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PARTICIPAREA ROMÂNIEI LA A 58-A EXPOZIȚIE INTERNAȚIONALĂ DE ARTĂ – LA BIENNALE DI VENEZIA

Unfinished conversations 
on the weight of absence

SILVIU D. CONSTANTINESCU

l Deschidere: 8�10 mai 2019
l Expoziție: 11 mai – 24 noiem�
brie 2019

Instalațiile artistice concepute pen�
tru această expoziție reprezintă ver�
siuni contemporane ale unor pro �
iecte artistice semnificative pentru
practica lor artistică, adaptate la
scara arhitecturală specifică Pavi�
lionului României și care dobân�
desc, prin relocalizarea lor în acest
spațiu, noi semnificații. Obiectele
expuse rezumă și evocă traiectorii
artistice divergente, dar comple�
mentare, desfășurate pe parcursul a
mai bine de patru decenii. 

În România, generația activă
în anii ’80 a fost definită, printre al�
tele, prin necesitatea de a inventa
forme temporare de autoorgani�
zare, precum și prin asumarea
unor forme de solidaritate artistică
exprimate la nivelul unor micro �
comunități artistice. În continua�
rea acestor practici artistice, prin
intermediul unor intervenții in
situ, expoziția ur mărește să pună în
tensiune spațiul fizic al Pavilionului
României, precum și statutul său
simbolic asociat unui cadru de re�
prezentare națională. 

Situațiile artistice construite
oferă un spațiu contemplativ și in�
terogativ în care memoria colectivă
și cea individuală joacă un rol deter�
minant și în care posibilitățile de a
reconcepe politicul sunt înscrise în
configurația materială a artei. În
conjuncție cu acestea, în spațiul Noii
Galerii a Institutului de Cultură și
Cercetare Umanistică din Veneția se
constituie un centru de informare și
documentare ce va funcționa pe în�
treaga durată a expoziției. În același
loc, lucrările artistice produse pen�
tru Pavilionul României din Giar�
dini della Biennale sunt extinse și
continuate prin intermediul unor
elemente sau instalații artistice
com plementare.

BELU SIMION FĂINARU(n. 1959)
a emigrat în Israel în 1973, iar înce�
pând cu anii 1980 lucrările sale, pre�
ponderent sculptură, artă video și
instalație, au urmărit să concreti�
zeze concepte metafizice în care
intervenția textuală joacă un rol im�
portant. Instalațiile sale construiesc
straturi de înțeles care încorporează
problematici specifice istoriei evre �
iești, ale identității și teritoriului, o
țesătură de contraste și contradicții
în care se regăsesc religia și cultura
seculară, memoria și uitarea, pre �
zența și absența. Este director și co�
fondator al Bienalei Mediteraneene
de Artă Contemporană din Israel și
directorul muzeului AMOCA de artă
contemporană din Israel. A expus
solo la instituții prestigioase pre�
cum Muzeul Național Brukenthal,
Sibiu (2010), Muzeul de Artă Con�
temporană din (MUHKA) din An�
twerpen (2001), Sataima Museum of
Modern Art (2001), Kunstverein Ar�
nsberg (1994), Muzeul Wilhelm�
Lehmbruck, Duisburg, Muzeul
Ra mat Gan de Artă Israeliană (1992),
Museum van Hedendaagse Kunst,
Ghent (1990) sau Muzeul de Artă
Modernă, Bruxelles (1989), The Is�
rael Museum, Ierusalim (1997),
Janco Dada Ein Hod, Israel (1986) și
a participat la expoziții de grup or�
ganizate, printre altele, de MAK –
Austrian Museum of Applied Arts,

Viena, Museum voor Moderne Kunst
Arnhem, Stedelijk Museum voor
Actuele Kunst, Gent, Muzeul Israe�
lului, National Museum of Art, Seul,
precum și în cadrul bienalei Socle
du Monde, HEART – Muzeul de
Artă Contemporană din Danemar �
ca, a Bienalei Art Encounters, Timi �
șoara, a celei de a 9�a Bienale de la
Havana, în Documenta IX, 1992, și
în a 45�a ediție a Bienalei de la
Veneția, 1993.

DAN MIHĂLȚIANU (n. 1954)
tră iește între București, Bergen și
Berlin. Este cofondatorul grupului
artistic subREAL. A predat la uni �
versități și academii de artă, printre
care Bergen National Academy of
the Arts (2001�2007), Université du
Québec à Montréal, 2008�2009 și
Oslo National Academy of the Arts
(2018�2019). Practică un discurs ar�
tistic ce include aspecte istorice, po�
litice, sociale și transculturale,
fo losind o varietate de medii și for �
me de reprezentare, de la fotografie,
film, video, sunet, la in stalație,
obiect, desen, grafică și text. A expus
în numeroase contexte și manifes�
tări internaționale, printre care In�
ternational Drawing Competition
„Joan Miró“ Barcelona (1980, 1985);
Impact Art Festival, Kyoto (1986,
1997, 1988); European Print Trien�
nial, Grado (1987); Istanbul Biennial
(1992); La Biennale di Venezia (1993,

1999); Künstlerhaus Bethanien,
Berlin (1994); Art in General, New
York (1996); ZKM/ Museum for
Contemporary Arts, Karlsruhe (1999,
2001); Bergen Kunsthall (2005); Mu�
zeul Național de Artă Contempo�
rană, București (2005, 2012); Re� 
naissance Society, Chicago (2005);
The Kitchen, New York (2006);
NGBK, Berlin (2007); Haus der Kul�
turen der Welt, Berlin (2010); Tal�
linn Print Triennial (2014); Vienna
Biennale (2015); Vargas Museum,
Manila (2016); National Portrait
Gallery, Londra (2018); Grand Pa�
lais, Paris (2019).  

