...
inimi, dar sunt naive. Or, cartea,
chiar dacă are ca sursă naivitatea,
nu e astfel. Ilustrațiile infantile ar
fi deturnat ideea cărții. Așa că i�am
propus prietenului meu Bogdan
Achimescu, care este un artist vi�
zual de primă mână, el însuși tată,
cititor de tudorisme, să facă o
serie de desene inspirate din
carte. După ce a citit cap�coadă
manuscrisul, Bogdan mi�a spus:
„Aș vrea să am și eu un dialog cu
băieții mei (puțini mai mari decât
Tudor, n.m.), așa cum ai avut tu cu
fiul tău, dar unul vizual. Adică să
desenăm împreună, să ne punem
toți trei amprenta pe desenele ce
vor ilustra cartea“. Mi s�a părut
excelentă ideea, ea păstrează sta�
rea de dialog. Așa că Jan, Julian și
Bogdan au dat replici și și�au dat
replici, desenând cu tuș negru

ceea ce i�a inspirat mai tare din
carte. Sunt desene rafinate, care
au fiecare o mică poveste, a cărei
intrigă pleacă de la unele dialo�
guri dintre Tudor și mine și con�
tinuă ca un dialog între cei trei...
domni.

Pentru că Tudor exclamă că plas-
mă e un „cuvânt tare“, nu pot să
nu vă întreb: ce alte cuvinte vi se
par tari? Dar plictisitoare?

Tudor: Plictisitoare? „Școală“ și
„teme“.
Robert: Îmi iau angajamentul să lu�
crez asupra plictiselilor lui Tudor.

Mi-a plăcut la nebunie când Tu-
dor, consultând biletul de intra-
re la un spectacol, a întrebat
dacă există și bilet de ieșire.
Dacă ați avea un astfel de bilet,
pentru ce situație credeți că 

l-ați folosi?

Tudor: L�aș folosi ca să ies cu el pe
ieșirea de urgență. Să i�l dau
doamnei, ca și când aș intra, doar
că aș ieși...
Robert: Corect!

TATA, EU GLUMESC SERIOS!
CONȚINE EȘANTIOANE 
DIN AERUL PROASPĂT 
AL COPILĂRIEI

Ce vă doriți să se întâmple 
cu volumul vostru? Cui l-ați 
recomanda?

Tudor:Aș dori să aibă succes și să
facă mulți bani, ca să dăm la copiii
aceia. L�aș recomanda celor care
vor să�l citească.
Robert:Ar fi grozav dacă oamenii
ar citi deschizând la întâmplare
cartea asta. Lectura e cea mai con�
vingătoare reclamă. Știu sigur că
vor zâmbi, că își vor aminti de pro�
pria copilărie, când și ei spuneau
lucruri nemaipomenite. Sau își vor
da seama că lângă ei sunt copiii
(propriii copii, ori nepoți, ori puș �

tii vecinilor) ce scot astfel de perle
și că ar fi grozav să le noteze un�
deva, ca să nu se piardă. Oamenii
sunt singurele ființe care își tezau�
rizează, într�un fel sau altul, viața.
Scriem și ca să nu uităm. Copilă�
ria este aurul acestei vieți. Și cum
poți păstra mai bine o astfel de co�
moară decât scriind�o, transcri�
ind�o? Tata, eu glumesc serios!
conține eșanti oane din aerul proas�
păt al copilăriei. E important pen�
tru noi, maturii, să mai luăm niște
doze, din când în când, căci puri�
tatea și prospețimea ni s�au cam
diluat cu vârsta, cu viața. 

„Nu mă laud, că nu-s adoles-
cent“, spune Tudor la un mo-
ment dat. Dacă ați fi acum
adolescenți pentru un minut, 
să zicem, cu ce v-ați lăuda?

Tudor: N�am idee, îmi pare rău...
Nu m�aș lăuda.
Robert:M�aș lăuda cu cârligul și se�
micârligul de dreapta, dar și cu fen�
tele cu mingea (pe la spate, printre
picioare, pe sub tricou) pe care le fac
atunci când joc, năucitor, baschet.

Cu ce cărți/ povești/ întâmplări
inedite v-ați întâlnit în ultima
vreme?

Tudor: Am fost la Aqualand, la
Sze ged. Toboganele au fost extra�
ordinare, pentru că sunt faine și
aluneci repede.
Robert: Sunt în asentimentul lui.
Aș mai adăuga că nici sauna nu�i
de ocolit. De către adulți.

Dacă ați avea o superputere
pentru o zi, care ar fi aceea 
și de ce?

Tudor: Teleportarea și invizibili�
tatea. Mi�ar plăcea să mă telepor�
tez la ștrandul UMT, iar invizibil
m�aș face ca să�i fac o farsă lui Crina
și să�i iau cățelul. Îmi plac câinii, dar
eu vreau un pui de pisică. 
Robert:Miau!

Cum majoritatea replicilor
transcrise sunt stârnite de între-
bările unuia dintre voi, sunt cu-
rioasă ce întrebări și răspunsuri
ați schimbat recent – pentru că,
nu-i așa?, povestea continuă
dincolo de finalul cărții de față.

Robert: Nu știu dacă va mai exista
un volum doi, o carte care să o con�
tinue pe aceasta, dar sigur voi
strânge și pe mai departe tudoris�
mele și le voi împărtăși – cu accep�
tul proprietarului – și celorlalți
curioși de ele. Tudor a înțeles că
mulți dintre prietenii mei (deve �
niți, între timp, și ai lui) se bucură
citind pe Facebook sau în „Orizont“
micile noastre dialoguri. Și e de
acord să nu le ținem doar pentru
noi, ci să le dăruim mai departe.
Așa că iată câteva foarte proaspete:

Îi spun lui Tudor că au fost
alegeri la scriitori.

— Și te�au ales, tata?
— Da.
— A fost pe frumusețe?

#

— Tudor, știi ce fel de salcie
e asta?

— Da...
— Ce fel?
— ...
— Plân...
— Salcie plân...
— Plân�gă...
— Plângăcioasă!

#

La radio, reclamă la grătar cu
cenușar.

— Tudor, știi ce e un cenu șar?
— Ceva ce are și Cenușăreasa.

#

Tudor face hermeneutica
prăjiturii:

—La cofetărie pun prea
puțin strat de mac. Mai ales dacă
îți iei prăjitură cu mere.

#

— Tudor, de ce crezi tu că oa�
menii te simpatizează, vor să intre
în vorbă cu tine, se poartă frumos?

— Nu știu... Și nu îmi pasă, că
eu sunt drăguț așa cum sunt. SDC

Sîmbătă 2 iunie, ora 18.00, în
cadrul tîrgului de carte Bookfest
București va avea loc lansarea
cărţii Tata, eu glumesc serios! , cu
ilustraţii de Bogdan, Jan și Julian
Achimescu. Invitaţi: Dana Pîrvan,
Pavel Șușară, Radu Vancu. 
Invitat special: Pavel Bartoș
Moderator: George Onofrei
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Cum au devenit iubitorii de
dulciuri stăpânii lumii moderne 

CĂTĂLIN CONSTANTINESCU

E posibil să găsim răspunsul în vo�
lumele lui Niall Ferguson, unul din�
tre superstarurile contemporane
ale istoriografiei anglo�americane și
publicisticii de înaltă calitate:predă
la Universitatea Harvard, este Se�
nior Fellow la Institutul Hoover,
Universitatea Stanford și Senior Re�
search Fellow la Jesus College, Ox�
ford. Motiv pentru care Ferguson
apare în documentarul cu același
titlu, produs de Channel 4 în 2003.
Lui Niall Ferguson îi datorăm și
seria BBC Civilization (2012), du�
blată de un volum, of course. 

Autorul abordează curajos
una dintre problemele cele mai im�
portante ale istoriei universale:
„Cum a ajuns un arhipelag de in�
sule ploioase, situat în largul coas�
tei de nord�vest a Europei, să con   ducă
lumea reprezintă una dintre între�
bările fundamentale nu doar ale is�
toriei britanice, ci și ale istoriei
lumii“.

Dezbaterea cu privire la na�
tura influențelor și moștenirilor (e
un lucru bun sau rău imperiul?) nu
e încheiată, căci vocile anticolonia�
liste sunt cât se poate sonore și as�
tăzi. Conform adversarilor imperia� 
lismului, fundamentul acestuia
constă în exploatarea economică,
fără a ignora însă și alte fațete ale
dominației imperiale. Atât națio �
naliștii, cât și marxiștii, sau chiar li�
beralii, au afirmat erorile economi �
ce ale colonizării: maximizarea
plusvalorii culturilor și țărilor su�
puse, denaturarea pieței, investi �
țiile și cheltuielile inutile, costurile
Imperiului Britanic depășind cu
mult beneficiile. 

Criticii au susținut mereu că
imperialismul este imoral, fiind un
jaf care angrenează banii contri�
buabililor britanici, susținut de
soldații britanici, dar de pe urma
căruia nu profită decât milionarii
influenți ca Rhodes sau Rothschild.
Acest raționament a fost folosit de

J.A. Hobson în Imperialism: A
Study (1902), unul dintre textele
marcante de la începutul secolului
20, căruia i�a urmat The War of
Steel and Gold: A Study of the
Armed Peace (1914), de Henry Noel
Brailsford. Ferguson consideră
însă că autorii menționați repre�
zintă doar două exemple de simpli�
ficare excesivă. Mai ales că foarte
repede, în zorii celui care avea să
fie Primul Război Mondial „aro �
ganța puterii absolute“ dispăruse și
fusese înlocuită de teama de declin.

Ferguson observă cum capita�
lismul internațional și forma sa cea
mai recentă, globalizarea, sunt in�
vocate astăzi aproape exclusiv sub
aspectul influențelor – nefaste,
dacă privești dinspre stânga poli�
tică – asupra forței de muncă, a
circulației bunurilor și capitalului.
Dar ar trebui poate să luăm în cal�
cul faptul că circulația banilor sau
a bunurilor este dublată de cir �
culația fluxurilor de cunoștințe, de
cultură și instituții. Imperiul Brita�
nic ar fi, după istoric, exemplul cel
mai grăitor succesului globalizării,
în pofida faptului că instituțiile sale
au fost impuse cu forța. Explicația e
că puterea dominantă a lumii a fost
favorabilă liberalismului econo�
mic: Imperiul Britanic a impus
„piețe libere, statul de drept, pro �
tecția investitorilor și guverne rela�
tiv necorupte“. Alți autori au ob� 
servat că prosperitatea adusă în
societățile colonizate nu trebuie vă�
zută ca absolută, deoarece efectul
imediat al comerțului liber impe�
rial a fost ruinarea unor industrii
indigene, lipsite de competitivitate
în raport cu capitalul britanic. 

Teza îndrăzneață a lui Ferguson,
des reiterată, e că Imperiul Britanic nu
a dispărut pur și simplu. El și�a mutat
capitalul mai la vest, adică în Manhat�
tan și Washington. Nu se putea întâm�
pla altfel cu prima societate de larg
consum din lume, nu�i așa? 

Imperiul a avut nevoie de mai
mult de 300 ani să se edifice și de
mai puțin de 30 ani să se dizolve,

dar declinul nu a fost efectul luptei
pentru independență a coloniilor,
ci al concurenței aduse de alte im�
perii: cel belgian care călca în pi�
cioare drepturile omului în Congo,
cel francez ce expropria băștinașii
din Algeria, Noua Caledonie și In�
dochina, cel japonez ce anexa Co�
reea sau rusesc care invada un
teritoriu întins din Polonia până în
Caucaz și Asia manciuriană. Fergu�
son e clar: imperiul britanicilor a
fost distrus de costurile uriașe ale
luptei împotriva acestor imperii
„mult mai opresive“.

Subliniez că Ferguson, frecvent
acuzat de revizionism, nu scrie o is�
torie generală alternativă a Imperiu�
lui Britanic, ci mai degrabă o istorie
a globalizării practicate de britanici,
un fenomen pe care îl numește an�
globalizare. Elementele care o defi�
nesc sunt:bursele de mărfuri, piețele
forței de muncă, cultura, guvernarea,
piețele de capital și conflictele ar�
mate – reprezentând, de fapt, rolul
jucat de pirați, coloniști, misionari,
mandarini, bancheri și... faliți.

MARELE IMPACT 
AL IMPERIULUI A CONSTAT 
ÎN EXPORTUL DE NORME
OCCIDENTALE

Inventarierea epocilor și a figurilor
politice care au jucat un rol deter�
minant în expansiunea imperială
ocupă o parte consistentă de�a lun�
gul cercetării lui Ferguson, foarte
atent la contexte istorice. Desigur,
volumul nu se adresează exclusiv
istoricilor; literații sau iubitorii li�
teraturii engleze vor observa nu�
meroasele referințe la autori ca
Robert Burns, Daniel Defoe, Wil�
liam M. Thackeray, E.M. Forster, Jo�
seph Conrad, Rudyard Kipling,
Evelyn Waugh ș.a. – excelentă oca�
zie de a observa că ficțiunea lite�
rară poate funcționa nu doar ca
document al imaginației, ci și ca in�
terpretare a realităților istorice.

Ferguson este nuanțat, excluzând
afirmații tranșante ca ale lordului

Curzon (că Imperiul Britanic a fost
nici mai mult, nici mai puțin decât
„cea mai importantă unealtă a bi�
nelui“) sau John Stuart Mill (impe�
riul văzut ca cel mai amplu sistem
al libertății). Marele impact al Im�
periului Britanic a constat, de fapt,
în exportul de norme occidentale
referitoare la legi și guvernare. De
asemenea, societățile modelate de
britanici au fost caracterizate de
nouă aspecte importante: limba
engleză, forme engleze de proprie�
tate funciară, sisteme bancare sco �
țiene și engleze, drept cutumiar,
protestantism, sporturi de echipă,
stat minimal, adunări reprezenta�
tive, ideea de libertate. 