MIKLÓS ONUCSÁN (n. 1952)
trăiește și lucrează în Oradea, 
România. Lucrările sale combină in �
stalația artistică cu gândirea artis� 
tică postconceptuală, oferind re �
flecții asupra actului artistic sau
asupra condițiilor fundamentale
ale experienței, concretizate în for �
me materiale precum grafică, text,
obiect, fotografie, artă video și artă
procesuală, intervenții și obiecte gă�
site. A expus solo la Galeria Plan B
Berlin, Spațiul de artă contempo�
rană MAGMA Sfântu Gheorghe sau
Nicodim Gallery, Los Angeles, iar
expozițiile de grup recente includ:

Ex�East. Past and recent stories of
the Romanian avant�garde, Espace
Niemeyer, Pa ris (2019); Double
Heads Matches. The Formula of the

Present, Uj Budapest Galeria
(2018); Bienala Art Encounters,
Timișoara (2017); Track Changes,
Mendes Wood, Sao Paolo (2016);
Festivalul de artă în spațiul public
Spațiul expandat, București (2016);
Art has no Alternative, Tranzit,
Bratislava (2015); A Breathcry stal,
Project Arts Center, Dublin (2015);
Allegory of the Cave Painting,
Extra City Kunsthal, Antwerpen
(2014); la Bienala Art Encounters,
Timișoara (2017), Dallas Biennial
(2014); La Triennale 2012, Palais de
Tokyo, Paris (2012).

CRISTIAN NAE este critic de
artă, curator și teoretician stabilit în
Iași, Romania. Este profesor la De�
partamentul de Istoria și Teoria
Artei din cadrul Universității Na �
ționale de Arte „George Enescu“ din
Iași, România. A beneficiat de gran�
turi finanțate de Fundația Erste,
Viena; CNCS�UEFISCDI; Fundația
Getty, Los Angeles și Colegiul Noua
Europă din București. A participat
în programul interna țional CAA�
Getty în 2012 și 2017 și a fost cerce�
tător în rezidență la Sterling and
Francine Clark Art Institute, Wil�
liamstown, SUA, în 2017. A publicat
în reviste, volume colective și mono�
grafii publicate de Presses Universi�
taires de Sorbonne, Taylor and
Francis, Routledge, Hatje Cantz Ver�
lag, Cambridge Scholars, Kettler
Verlag, MNAC București și Verlag
für Moderne Kunst și Peter Lang
Verlag, printre altele. Este editorul
unui volum colectiv despre istoria
expozițiilor experimentale în Româ�
nia în perioada 1965�1989 ce va apă�
rea în 2019. În calitate de curator, a
participat în echipa de organizare a
Bienalei de Artă Contemporană Pe�
riferic (în 2005 și 2008), precum și
în nou înființatul Centru de Foto�
grafie Contemporană din Iași. A cu�
ratoriat expoziții pentru instituții
precum Borderline Art Space, Iași,
Salzburger Kunstverein, MNAC
București, Tranzit.ro, Iași sau Club
Electroputere Craiova. SDC

Conversații neterminate asupra importanței absenței articulează poetic un spațiu al dialogului în care se intersectează trei proiecte

artistice individuale aparținând unor artiști activi începând cu anii ’80: Belu Simion Făinaru, Dan Mihălțianu și Miklós Onucsán. 
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PREMIILE GOPO 2019, O EDIȚIE PREA CUMINTE

Noroc cu
maneaua
Poate pentru că au ajuns la
ediția a 13�a, Premiile Gopo din
acest an avut parte de o gală sur�
prinzător de plată. Un entuziasm
de zile mici a planat asupra eve�
nimentului găzduit de Teatrul
Național din București în 19
martie 2019 și transmis în 
direct pe premiilegopo.ro și fil�
mnow.ro. Cum TVR a ieșit din
parteneriatul cu Asociația Fil�
mului Românesc (organizatorul
galei), cei care au luat locul in�
tervievatorilor Marius Constan�
tinescu și Camelia Văcaru, adică
actorii Ilona Brezoianu și Răzvan
„Crem“ Alexe, au fost timorați și
nepregătiți. N�au știut nici să�i
oprească pe cei care vorbeau în
gol, așa că ne�am plictisit di�
nainte să înceapă gala. 

IULIA BLAGA

Ceremonia a fost prezentată tot de
actorul Alex Bogdan. Nemaiexis�
tând lupta cu timpii de emisie TVR,
aceasta s�a lățit pe trei ore. A fost
prima dată când m�am plictisit
atroce la Gopo. Alex Bogdan n�a fost
nici el în formă, iar momentele 

parodice n�au avut umor mai deloc.
Am remarcat aluzia la „omul cu
mustața măiastră, ocupat cu prospe�
ritatea noastră“ și mai ales felul în
care Bogdan îl imita pe Victor Reben�
giuc. Dar este nepermis ca la cele mai
importante premii ale unei cinema�
tografii respectate prezentatorul să
nu știe că e Eurimages, nu Euroima�
ges, mai ales când în culise e pre �
ședintele acestui fond de susținere a
cinematografiei europene. 