Ultima reprezintă valoarea cea
mai relevantă și diferențiatoare a
imperiului în discuție, căci „odată
ce o societate colonizată ajungea să
adopte într�o măsură suficientă ce�
lelalte instituții aduse de britanici,
acestora le devenea foarte dificil să
interzică tocmai libertatea pe care

ei înșiși o considerau atât de im�
portantă“. În același timp, trebuie
spus că autorul sare deliberat peste
moștenirea imperială prezentată
ca rasism, discriminare rasială, xe�
nofobie, intoleranță. Și asta nu
pentru că nu ar fi existat, ci pentru
că aceste realități nu sunt specifice
numai Imperiului Britanic, ele
existând cu mult înainte de pe�
rioada colonială. 

Este larg acceptat astăzi faptul
că cel puțin în două privințe, Impe�
riul Britanic a fost un „lucru bun“:
a asigurat capital ieftin statelor și
economiilor mai puțin dezvoltate
și a exportat instituții legale, eco�
nomice și politice. Celor care se în�
doiesc de efectele pozitive ale co� 
lonialismului britanic li se cere să
răspundă la întrebarea dacă în
1940 ar fi fost mai bine ca britanicii
să nu aibă un imperiu? Ar mai fi
funcționat strategia lui Churchill
în confruntarea cu Hitler, în lipsa
acestui imperiu? SDC

La ce bun să mai citești încă o carte despre importanța unui imperiu
despre care nici măcar cu ocazia Brexit-ului – când nu puține au fost
referirile la istoria colonială a Regatului Unit – nu am aflat dacă s-a
autodevorat sau dacă are doar nostalgia superiorității? 
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Ada Lupu, tânăra actriță a Teatru�
lui Național Iași, aduce acasă Pre�
miul pentru cea mai bună actriță
în rol secundar, acordat pe 7 mai,
în cadrul cei de a 26�a ediții a
Galei Premiilor UNITER, desfă �
șurată la Alba Iulia. Premiul a fost
oferit pentru rolul Fiica din spec�
tacolul Măcelăria lui Iov de Faus �
to Paravidino, în regia lui Radu
Afrim.

ADA LUPU, PE SCENA GALEI:

„Deși sunt un om care are volup�
tatea cuvintelor, există totuși 

momente când trăirile parcă nu
încap într�un vocabular profan ca
al meu. Vreau doar să mulțumesc,
nu din obligație, ci din tot sufle�
tul, UNITER, celor două jurii, lui

Iris Spiridon, Teatrului Național
Iași, Universității de Arte Iași, tru�
pei Atelierul de Teatru din Boto �
șani, publicului. Mulțumesc în� 
tre gii echipe care a contribuit la

realizarea spectacolului Măcelă�
ria lui Iov. Măcelăria este Irina
Moscu și�i mulțumesc pentru că
ne�a oferit un spațiu atât de viu în
jurul nostru încât ne molipsim 

reciproc de viață. Împart acest
premiu cu întreaga distribuție și
îi mulțumesc fiecărui actor în
parte pentru că împreună l�am
descoperit pe împreună. Datorez
acest premiu – și nu doar pre�
miul, ci și personajul, și nu doar
personajul, ci și un cutremur de
demult – lui Radu Afrim.“

Spectacolul Măcelăria lui Iov
se joacă la Teatru³, pe 14 mai, de
la ora 19:00. 

Regia: Radu Afrim
Scenografia: Irina Moscu
Video mapping: Andrei Cozlac
Lighting design: Cristian Șimon
Univers sonor: Radu Afrim
Sound design: Adrian Păduraru
Versuri cântece: Ada Lupu
Asistent regie: Irina Crețu

Distribuția: Emil Coșeru, Tatiana
Ionesi, Ionuț Cornilă, Ada Lupu,
Andrei Varga, Horia Veriveș, Livia
Iorga, Irena Boclincă, Brândușa
Aciobăniței, Doru Maftei. SDC

Ada Lupu, câștigătoare UNITER
„Datorez acest pre -
miu – și nu doar pre -
miul, ci și per so najul,
și nu doar personajul,
ci și un cutremur de
demult – lui Radu
Afrim“.

Până pe 13 mai 2018, Editura
Polirom va participa la Târgul
de carte Librex, Palas Mall
Iași, cu peste 800 de titluri,
reduceri de 20�25%, peste o
sută de titluri la prețul
promoțional de 10 lei.

Mai jos, programul de eveni�
mente al Editurii Polirom la Li�
brex 2018:

SÂMBĂTĂ, 12 MAI

• ora 16:00

Teodor Baconschi despre Mic
almanah al marilor oameni (pe care
i�am cunoscut) (Polirom, 2018)

Vor vorbi, alături de autor:
Alexandru Lăzescu, Nicu Gavriluță

Va modera: Irina Stratulat

„N�am căutat nici să mitizez
niște figuri deja legendare (în

anumite cazuri), nici să le supun
unei brutale demitizări (de tip
senzaționalist). Am preferat să
amestec tonul memorialistic și ex�
pozitiv cu prezentarea realistă,
confirmabilă din alte surse. Pe
unii dintre marii oameni cuprinși
în antologia mea i�am cunoscut
îndeaproape, locuind chiar în in�
timitatea lor sufletească, pe mulți
alții i�am întâlnit o zi sau doar o
oră, fără să le pot scotoci sertarele
secrete.“ (Teodor Baconschi)

• ora 16:30

Biblioteca Polirom: Fiica Es�
tului, de Clara Usón, un roman
despre Ana Mladić, fiica generalu�
lui care a schimbat chipul Europei

Vor vorbi:Mariana Sipoș (tra�
ducătoarea romanului), Teodor
Baconschi

Va modera: Irina Stratulat
Pentru Fiica Estului, Clara

Usón primește Premiul Ciudad de
Barcelona și prestigiosul Premio
de la Crítica, o recompensă lite�
rară acordată anual celui mai bun
roman scris în limba spaniolă din
întreaga lume.

Romanul Fiica Estului, care
are în centru destinul tragic al
Anei, a trezit un interes enorm,
căci pare aproape de necrezut
cum a reușit o tânără scriitoare
din Spania să se documenteze la
fața locului, să înțeleagă și să re�
creeze istoria – veche sau recentă –
a unei regiuni din Europa ce pare

uneori de neînțeles chiar și pen�
tru istorici.

• ora 17:00

„Cartea de identitate“. Confe �
rință susținută de scriitorul Eu �
gen Uricaru

Câteva observații privind ro �
lul culturii scrise la definirea și
păstrarea identității naționale
românești

Lansarea romanului Perma�
frost (Polirom, 2018)

Invitat: Ioan Holban
Va modera: Irina Stratulat

Permafrost reprezintă cheia
ficțională, metafora revelatorie
pentru săptămâna care a urmat
căderii regimului dictatorial co�
munist din România, o săptă�
mână care trebuia să fie una a
alegerilor și a clarificărilor, dar
care a fost una a confuziei și a jo�
cului înșelător de oglinzi. Nimic
nu este ceea ce pare în acest
spațiu și timp. Pentru că perma�
frostul – pământul veșnic înghe �
țat – este cea mai rea dintre căile
de supraviețuire ale omului.
Uneori e singura cale. Alteori, o
chestiune de destin. SDC

Editura Polirom 
la Librex Iași 2018
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Volunturism. Călătorește cu scop
Te�ai gândit vreodată să devii vo�
luntar? Serviciul European de
Voluntariat (pe scurt SEV) oferă
tinerilor cu vârste cuprinse între
18 și 30 de ani oportunitatea de a
desfășura stagii de voluntariat în
Uniunea Europeană, dar și în
cele mai îndepărtate colțuri din
lume, pe perioade de la două săp�
tămâni până la 12 luni. Tot ceea
ce trebuie să faci e să te implici în
proiecte care urmăresc dezvolta�
rea comu nităților locale prin me�
tode de educație non formală.

DESIRÉE HALASEH

Agenția Națională pentru Pro�
grame Comunitare în domeniul
Educației și Formării Profesio�
nale (ANPCDEFP) a lansat de
câțiva ani programul Tineret în
Acțiune, care se ocupă de selecția
și coordonarea stagiilor de volun�
tariat ale tinerilor din România.

Condițiile minime de apli�
care la acest program, alături de
oportunitățile de dezvoltare pe
care le oferă, reprezintă o moda�
litate inedită de a�ți descoperi noi
talente și abilități, de a�ți îmbo �
găți CV�ul și de a călători cu scop.

CINE POATE PARTICIPA?

Orice tânăr cu vârsta cuprinsă
între 18 și 30 de ani, rezident al
unei țări din Uniunea Europeană
sau dintr�o țară care participă la
acest program. E important de
menționat faptul că selecția can �
didaților se face respectând crite�
rii de nondiscriminare pe baza de
statut etnic, social, religios, orien�
tare sexuală, dizabili tăți sau gen.
În anumite cazuri excepționale se
accep tă și participarea tinerilor cu
vârsta de 16 ani.

CUM TE POȚI ÎNSCRIE?

Există două opțiuni:
Consultă baza de date a or �

ganizațiilor acreditate care recru�
tează voluntari pentru un proiect
SEV: http://europa.eu/youth/vo�
lunteering/evs�organisation_en.

Contactează o organizație
acreditată pentru a�i propune un
proiect nou.

ÎN CE DOMENII 
TE POȚI IMPLICA?

Proiectele finanțate de SEV sunt
extrem de variate și atractive pen�
tru oricine își dorește să experi�
menteze activități legate de: rolul
activ al femeii în societate, con�
servarea patrimoniului, integrare
socială, cetățenie activă, protecția
mediului, șanse egale, dialog 

intercultural, măsuri anti�delic �
vență, programe antidrog, drep�
turile copiilor, informare asupra
sănătății, artă și cultură, măsuri
anti�discriminare, dizabilitate, tine�
ret și sport, cooperare pentru dez�
voltare, media și comunicare etc.

SELECȚIA CANDIDAȚILOR 

În funcție de natura și obiectivele
fiecărui proiect, selecția partici �
panților se face pe baza unei apli �
cații online care să conțină CV�ul
și scrisoarea de intenție, urmată
de un interviu telefonic sau în
persoană la sediul organizației de
trimitere.

COSTURI

Cheltuielile legate de transport,
cazare, mâncare sunt acoperite
cvasi�integral de program. Volun�
tarii beneficiază de sprijin logistic –
obținerea vizelor și a documente�
lor necesare pentru a călători în
țara gazdă. În funcție de orga �
nizația de trimitere, pot exista
taxe minime de participare.

PREGĂTIREA PENTRU
STAGIUL DE VOLUNTARIAT

Odată ce ai fost selecționat vei
avea șansa de a participa la se�
siune de pregătire înainte de a
pleca. Te vei întâlni cu ceilalți
participanți la proiect și timp 
de trei sau cinci zile vei primi

informațiile necesare despre or �
ganizația gazdă, modul de desfă �
șurare al proiectului. Foști parti� 
cipanți SEV vor fi prezenți în acest
stadiu pentru a răspunde oricăror
întrebări și curiozități legate de
adaptarea la noi culturi, șocuri
culturale, motivațiile și impactul
pe termen lung pe care un astfel
de proiect le poate avea.

La sosirea în țara gazdă vei
avea parte de o sesiune de pregă�
tire similară, unde îi vei cunoaște
pe reprezentanții organizației lo�
cale care se ocupă de proiect. Aco�
modarea la noul stil de viață se
face treptat, iar primele zile sunt
alocate orientării și aspectelor lo�
gistice (achiziționarea unei car�
tele telefonice locale, aprovizio� 
nare și transport local).

EXPERIENȚA DE ÎNVĂȚARE
NON FORMALĂ ESTE
CERTIFICATĂ

La finalul fiecărui stagiu de volun�
tariat se eliberează un certificat de
participare – YouthPass – care
atestă activitățile desfă șurate și mai
ales aptitudinile și cunoș tințele do�
bândite din cadrul proiectului. 

Certificatul YouthPass con ține
cele opt competențe pentru în �
vățare de�a lungul vieții adoptate
de Comisia Europeană în 2006:

1. Comunicare în limba ma�
ternă

2. Comunicare într�o limbă
străină

3. Competențe matematice și
de bază în știință și tehnologie

4. Competențe ICT (digitale)
5. Learning to learn – a ști

cum și ce să înveți
6. Competențe interperso�

nale și civice
7. Spirit antreprenorial
8. Înțelegere și manifestare

culturală

TU CU CE RĂMÂI?

Am avut ocazia să particip la două
stagii SEV, dintre care unul în
Orientul Mijlociu, în Iordania, și
altul în vestul Africii, în Togo. Am
predat limba engleză, am văruit
case, am vorbit despre contra cepție,
virusul HIV, am creat campanii de
promovarea a reciclării prin upcy�
cling, am construit latrine, am cu �
rățat plaje, am gătit fufu și akume,
am redecorat fațada unui magazin
de dulciuri palestinian dintr�un
centru de refugiați de la marginea
Ammanului, am luat interviuri
membrilor corpului diplomatic al
misiunilor române din cele două
țări, am asistat la ceremonii voodoo
din Africa neagră și mi�am învins
frica de necunoscut. Toate acestea
m�au transformat într�un om mai
bun, mai bine pregătit pentru viața
reală și realitățile ei mai mult decât
orice curs, masterat sau teză de
licență pe care le�am stocat ulterior
într�un dosar cu șină ce nu a mai
văzut lumina zilei din momentul în
care le�am absolvit. SDC

Campanie de informare asupra sănătăţii în Togo, Africa de Vest Oră de engleză la o școală primară din Lome, Togo

Ultima zi de școală



Sentimentul pe care l�am trăit
ascultând câteva albume consi�
derate de blues – hai, blues�
rock! – mă contrariază suficient
de mult încât să comit aproape
un act de lezmajestate. Ocazia
(nu discurile!) mi�a fost oferită
de un amic, mare amator de
performanțe chitaristice, supe�
rîncântat de ceea ce auzise. 