Majoritatea premiilor s�au dus
la Moromeții 2, inclusiv premiul
pentru cel mai bun film. Cumva, a
fost echitabil: dacă Moromeții 2
a luat toate premiile tehnice (cum
era de așteptat), premiile mai im�
portante s�au împărțit între alte
filme. Constantin Popescu (Poro�
roca) a luat trofeul pentru regie, iar
filmul lui a mai fost premiat pentru
rol principal masculin (Bogdan Du�
mitrache) și rol secundar feminin
(Iulia Lumânare), „Îmi este indife�
rent dacă în istorie vom intra ca
barbari“  a fost premiat pentru sce�
nariu (Radu Jude) și rol secundar
masculin (Alexandru Dabija), iar
Dragoste 1. Câine pentru rol prin�
cipal feminin (Cosmina Stratan). 
Debutul lui Andrei Crețulescu,

Charleston, care era pe locul doi ca
număr de nominalizări – 13 (după
Moromeții 2 care avea 14), a fost
premiat doar pentru muzică origi�
nală (Massimiliano Narduli).

După cum am mai scris, nomi�
nalizările au fost ciudate. Soldații.
Poveste din Ferentari, Lemonade,
Un prinț și jumătate, Fotbal infinit
meritau să intre la cel mai bun film
și la regie, Mălina Manovici din Le�
monade și Iris Spiridon din Un
prinț și jumătate trebuiau nomi�
nalizate la rol principal feminin,
unde putea intra și Ioana Iacob din
filmul lui Jude. Firește, dacă Radu
Muntean și�ar fi înscris Alice T.,
măcar Andra Guți și Mihaela Sîrbu
ar fi trebuit să conteze pentru pre�
mii de interpretare. 

Cel mai simpatic discurs a
fost cel al directorului de imagine
Vivi Drăgan Vasile care, deși a fost
nominalizat de șase ori până acum,
a intrat în premieră în posesia tro�
feului, dar și al premiului oferit de
confrații din Romanian Society of
Cinematographers (RSC). A între�
bat dacă „există ministrul Culturii

în sală“ (se pare că nu era) și a
atras atenția asupra casei memo�
riale Marin Preda din Siliștea Gu �
mești, care e „dărâmată și plină de
bălării (…) dacă tot ne batem cu
cărămida în piept cu patriotis�
mul“. A mai spus că RSC a încercat
să stabilească drepturi de autor
asupra imaginii, dar demersul s�a
oprit la Dacin Sara. 

MAI SCANDALOASE 
AU FOST NOMINALIZĂRILE

Au profitat de tribuna Gopo și Ada
Solomon, care a ridicat premiul pen�
tru scenariu în locul lui Radu Jude,
trăgând încă un semnal de alarmă în
privința lipsei sălilor de cinema, pre�
cum și Tudor Giurgiu, care a remar�
cat și el pasiunea pentru teatru a
edililor care nu se înghesuie să in�
vestească în săli de cinema (pentru
Moromeții 2 baza au fost cinemato�
grafele din malluri). 

El a fost și coproducător la
Caisă, de Alexandru Mavrodineanu,
premiat la documentar. Mi�ar fi
plăcut ca aici să câștige Fotbal 

infinit, dar filmul lui Porumboiu
era prea subtil să placă tuturor, iar
la Caisă spectatorul participă mult
mai intens. Premiul pentru scur�
tmetraj s�a dus la Cadoul de Cră�
ciun al lui Bogdan Mureșanu, care
are deja o remarcabilă listă de pre�
mii internaționale, deși Iederă, de
Sarra Tsorakidis, era mai elegant
și mai imaginativ.

La Premiul pentru întreaga ac�
tivitate oferit Ilenei Stana Ionescu
ar fi mers ceva mai surprinzător
decât scurtul laudatio al Monicăi
Davidescu și tradiționalul montaj
din filmele în care a jucat. Fiind o
mare actriță de comedie, care încă
are simțul umorului, poate ar fi fost
mai interesant un moment care să
combine comedia cu emoția și cu
happeningul. Un astfel de moment
a trăit Constantin Dinulescu, pre�
miat pentru întreaga activitate, că�
ruia sala i�a cântat La Mulți Ani!
(împlinea 86 de ani). Premii Spe�
ciale au primit maistrul de lumini
Ion Nica (care și�a îndemnat colegii
să reia locul ocupat odinioară de
operatori pe generic, adică imediat
după scenariu și regie), respectiv
Dan Chișu pentru susținerea fil�
mului independent. 