Cum știam că nu se entuziasmează
prea lesne nici de realizări antolo�
gice, m�a surprins elogiul fără nici
o reținere pentru un chitarist de
care habar n�aveam. Și aici nu de�
filez cu gustul meu infailibil, ci
spun doar că imensa cantitate de
muzică bună produsă actualmente
pe plan mondial face imposibilă
receptarea ei. Dar ce vorbesc eu de
receptare, când nici simpla și com�
pleta informare nu e posibilă, în
ciuda înlesnirilor tehnologice ac�
tuale! Pentru niște oameni care au

suferit ani de privațiuni, care și�au
format un reflex din a colecționa
orice informație despre muzica
rock, diluviul de date accesibile via
internet e paradisul. Însă și�n Pa�
radis ai nevoie de�o călăuză, ca să
nu rătăcești la infinit ori să nu per�
cepi nimic.

Eric Steckel se numește chita�
ristul care – cum se spune în
popor – „i�a luat gura“ amicului
meu pretențios. Născut în 1990,
primul CD, A Few Degrees War�
mer, îi este înregistrat la nici 12

ani, cu girul câtorva oameni
implicați în showbiz. Nu�i de mi�
rare că bluesmeni rutinați aduc
din când în când alături de ei, pe
scenă și�n vreo piesă pe�un disc,
„sânge proaspăt“ (vorba lui B.B.
King, „nașul“ lui Joe Bonamassa).
Dincolo de grija pentru perpetua�
rea tradiției, „bătrânii“ știu foarte
bine că „puștimea“ înseamnă (și)
bani. Lucru deloc de refuzat la
vârsta când onorurile depășesc
ofertele de spectacole plătite. De
orice îi poți acuza pe bluesmeni,
dar nu că n�ar cunoaște cum stă
chestiunea cu banii! 

Părinte spiritual lui Eric Stec�
kel pare să�i fi fost John Mayall,
cel care – într�un fel de ritual fără
conotații mistice – l�a introdus 
pe scena unde cântau legendarii
Bluesbreakers. Apoi l�a invitat 
să�i deschidă concertele și să�și
lase amprenta proaspătă în piesa
Chaos in the Neighbourhood, de
pe albumul Road Dogs, 2005. Cin�
cisprezece ani mai târziu, Eric
Steckel este un nume care garan�
tează indiscutabil un spectacol
profesional, cu numere consistente

de virtuozitate chitaristică. Discu�
rile lui, vreo nouă sau zece, dacă
nu greșesc numărătoarea, îi atestă
talentul multiplu. Steckel nu
cântă doar cu vocea și la chitară.
El stăpânește foarte bine și clavia�
tura, știind să scoată din fabuloasa
orgă Hammond B3 texturi sonore
gingaș�dinamice. Că în majorita�
tea înregistrărilor sale de studio
susține și partitura chitarei bas, e
parcă de la sine înțeles și nu miră
deloc: nimeni nu i�ar putea reda
mai bine ideile muzicale. 

Cel mai nou exemplu de per �
fecțiune marca Eric Steckel ni�l
oferă albumul Polyphonic Prayer,
editat recent la propria casă de
producție discografică. Să notăm
și acest amănunt: Steckel nu are
contract cu nici una dintre fir�
mele consacrate în branșă, toate
CD�urile sale purtând sigle ca și
necunoscute. Independența crea�
tivă astfel asigurată compensează
oare difuzarea deficitară? E pro�
blema lui Steckel, nu cea mai
gravă. Oricum, nu se poate plânge
că e un artist fără căutare. Lista
lui de concerte e plină până în

toamnă, ba chiar și anul viitor are
angajamente. Merită văzut și as�
cultat, măcar o dată. 

Reticența exprimată la înce�
put vine dintr�o definiție care sună
așa: blues is a feeling. Adaptată în
românește:bluesul e durere. Ca să
transmiți prin blues ceva credibil,
consistent, viabil, trebuie să fi su�
ferit profund nedreptăți, sărăcie,
privațiuni. Blues by himself, ca
demonstrație de virtuozitate, e
complet nonsens. Un băiat care la
12 ani concertează cu succes în
America și Europa nu cântă blues.
E doar un copil exploatat, victima
lăcomiei adulților. Cântă perfect,
dar sună gol. SDC

Blues by himself
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Circulă pe Facebook o glumă
grafică ce poate fi descrisă astfel:
un dreptunghi negru, peste care
apare textul „Aici eram în Tene�
rife“. Un pic mai jos: „Era noap �
te“. Mi�a amintit de o informație
care îmi apare în cale, în mod
constant, de câțiva ani: un pro�
cent imens de tablouri de valoa �
re stau ascunse în depozite pri� 
vate sau în subsolurile muzeelor.

Am învățat de curând un cuvânt
în engleză, „freeport“. Nu i�am gă �
sit echivalent în limba română,
pot doar explica: sunt depozite
aflate în zona aeroporturilor în
Europa, State și Asia, pe teritorii
fără jurisdicție clară, care găzdu�
iesc lucruri de valoare ce nu pot

fi taxate, pentru că practic sunt
„în tranzit“. Arată ca niște contai�
nere de șantier, doar că mult mai
mari. În acele depozite, în întune�
ric, împachetate bine, se află
printre cele mai valoroase co �
lecții de artă din lume. Lucrări de
Picasso, Warhol, Klimt, Monet,
van Gogh și mii de alte tablouri
vândute cu multe zerouri stau as�
cunse, dar în siguranță.

Pare neclar de ce plăti cineva
milioane de dolari doar pentru a
ține ascunsă o operă de artă. Răs�
punsul este unul pur economic.
Arta a devenit o investiție. Miliar�
dari din toată lumea angajează cu�
ratori de artă care să le cumpere
capodopere a căror valoare va
crește în timp. Spre deosebire de
un yacht sau o clădire, un tablou
este mai ușor de transportat și nu

„cere“ nimic în schimb. Odată
cumpărate, tablourile ar putea
teoretic să fie expuse, dar asta ar
însemna cheltuieli ale proprieta�
rului – taxe în urma achi ziției,
chirie pentru spațiu, salarii pen�
tru pază etc. Așa că oamenii de
afaceri concentrați pe cifre au pri�
mit o soluție mai bună: depozite
specializate, în zone de tranzit,
astfel încât să nu trebuiască să
plătească taxele enorme asociate
cu achiziția tablourilor. Vor ră�
mâne acolo până când le cumpără
un alt miliardar, cu mai mulți
bani, care la rândul său ar putea
decide să le păstreze pentru sine

și să nu le expună publicului larg.
Arta ascunsă este însă nu doar un
apanaj al oamenilor de afaceri, ci
și al muzeelor. Se estimează că ma�
rile muzee arată publicului mai
puțin de 10% din lucrările pe care
le au. Restul sunt depozitate în în�
căperi speciale, cu temperatură și
luminozitate atent controlate. 

Un articol din „The New York
Times“ din 2015 estima că Luvrul
expune doar 8% din colecția sa de
artă, Tate în jur de 20%, Guggen�
heim 3%. Motivul principal este
lipsa de spațiu, dar nu e singurul.
Unele nu mai corespund viziunii
muzeului; altele necesită condiții
aproape imposibile de expunere;
numeroase opere de artă sunt
achi ziționate „angro“, odată cu
achiziția de proprietăți și rămân
nesortate. Instituțiile au început
totuși să caute soluții pentru a�și
valorifica o proporție mai mare
din arta pe care o are în proprie�
tate – de la digitalizarea colecțiilor
la tururi ghidate speciale printre
colecțiile nevăzute ale muzeelor.

Întrebarea este dacă a avea și a
ține ascunse opere de artă este ceva
ce poate fi considerat imoral. Există
un „drept“ al publicului de a vedea
artă? Are vreo importanță ce și�a
dorit sau ce și�ar dori artistul, odată
ce și�a vândut lucrarea? Mie mi se
pare că soluția este la îndemâna tu�
turor: trebuie să devenim miliar�
dari cât mai repede posibil. SDC

MĂDĂLINA COCEA
DE VEGHE-N LANUL 
DE CULTURĂ

Arta neprivită a lumii

DUMITRU UNGUREANU
ROCKIN’ BY MYSELF



A fost subiectul unui documentar,
dar povestea acestui film al lui
Gilliam nu s�a terminat și ar mai
putea furniza material pentru un
întreg serial TV. Blestemul care
pare a�l urmări cu înverșunare nu
și�a spus ultimul cuvânt, iar regi�
zorul englez luptă în continuare,
pe ultima sută de metri, pentru a�și
vedea filmul pe marile ecrane.

Când, acum câteva luni, Terry
Gilliam anunța triumfător pe Fa�
cebook că, în sfârșit, reușise să
termine și să monteze filmul, fanii
l�au sfătuit, în buna tradiție a
umorului celor de la Monty Py �
thon, să fie optimist, deoarece pâ �
nă la premieră se mai pot întâm�
pla multe dezastre.

Au avut gura pocită. 
Dând timpul înapoi, saga lui

Don Quijote, versiunea lui Gil�
liam, a început în 1995 când o
primă încercare de realizare a fil�
mului, cu Jean Rochefort și John �
ny Depp în rolurile principale, s�a
transformat în catastrofă e pi că. 
A furnizat materialul unui mult
lăudat documentar numit Lost 

în La Mancha (Gilliam, pățit în
cursul altor producții, a filmat tot,
preventiv).

Din 2003 încoace, Gilliam a
reușit să revitalizeze proiectul, dar
ghinioanele au continuat să se
țină lanț. „S�ar zice că Iadul și
Raiul și�au dat mâna pentru a
pune bețe în roate acestui film“,
comenta publi cația „Film“. În
total, Omul care l�a ucis pe Don
Quijote a cunoscut cinci tentative
de a fi realizat. 

În cele din urmă, după ce a
dat peste o nouă echipă de produ�
cători, Gilliam a anunțat, în 2017,
reluarea filmărilor, de data aceas �
ta cu altă distribuție: Jonathan
Pryce în rolul lui Quijote, Adam
Driver (Kylo Ren din seria Star
Wars) și Olga Kurylenko. Câteva
alte mici necazuri mai târziu, fil�
mul era terminat iar Gilliam se
pre gătea de o premieră în afara
competiției la Cannes. Dar...

Noul Nemesis al lui Gilliam
este Paulo Branco, care, dacă ce s�a
spus despre el este adevărat, se
dovedește a fi un mare nemernic. 

Branco i�a promis lui Gil�
liam, în 2016, cele 16 milioane de
euro necesare pentru finalizarea
filmului. Gilliam avea să constate
că toți cei care îl preveniseră cu
privire la producătorul portu�
ghez aveau dreptate. Branco a în�
cercat să�i smulgă lui Gilliam
controlul deplin asupra filmului,
iar studiourile Amazon au re �
nunțat să mai susțină producția
din cauza reputației acestuia.
Situația s�a deteriorat rapid din
cauza pretențiilor lui Branco,
care nici n�a mai făcut rost de
banii promiși și a sfârșit prin a
opri filmările. Gilliam a fost atât
de supărat, încât a suferit un atac
de cord. 

Acum, în 2018, Branco a reve�
nit la atac și s�a adresat justiției,
încercând să blocheze premiera
filmului pe Croazetă, pretinzând
că drepturile asupra filmului îi
aparțin. În primă fază, justiția
franceză i�a dat dreptate. Gilliam
a făcut recurs, justiția urmând să
se pronunțe definitiv pe 15 iunie. 

Festivalul de la Cannes, prin
reprezentanții săi, a luat partea
cineastului în vârstă de 77 de ani,
criticând „intimidările“ și „afirma �
țiile defăimătorii“ ale avocatului
lui Paulo Branco. „Suntem de par�
tea lui Gilliam, fiindcă știm cât de
important este pentru el acest pro�
iect, care a cunoscut atâtea vicisi�
tudini. Este mai important ca
nici odată să ne amintim că ar tiștii
au nevoie să fie susținuți, nu ata �
cați“, au declarat Pierre Lescure,
preșe dintele, și Thierry Frémaux,
delegatul general al Fes tivalului.
Numai că, iarăși, distribuitorul
american al filmului, anume Ama�
zon, s�a retras din proiect.

În cele din urmă, Omul care 
l�a ucis pe Don Quijote era să îl
ucidă pe Terry Gilliam. Epuizat de
atâtea bătălii, cineastul a suferit
zilele trecute „un fel de“ atac vas�
cular cerebral. Din fericire, a ieșit
din spital și a anunțat triumfător:
„N�am murit încă, voi fi la Cannes,
la premieră“. 

Iar justiția a decis ca, totuși,
Omul care l�a ucis pe Don Quijote
să fie prezentat la închiderea fes�
tivalului, pe 19 mai, și să fie difu�
zat în cinematografele franceze.