Momentul cel mai controver�
sat, dar care a dat sare și piper
acestei ediții plate, a fost maneaua
care a urmat după cover�ul la Bo�
hemian Rhapsody, ambele inter�
pretate de trupa lui Dan Bursuc,
Kana Jambe. Sala se uita destul de
ciudat la cei de pe scenă, unii spec�
tatori au ieșit, alții s�au oripilat pe
Facebook, dar e ciudat că presa a
dat atâta atenție acestui „scandal“,
fără să știe poate că manelele sunt
miezul filmului Ivanei Mladenovic
Soldații. Poveste din Ferentari,
premiat la lungmetraj de debut.
Mai scandaloase au fost nominali�
zările și n�a ieșit tărăboi. S�au cân�
tat manele, ei și? Nu era nici Pala�
tul Buckingham, nici Dolby Thea�
ter. Sau poate trebuie să se cânte
întâi manele la Oscaruri? SDC

PREMII

Cel mai bun film:Moromeții 2, de Stere Gulea, produs de 
Libra Film (România)
Cel mai bun regizor: Constantin Popescu pentru Pororoca
(România, Franța)
Actor rol principal: Bogdan Dumitrache pentru Pororoca
Actriță rol principal: Cosmina Stratan pentru Dragoste 1. Câine
(România) de Florin Șerban
Actor rol secundar: Alexandru Dabija pentru „Îmi este indiferent 
dacă în istorie vom intra ca barbari“ (Romania, Cehia, Franța, 
Bulgaria, Germania), de Radu Jude
Actriță rol secundar: Iulia Lumânare pentru Pororoca
Scenariu: Radu Jude pentru „Îmi este indiferent dacă în istorie 
vom intra ca barbari“
Imagine: Vivi Drăgan Vasile pentru Moromeții 2
Montaj:Dana Bunescu și Alexandra Gulea pentru Moromeții 2
Machiaj și coafură:Dana Roșeanu, Iulia Roșeanu și Domnica 
Bodogan pentru Moromeții 2
Sunet:Dana Bunescu, Cristinel Șirli și Constantin Fleancu 
pentru Moromeții 2

Muzică originală:Massimiliano Narduli pentru Charleston 
(Romania, Franța), de Andrei Crețulescu
Scenografie: Cristian Niculescu pentru Moromeții 2
Costume:Dana Păpăruz pentru Moromeții 2
Cel mai bun lungmetraj de debut: Soldații. Poveste din Ferentari
(Romania, Serbia), de Ivana Mladenovic
Cel mai bun documentar: Caisă (România), de Alexandru 
Mavrodineanu
Cel mai bun scurtmetraj: Cadoul de Crăciun (Romania), 
de Bogdan Mureșanu
Tânără speranță: Iosif Paștina pentru rolul din Moromeții 2
Cel mai bun film european: Uciderea cerbului sacru/ The Killing 
of a Sacred Deer (Irlanda, Marea Britanie), regizat de Yorgos 
Lanthimos și distribuit de Independența Film
Premii Speciale:maistrul de lumini Ion Nica și producătorul 
Dan Chișu (pentru susținerea filmului independent)
Premiul pentru întreaga activitate: actorul Constantin Dinulescu
Premiul pentru întreaga carieră: actrița Ileana Stana Ionescu
Premiul Romanian Society of Cinematographers (RSC): Vivi Drăgan
Vasile pentru Moromeții 2
Premiul Publicului:Moromeții 2 (192.122 bilete vândute și 
3.774.261 RON încasări în 2018)

Stere Gulea
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Este duminică, 17 martie, anul
2019, după Hristos, și, la Salon
du Livre din Paris, Orhan Pamuk
le vorbește cititorilor săi. A adu�
nat o mulțime impresionantă –
Nobelul, ca orice premiu nu lip�
sit de mondenitate, atrage. 

Nobelizatul turc vorbește în en�
gleză la Paris, iar publicul, altfel
foarte orgolios, îi trece și asta cu
vederea. E totuși Orhan Pamuk. 

Și turcul îi bate Europei obra�
zul, fiindcă și�a întors fața de la
Turcia căzută într�o nouă dicta�
tură. Nu se ferește să spună că bă�
trânul nostru continent a cam
uitat de libertate, egalitate și fra�
ternitate. Are dreptate. 

Orhan Pamuk este fermecă�
tor și când vorbește, nu doar în
scris. Oamenii râd când le spune
că a scrie o carte înseamnă a face
cinci lucruri în același timp. E in�
teligent și cult, vorbește despre
Sofocle și Oedipul lui, despre cum
noi, modernii, simpatizăm cu fiul
care rupe codurile. Am inversat,
iată, povestea lui Sofocle, dacă ar
ști bătrânul grec unde s�a ajuns...

Cel mai mare roman modern –
după Pamuk – este Anna Kare�
nina, care e – în definitiv – un
pre ludiu la un suicid. Tolstoi, deci. 

Și, dacă vă interesează aspec�
tul, în scris Pamuk vrea să fie când
Zola, când Kafka, când amândoi
deodată. 

O altă carte mare până la care
și�ar fi dorit să ajungă este Bătrâ�
nul și marea. Râde de criticii care
(bineînțeles) n�au înțeles nimic
din opera lui Hemingway și con�
sideră că bătrânul e Papa H., iar
marea – literatura. 

Lui Orhan Pamuk îi plac acci�
dentele în ficțiune și nu îl com�
bate pe Llosa, nobelizat și el, care
era de părere că atunci când pri �
mești Nobelul primești, la pachet,
și o statuie. 

Orhan Pamuk nu�și duce
această statuie în cârcă și nu se
solidarizează cu scriitorii – vai,
sărmanii – care se jeluiesc din
zori până�n amurg cum le sună
lor telefonul încontinuu după ce
primesc cine�știe�ce premiu im�
portant. Turcul le dă o soluție
practică: să pună telefonul pe

modul silențios și să scrie înainte.
După ce a luat Nobelul, Pa �

muk putea să stea degeaba și 
să�și toace banii. L�a luat de tânăr,
când era la jumătatea unor pro�
iecte importante (poate cel mai
drag îi este turcului acel muzeu
din Istanbul cu fragmente din iu�
birile apuse – pentru mai multe
detalii, citiți Muzeul Inocenței). 

Numai că – așa e pârdalnica
asta de viață – de când s�a îm �
bogățit de la Nobel, Pamuk a înce�
put să muncească și mai mult. Așa
se întâmplă.

Una peste alta, e fericit cu No�
belul ăsta și încheie cu aceste cu�
vinte: recomand Premiul Nobel
tuturor scriitorilor. E bine, deci,
să�l primești.

Într�un număr recent din
„L’Obs“ se face următoarea obser �
vație: literatura e una dintre 

rarele arte cu pretenții în care im�
postorii au un succes comercial
colosal. Violoniștii care chinuie
vioara, de exemplu, nu pot să
ajungă nici într�o filarmonică de
oraș mic. În schimb, nenumărați
scriitori care scriu prost, fals, 
exclusiv pentru parale, se bucură
de aprecierea largă a publicului,
bravo. 

Rareori un scriitor reușește să
scrie bine și să fie popular în egală
măsură, să se ridice, până la urmă, la
înălțimea de odinioară a unui Nobel.

Orhan Pamuk rămâne tocmai
de aceea – și o știe, și o arată toate
gesturile lui degajate și tot discur�
sul lui de învingător care știe că
orice victorie e, totuși, zadarnică –
excepțional. SDC

ANDREI CRĂCIUN
CULEGĂTORUL DE HARFE

La Pamuk 

Gala premiilor Gopo pentru fil�
mele românești a reînviat războ�
iul pro sau contra manele,
aducând pe scena Teatrului
Național din București o trupă
condusă de Dan Bursuc. 

Nu m�a oripilat întâmplarea –
încât să schimb postul sau să ies
din încăpere ca unii spectatori –,
dar aș fi ipocrit să spun că mi�a
plăcut. A fost doar un moment pe�
nibil dintr�un show plăcut de
vreo trei ore și nici nu l�aș pune în
discuție, dacă nu ar fi fost reacțiile
exagerate și de o parte, și de alta.
Mă intrigă însă că polemica se
duce în jurul genului muzical –
care poate să�ți placă sau nu,
treaba fiecăruia – când, de fapt,
problema „manelismului“ nu e
despre gusturi muzicale, ci despre
un anumit fel de comportament
românesc de neacceptat într�o
lume normală la cap. Reiau aici o
poveste mai veche ce ilustrează
fenomenul, care vine întotdeauna

la pachet cu ascultatul manelelor:
Vara, în Plaiul Foii din munții

Piatra Craiului, la corturi, practic
se înființează o nouă localitate:
sute de „locuințe“ răsfirate pe
toată valea, în jurul cărora roiesc
oameni de toate vârstele, căței,
vaci și cai. Pe moment, ai impresia
că dai peste o comunitate de cas�
tori. Se cară încontinuu lemne din
pădure pentru foc, se reamena�
jează albia râului, apar din senin
mici baraje, se deviază cursul. Una
peste alta, o atmosferă care ar fi
foarte plăcută, vie, amuzantă, de
orășeni scăpați la iarbă verde. Asta
dacă în „localitate“ n�ar exis ta –
lucru imposibil, de altfel, oriunde
se poate ajunge cu mașina –
maneliștii. 

N�ai cum să�i eviți, orice ai
face. Am observat că se plasează
strategic, egal răspândiți în tot
arealul, la distanțe suficient de
bine definite încât manelele uno �
ra, date la maximum, să nu inter�
fereze cu ale celorlalți. Plus că pe

timpul zilei, când e relativ liniște –
persoanele în cauză fiind concen�
trate pe cărat lemne, prăjit cartofi,
făcut ciorbă la ceaun și alte cele –,
nici nu�i poți identifica. Par oa�
meni normali. Problemele apar pe
seară, după ce și�au pus burta la
cale și și�au făcut somnul de fru �
musețe.

Am avut ghinionul să�mi în�
tind cortul lângă o culme a mane�
lismului: o familie de bucureșteni
care�și aduseseră cu ei stație, boxe
uriașe și microfon. Cum s�a înserat
puțin, a început distracția: un fel
de karaoke pe manele. Băgaseră pe
microfon și un efect din ăla special,
de nuntă, cu ecou, de răsuna toată
valea. Își dădeau și dedicații:

— De la nașu’ Pandelică pen�
tru finaaaa�naa�na�na!

Își suprapuneau propriile
zbierete peste cele ale soliștilor
maneliști, mă rog, chef de chef. Și
la un moment dat au început să
fie bruiați de alt gen de cocalar,
unul cu ATV. 

Atevistul își plimba prietena
pe drumul dintre corturi, dus�în�
tors, cu maximă viteză, pe o dis �
tanță de câteva sute de metri, acce� 
lerând șmecherește și pârâind 

îngrozitor. Cum să mai faci ka�
raoke în condițiile astea? Ma �
neliștii s�au oprit și priveau
spectacolul atevistului. Aveau pe
chipuri un soi de uimire că cineva
îndrăznește să�i deranjeze, ames�
tecată cu invidia că ei nu posedă
o așa jucărie producătoare de
zgomote. Atevistul a resimțit toate
astea ca pe un soi de admirație și
a plusat. Hai să le arate el cum își
poartă prietena pe cele mai înalte
culmi ale fericirii – a pornit în
trombă spre vârful unui deal. 