Asta dacă până pe 19 mai nu
va lovi un asteroid, totuși, sudul
Franței. SDC
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LUCIAN AMARII (JUP)
SUPLIMENTUL LUI JUP

Terry Gilliam și Don Quijote: ultimele
bătălii dintr-un război de peste 25 de ani

Saga tragicomică a ultimului film al lui Terry

Gilliam pare a nu se mai termina. Cu puțin

timp înainte de posibila premieră la Festivalul

de la Cannes, povestea Omului care l-a ucis
pe Don Quijote își deapănă ultimele capitole. 



n Reclama de orice fel ajută vân�
zările. Astfel, volumul anti�Trump
Fire and Fury al jurnalistului Mi�
chael Wolff va depăși ca vânzări
bestsellerul actualului ocupant al
Casei Albe, The Art of the Deal. Se
așteaptă ca Fire and Fury să
vândă, până la urmă, 1,4 milioane
de exemplare numai în ediția car�
tonată. Cartea lui Trump, lansată
în 1987, s�a vândut în 1,67 mi�
lioane de exemplare.
n Actorul Dwayne Johnson, alias
The Rock, nu este numai unul
dintre cele mai bine remunerate
staruri de la Hollywood, cu 22 de
milioane de dolari pentru un sin�
gur film. Mai nou, grație uriașei
sale popularități, Johnson a ajuns
să fie plătit (cu 1 milion) pentru
promovarea propriilor filme pe
rețelele sociale. Din acest punct
de vedere, Johnson are publicul
său: 105 milioane de abonați pe
Instagram, 58 de milioane de fani
pe Facebook și 13 milioane de fol�
loweri pe Twitter.
n Moștenitorii scriitoarei Harper
Lee l�au dat în judecată pe Scott
Rudin, producătorul unei ver�
siuni de Broadway a romanului
Să ucizi o pasăre cântătoare, fiind �
că acesta ar fi alterat mult prea
mult povestea din roman. Cerând
ca Rudin să fie silit să rămână
fidel spiritului cărții și să nu
schimbe personajele principale,
moștenitorii scriitoarei fac o listă
cu ceea ce i�a deranjat: scenaris�
tul Aaron Sorkin a adăugat două
noi personaje, a schimbat com�
plet caracterul personajului prin�
cipal, avocatul Atticus Finch, și a
introdus în adaptare „elemente
extrase din actualul climat social“.

n Autoarea de romane polițiste
Sue Grafton (foto) a încetat din
viață la vârsta de 77 de ani, după
doi an de luptă cu un cancer.
Grafton este cunoscută mai ales
pentru o lungă serie de romane
polițiste ale căror titluri încep cu
o literă diferită a alfabetului. Ul�
timul ro man din serie a fost Y is
for Yesterday, care a fost publicat
în august anul trecut.
n Regizorul Duncan Jones a creat
un club de carte online dedicat
cărților preferate ale tatălui său,
legendarul David Bowie. În 2013,

site�ul oficial al artistului dăduse
publicității lista celor o sută de
volume preferate de Bowie, cărți
pe care astăzi Duncan Jones îi in�
vită pe fani să le citească și să le
discute împreună. Printre roma�
nele favorite ale lui Bowie se nu�
mără Străinul de Albert Camus,
Lolita de Vladimir Nabokov, 1984
de George Orwell, Wonder Boys
de Michael Chabon și Ghepardul
de Giuseppe Di Lampedusa.
n Ian McEwan (foto jos) și�a cam
pierdut încrederea în școli, decla�
rând că nu poate înțelege de ce
cărțile sale sunt studiate la orele
de literatură. „Mi s�a părut întot�
deauna puțin ciudat ca oamenii
să fie obligați să îmi citească volu�
mele“, a declarat autorul. „Greg,
fiul meu, a primit, săracul, temă să
îmi citească romanul Enduring
Love și să scrie un eseu. I�am ex�
plicat despre ce este vorba în
carte și care sunt ideile impor�
tante. Profesorul lui nu a fost de
acord ce a scris și i�a dat o notă
mică“. SDC
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PE SCURT

Într�un interviu acordat revistei
„Newsweek“, ediția poloneză, ci�
neastul abordează iar și iar pro�
blema „ipocriziei valului feminist“.

Roman Polanski, regizorul au�
toexilat pe vechiul continent acum
mai bine de patru decenii în urma
un scandal sexual, revine în vizorul
public după acest interviu.

Proaspăt exclus din Acade�
mia Americană a premiilor Oscar,
Polanski nu s�a reținut în inter�
viul acordat „Newsweek“.

„Mișcarea #MeToo mi se pare
o isterie colectivă din genul celor
care pun stăpînire pe o societate
din când în când“, a declarat el.
„Astfel de fenomene iau uneori o
turnură dra matică, precum Revo �
luția Fran ceză sau Noaptea Sf. Bar�
tolomeu (masacrul pro testan ților
în Franța, în 1572) și sângeroasă,

așa cum s�a întâmplat în 1968 în
Polonia (revoltă a stu denților și
campanie antisemită) sau mac�
carthysmul în Statele Unite. Toți,
amuțiți de frică, se forțează să se
alăture acestei miș cări. Când le
văd manifestările îmi amintesc
de moartea unui lider nord�co�
reean adulat care face poporul să
plân gă atât de tare, încât unii nu
se mai pot opri din râs. În opinia
mea este doar ipocrizie“.

Pentru aceste afirmații, Po�
lanski a fost din criticat pe re �
țelele sociale. Dar regizorul nu
pare să se lase doborât de hăr �
țuiala perpetuă. Zilele trecute, a
dat în judecată Academia de Film
ameri cană, avocatul lui acuzând�o
că și�a încălcat propriile reguli
atunci când nu i�a oferit lui Po�
lanski șansa de a se apăra. SDC

Polanski: #MeToo, 
o isterie colectivă

Pagini realizate de DRAGOȘ COJOCARU



După ce te chinui să oferi copilu�
lui o cât mai bună educație, vine
momentul când, precum un pic�
tor de suflete, faci un pas în
spate și îți admiri lucrarea. 

Practic, îi dai voie să existe inde�
pendent de tine, să te iubească
sau să te uite. Căci nu filiația îți
asigură poziția în fața copilului, ci

felul în care știi să�i respecți exis �
tența de proaspăt adult. Eu asta
fac, cât pot, cum pot.

Când fiica mea l�a cunoscut pe
Radu și a considerat că e momen�
tul să�l cunosc și eu, mi�am propus,
ba chiar mi�am impus să îmi placă.
Din fericire, s�a dovedit că fata tatii
știe să aleagă. E un băiat simpatic,
muncitor, modest, dar mai întâi de
toate știe să fie musafir. Indiferent
ce a văzut în curtea mea, s�a grăbit
să îmi spună că este foarte fain,
foarte bun sau, după caz, foarte
mare. Eu îi răspundeam, cu mode�
stie, cum că sunt convins că se

poate și mai bine, dar ba nu a plo�
uat, ba nu am căutat soiul cel mai
productiv. Apoi a apărut cuscrul.

E tipul de om care simte ne�
voia să îți arate că, indiferent ce ai
tu, el are mai fain, mai bun sau,
după caz, mai mare. Spre exem�
plu, eram chiar mândru de po�
rumbul de după casă. Cărasem
șaptezeci de roabe de bălegar, ca
să îngraș pământul și acum te pu�
teai rătăci în lan, atât de înalt
crescuse. De nicăieri, cuscrul a
scos o ruletă, a măsurat cinci 
cucuruzi și a făcut media aritme�
tică, ca să�mi spună apoi, plin de
sine, că la doi metri și zece porum�
bii mei sunt mici copii pe lângă ce
are el pe ogor. Că cel mai probabil
cireșul meu este unul sălbatic, fi�
indcă al lui are boabele cât roșiile

mele din grădină. Cu alte cuvinte,
două vânătăi din aceeași lovitură.
Iar eu zâmbeam și îl aprobam de
dragul fericirii fetei, deși nici
acum nu știu unde am găsit tăria
de a nu�l cotonogi cu primul leaț
pe care puneam mâna, un leaț evi�
dent mai mic decât ale lui. 