Pe la jumătate, din cauza pan�
tei foarte abrupte și a denivelări�
lor de teren, motorul s�a oprit și
atevistul și�a trântit prietena cu
curul de pământ. Era cât pe ce să
scape și ATV�ul la vale. Hohote de
râs s�au stârnit printre maneliști.
Unul a luat microfonul cu efect și
a început să strige:

— Papagalule�lule�lule!
Răsuna valea. Papagalul a re�

dresat nervos ATV�ul, și�a luat prie�
tena și a dus�o la un loc sigur. Apoi
s�a întors singur, cu viteză și mai
mare, încercând să urce dealul. Și�a
luat și el un cur de pământ, blo�
când ATV�ul între două pietre. Din
nou, hohote de râs și, la microfon:

— Papagalule�lule�lule!
Atevistul a plecat cu coada

între picioare, iar maneliștii și�au
continuat cheful de chef, cu și mai
mare satisfacție.

Pe la două�trei noaptea, când
toată lumea dormea prin corturi,
când în toată valea nu se auzea
decât susurul izvorului, s�a pro�
dus răzbunarea papagalului. A
venit cu ATV�ul lângă cortul
maneliștilor, dându�i ture, cu mo�
torul ambalat la maximum, pâ�
râind ca la un concert de drujbe.
S�a trezit absolut toată lumea. Iar
la un moment dat am auzit�o pe o
manelistă urlând:

— Haideți, măi, oameni buni,
să�l omorâm pe ăsta, că doar pe
toți ne deranjează! SDC

FLORIN LĂZĂRESCU
ÎNTÂMPLĂRI 
ŞI PERSONAJE

Manelismul



Probabil ați auzit de Demos,
unul dintre partidele proaspete
ale României actuale – de fapt o
platformă civică transformată în
partid. 

Ar merita să auziți: cei de la De �
mos își asumă un program de
stânga hard, egalitarist, social,
civic, încercând să umple cu con �
ținut un loc gol, locul pe care con�
servatorul și autocraticul PSD se
preface cu succes că l�ar ocupa pe
toloaca noastră politică (căreia în
țările mai spălate i se spune „eși �
chier“). Ceea ce – zic eu, un cinic
de centru – n�ar fi rău dac�ar fi
bine.

Demos a venit recent, de 8
Martie, Ziua Internațională a Fe�
meilor, cu un buchet de urări
pentru femei – sau cam așa ceva,
deși nu tocmai, poate parțial... în
fine, încă nu m�am lămurit. Fiind �
că iată cum începe textul oficial:
„DEMOS urează tuturor femeilor,

atât celor cis [aici lipsește o vir�
gulă] cât și celor trans, precum și
persoanelor non�binare, un 8
Mar tie solidar, militant și tran s �
național, în spiritul luptelor femi�
niste de la începuturi“.

Ne�am putea întreba de ce le
urează femeilor un 8 Martie soli�
dar, de vreme ce solidaritatea e
tautologică în context (și „8 Mar�
tie solidar“ sună lemnos și aproa �
pe la fel de barbar ca „8 Martie
militant“). Dar până acolo, pun
pariu că mulți vor fi fost nedu �
meriți de împărțirea femeilor –
care�s femei, o știe tot românul –
în „cis“ și „trans“ și „non�binar“.
Ce�i aia o femeie non�binară? Ei
bine, ca într�un banc cu ardeleni,
ori e ceva, ori merge undeva. Con�
form unei terminologii împrumu�
tate din Occident, non�binarii sau
ne�binarii sunt persoanele care
își definesc genul în afara cadru�
lui dihotomic bărbat�femeie, adi �
că nu se consideră nici bărbați,

nici femei, sau și�și sau altceva.
Nu intru în amănunte încâlcite,
doar mă întreb: de ce le�am trans�
mite urări de Ziua Femeii unor
persoane sau unor personi (uite
un termen bun pentru ideologia
de gen!) care nu�s chiar femei?
Ca să nu mai vorbesc de femeile
trans, a căror bărbăție (fostă, ac�
tuală, cum o fi) s�ar putea să în�
tineze o sărbătoare dedicată
femei lor. Căci altfel de Ziua In �
terna țională a Transsexualilor și
Transgenderilor cui mai transmi�
tem urări?

N�aș vrea să par excesiv de
cârcotaș sau răutăcios. România
chiar are nevoie de un partid de
stânga autentic, cu un program so�
cial autentic, adecvat situației și oa�
menilor de aici. Dar sunt cei de la
Demos adecvați situației? La urma
urmei, lăsând ipocrizia la o parte,
atunci când transmite niște urări,
un partid politic încearcă să emită
și un mesaj care să atragă cât mai
mulți simpatizanți. Implicit, în�
cearcă să obțină voturi. Poate că și
Demos încearcă așa ceva, dar nu se
vede. Urările lor dau senzația că au
profitat de ziua de 8 Martie ca să
popularizeze un text de propa�
gandă al mișcărilor pentru dreptu�
rile minorităților sexuale – și încă
unul din America hipsterească, fi�
indcă nu știu câți alegători ar trece
mai departe de fraza aceea cu cis,
trans și non�binar și n�ar lăsa�o
baltă, mormăind „Încurcă�i, drace!“.