Zilele trecute copiii și�au
anunțat vizita, iar eu m�am bucu�
rat doar cu atriul și ventriculul
stâng, fiindcă omologii lor sime�
trici se umpleau de stres la gân�
dul că iarăși vine și criticul meu.
Întâmplarea a făcut să trec pe
lângă gardul unei asociații care
protejează animale și să văd trei
lebede. Pe principiul șase sași în
șase saci, coroborat cu regula de
trei simplă, am băgat păsările în
trei saci și le�am dus acasă.

Vai, cuscrule, ce bine că ai
venit, că tu le știi pe toate! Uite,
am avut o rață cloșcă și, săptă�
mâna trecută, a scos doar ăștia
trei boboci anemici. Oare să fi fost
de la porumb? 

A doua zi am dus lebedele 
înapoi. SDC

Ornitologică
BOBI
VOI N-AȚI ÎNTREBAT, FĂRĂ
ZAHĂR VĂ RĂSPUNDE
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În povestea imaginată de ei, Amy
Schumer interpretează rolul unei
femei cu prea puțină încredere în
ea pentru că nu corespunde ca�
noanelor de frumusețe ale mo�
mentului – mai pe românește,
pentru că e grasă. I Feel Pretty/
Hai, că sunt belea! derutează de la
început (acesta e și unul din caii
de bătaie ai criticilor venite inclu�
siv din partea supraponderalilor):
Schumer nu e o grasă în adevăra�
tul sens al cuvântului, ci o femeie
voluptoasă. N�arată deloc rău, iar
celor 10 kilograme în plus, bine
distribuite, li se adaugă multă
personalitate. Ideea că nu se sim �
te bine în propria piele nu con�
vinge pe nimeni, chiar dacă se știe –
și asta e miza filmului, că cel mai
important lucru nu e cum arătăm,
ci cum ne simțim pentru că, iată,
și fetele manechin se simt prost
fie pentru că au voce subțire (Mi�
chelle Williams într�un super�rol),

fie pentru că sunt considerate
proaste (Emily Ratajkowski).

Falsitatea de care e acuzat fil�
mul poate fi demontată dacă o
înlocuiești imaginar pe Schumer
cu o actriță obeză, Rebel Wilson
de pildă (pe care de altfel o găsești
ușor căutând pe Google „Austra�
lian fat actress“, multă lume o
caută așa.). Mă îndoiesc sincer că
Rebel Wilson ar fi reușit să vră�
jească toate personajele din film –
de la snoabele care conduc firma
de cosmetice Lily LeClaire (pen�
tru care lucrează eroina), inclusiv
pe fostele modele de top Lauren
Hutton și Naomi Campbell (care
joacă personaje imaginare), până
la unul din moște nitorii firmei,
un mascul blond și elongat care,

sedus de personalitatea lui Renee,
îi propune o aventură cu cel mai
mare simț al răspunderii.

Acuma, recunosc, nici nu cred
că sunt spectatorul ideal pentru
asemenea film, din moment ce
nici idilele lui Bridget Jones cu
Daniel Cleaver și Mark Darcy nu
mi s�au părut credibile (Bridget
era totuși un personaj mai bine
conturat decât Renee Barrett).
Dar în actualitatea marilor me�
ciuri care se joacă azi pe terenul
emancipării femeii – cu tot 
alaiul discriminării pozitive, 
#me too etc., tema filmului e, să
recunoaștem, un cartof fierbin �
te. Oricum ar fi dat�o realizato�
rii, cineva s�ar fi jignit (pardon
de expresie). 

Chiar dacă nu iei în calcul lu�
crurile astea, filmul oricum nu stă
în picioare. Faptul că după un ac�
cident la sala de gimnastică, Re �
nee se crede dintr�odată cea mai
frumoasă și mai irezistibilă făp�
tură funcționează puțin timp și cu
hopuri. OK, e ceva farmec în
aplombul acestei fete care se pre�
zintă la interviul pentru râvnitul
post de recepționeră de la firma
Lily LeClaire tratând de la egal la
egal cu silfidele de acolo, aranjate
ca pentru catwalk. Sau în felul în
care îl seduce/ agață pe tehnicia�
nul de la CNN (Rory Scovel), ferm
convinsă că de fapt el o agață în
spălătorie. Dar chestia asta
funcționează un timp. Când se
lovește din nou la cap și revine la

proasta imagine de sine, adică în
ultima parte (înghesuită) a filmu�
lui, lui Renee îi rămân foarte
puține minute să tragă conclu�
ziile. Să vadă că și slabele fru�
moase sunt părăsite de iubiți o
aruncă pe Renee din nou de par�
tea cealaltă a oglinzii („și bogații
plâng“), dar are foarte puțin timp
la dispoziție să încheie trium�
fător filmul, explicându�le (pe
catwalk) unor slabe în delir că
important e să te simți bine cu
tine (ce noutate!). Vezi Doamne,
numai pe catwalk, comparând
cele două ipostaze diferite, Renee
își dă seama că înfățișarea ei a
rămas neschimbată de�a lungul
filmului. 

Știu că nu v�am făcut poftă să
vedeți I Feel Pretty. Povestea adu �
ce puțin cu cea din filmul fraților
Farrelly Shalow Gal (1999), în
care Jack Black în hipnoză se
îndrăgostește de o fată obeză
(Gwyneth Paltrow) pe care o vede
silfidă. În locul acestei nesărate
pledoarii pentru autenticitate aș
fi preferat o sănătoasă comedie
rea și incorectă politic cu grase și
grași. A, am uitat să spun că umo�
rul a căzut de pe cântar, cred că 
s�a subînțeles (deși, în mod cu
totul bizar, în sala în care am vă �
zut filmul, mai mult bărbații s�au
amuzat). SDC

Nothing more than feelings
IULIA BLAGA
FILM

Amy Kohn și Marc
Silverstein, care au
scris scenariul
comediei ro man tice
Never Been Kissed
(1999), cu Drew Barry -
more, debutează în
regie cu o comedie
pe o temă delicată,
care a stârnit în SUA o
mică furtună de nisip.

606


	606_sdc_01.pdf
	606_sdc_02
	606_sdc_03
	606_sdc_04
	606_sdc_05
	606_sdc_06
	606_sdc_07
	606_sdc_08
	606_sdc_09
	606_sdc_10
	606_sdc_11
	606_sdc_12
	606_sdc_13
	606_sdc_14
	606_sdc_15
	606_sdc_16