Problema majoră aici e adre�
sabilitatea discursului. Dacă alege�
rile la care probabil că vor parti �
cipa cei de la Demos s�ar desfășura
într�o republică formată din stu �
denții unor facultăți de Studii Cul�
turale (preferabil din Occident),

probabil că ar obține destule voturi
ca să guverneze sălile de curs. Nu �
mai că în România urban�rurală și
nu foarte citită autorii unui aseme�
nea mesaj se expun unui ridicol
imens, de care de altfel nu sunt
scutiți nici ideologii de același soi
din Occident. Într�o parodie a reto�
ricii de gen din Statele Unite, ro�
mancierul Salman Rushdie des cria
într�un roman recent, Casa Golden
(apărut la Polirom în 2017, în tra�
ducerea Danei Crăciun), un imagi�
nar Muzeu al Identității contem�
 poran, prezentat cam așa: „BF de �
semna trecerea de la bărbătesc la
femeiesc, iar FB era opusul ei. Ryia
revărsa acum... tot felul de termeni:
sexualitate fluidă, bisexualitate,
asexualitate,trans cu asterisc (trans*),
dife rența dintre femeie și femeiesc,
nonconformism sexual, queer, ne�
binar și – din cultura amerindiană –
spirit dual“. Ș.a.m.d.

Ei bine, de acest Muzeu al
Identității mi�a amintit mesajul�
manifest al celor de la Demos.
Acolo pare să fie locul lui. Și e
păcat. Dar mai vorbim despre asta,
că tot a trecut 8 Martie, ziua femei�
lor cis. SDC
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ROMÂNII E DEŞTEPŢI

Un 8 Martie non-binar (I)

Când a făcut acel metru de autos�
tradă în județul Suceava, mulți
au râs. Ce mai vrea și ghidușul
ăsta? Media națională a preluat
subiectul, însă fără prea mare
tragere de inimă. Cum adică un
metru de autostradă? E o glumă?
Așa părea inițial. Gluma a fost
însoțită de un clip făcut ca la
carte. Astfel că oamenii l�au
putut cunoaște pe ctitorul autos�
trăzii: un om de afaceri sucevean
pe nume Ștefan Mandachi. 

Filmul a necesitat ceva investiții, a
fost făcut de profesioniști. Însă a
prins neașteptat de repede. Clipul
s�a viralizat imediat, iar oamenii 
s�au identificat cu povestea lui
Mandachi. Câți dintre noi n�am
înjurat guvernanții pentru faptul
că n�au fost în stare să facă autos�
trăzi în România? Probabil că in�
clusiv mulți membri ai PSD au
avut de�a lungul timpului urări de
bine pentru conducătorii nației. Și
ei sunt șoferi, și ei au condus zeci
de kilometri în spatele TIR�urilor.
Pe o singură bandă.

Ștefan Mandachi nu s�a mul �
țumit doar cu construcția primului
metru de autostradă în Moldova. A

chemat lumea la tăierea panglicii,
ba chiar a propus oprirea ac tivității
un sfert de oră. Vineri 15 martie,
ora 15, timp de 15 minute. Intere�
sant joc al cifrelor. Campania #șîeu
a avut un succes uriaș, iar pe 15
martie participarea la acțiunea lui
Mandachi a fost peste așteptări. 

În Iași, spre exemplu, aproape
întreg orașul a fost paralizat. Cu câ�
teva zile înainte de protest discutam
cu fondatorul unei companii IT
ieșene. L�am întrebat dacă angajații
săi vor participa la protest. Omul de
afaceri respectiv nu era împotrivă,
dar avea multe pe cap, nici nu luase
în calcul protestul. Aflase de acțiunea
din 15 martie, dar nu aderase la idee. 

În seara de vineri aveam să văd
pe Facebook că angajații omului nu
doar că ieșiseră din birouri la ora

15.00, ci că blocaseră drumul care
trecea prin fața companiei. Am fost
curios să înțeleg de unde răsturna�
rea asta. L�am sunat a doua zi pe
antreprenorul respectiv. „Au ieșit
singuri la protest. Și�au făcut pan�
carte, a fost inițiativa lor. Nu le�am
spus eu ce să facă, nici nu i�am în�
demnat, dar nici nu i�am oprit“.

Adevărul e că protestul lui
Mandachi a prins. Nu doar la Iași, ci
în toată țara. Un om hotărât, cu ceva
carismă, a pus puterea pe jar într�o
vineri după�amiază. Posibil ca in�
clusiv Mandachi să fi rămas sur�
prins de amploarea evenimentului. 

De unde totuși atâta succes în
acțiunea suceveanului? Faptul că
nu este implicat politic a contat
enorm. Oamenii n�au simțit că e
ceva forțat, că sunt împinși la pro�
test sau că fac jocul cuiva. Nu era
vorba de răsturnat vreun guvern.
De altfel, nicăieri în țară nu s�a
strigat „Jos PSD“. Nici numele lui
Dragnea n�a fost amintit. 

Însă protestul a fost al naibii
de usturător pentru echipa de
zgomote de la PSD. Cu cei de la
#rezist, pesediștii s�au putut bate.
Ba Soros, ba useriștii, serviciile și
neamțul au scos lumea în stradă.

Pe Mandachi n�au știut de unde
să�l ia. Au apărut ici�colo ceva ata�
curi, dar fără succes. Ba mai mult,
Dragnea a gafat taman cu 2�3 ore
înaintea protestului, numindu�l
pe Mandachi șmecher. Greșeală
colosală de comunicare.

Fără îndoială, #șîeu reprezintă
o acțiune de nesupunere civică. Cu
toate astea, oprirea activității timp
de 15 minute nu a ridicat mari pro�
bleme nicăieri în țară. A fost o
pauză de un sfert de oră și atât.

Întrebarea este ce va urma
dacă guvernanții nu înțeleg mesa�
jul transmis pe 15 martie. Pentru
că tot ce s�a petrecut vinerea tre�
cută nu este doar despre autos�
trăzi. Dacă PSD nu ar apăsat pe da
la anti�Justiție, probabil că mișcarea

de protest nu ar fi luat atâta am�
ploare. N�a fost așadar doar despre
Transporturi, Cuc și CNAIR. Este
revolta unei societăți împotriva
unei puteri care nu în țelege că e
timpul să se oprească.

Nu cred că Ștefan Mandachi va
trece la următorul nivel, adică
greva de patru ore sau de o zi.
Omul a tras semnalul de alarmă și
va lupta probabil pentru ca visul
său cu autostrada Moldovei să se
împlinească. Cum o va face doar el
știe. Însă un nou Mandachi poate
răsări oricând, de oriunde. E doar
o chestiune de timp. Oamenii nu
mai au răbdare să stea cu orele în
piață, ci preferă ac țiunea. N�ar fi ex�
clus ca un fenomen tip Mandachi
să apară chiar în ziua votului. SDC

FLORIN GHEŢĂU
VAGONUL CU VORBE

#șîeu. De unde atâta succes și ce urmează?



La aniversarea din acest an a naș �
terii pianistului Dinu Lipatti 
(19 martie), cadoul copleșitor
pentru celebrare a venit încă o
dată din străinătate, nu de la noi.
Casa de discuri franceză Solstice a
publicat un CD cu totul emo țio �
nant al Ultimului recital al lui Li�
patti – cel care, la 16 septembrie
1950, a deschis Festivalul Mu zical
de la Besançon – avînd ca sursă
banda originală a retransmisiunii
radio, regăsită ca prin minune în
arhivele Institutului Național al
Audiovizualului (INA).

Ultimul recital a fost publicat pe
CD în cel puțin cinci versiuni în
ultimele decenii, toate remasteri�
zări ale înregistrării unor trans�
misiuni radio, la care se adaugă o
altă bandă de redifuzare a concer�
tului pusă online pe site�ul INA, la
cererea unui cunoscut critic și
muzicolog, Alain Lompech. Pe
lân gă ediția primă EMI (1957),
apărută pe CD în seria Références
în 1994 și din nou în 2008, sunt de
notat cea prefațată de Mark Ain�
ley la casa Opus Kura în 2010, cea
remasterizată pentru Naxos de
Mark Obert�Thorn (2011) și cea
inclusă în setul german al casei
Hänssler, 100th Aniversary Edi�
tion. Dinu Lipatti Collection. Față
de minutajul discului EMI (72:57),
cel al ediției ultime, Solstice,
ajunge la 81:24.

Despre acest din urmă CD, re�
compensat deja cu un Diapason
d’or, am stat de vorbă cu Yvette
Carbou, inițiatoarea și directoa�
rea proiectului. 

„Ultimul recital“ al lui Dinu 
Lipatti – scrie Alain Lompech –
„este adorat ca o relicvă sfântă 

a unei existențe secerate 
de moarte“. Cum s-a născut

acest proiect?

Proiectul s�a născut într�o seară.
Am urcat în biblioteca noastră, ce
numără 20.000 de discuri, și am
luat cofretul Lipatti de la EMI. Am
coborât și am ascultat ultimul re�
cital. Am văzut scris în el „produ�
cător necunoscut“. Cum așa? Toa tă
lumea în Franța, toți melomanii,
cel puțin, știu că această înregis�
trare a fost făcută de radiodifu�
ziunea franceză (RTF). Aceas tă
indicație a fost declicul. În ziua
următoare am întrebat o cunoș �
tință de la INA dacă există arhive
ale acestui recital celebru în ideea
de a găsi banda originală.

Arhivele din anii ’40�’50 sunt
păstrate în altă clădire, nu la Brie�
sur�Marne, trebuie căutate, scoa se,
e un întreg proces. Să fi durat 
10�15 zile, apoi am primit răspun�
sul că aveau banda. S�au gândit că
poate că nu este într�o stare prea
bună – nu era tocmai așa –, au
scos�o și mi�au făcut o copie mai
mult sau mai puțin „corectată“. 
Mi�am dat seama că putem porni
de la această bandă originală. Am
făcut contractul și m�am îndreptat,
normal, spre cel care îmi scrisese
deja livretul pentru setul Lefébure,
Frédéric Gaussin. El mi l�a prezen�
tat pe Mark Ainley, căruia i�am tri�
mis un e�mail explicându�i cum
am găsit benzile și ce voiam să fac.

Aveam în față pe cineva extaziat,
care de ani de zile voise tocmai
asta, să reușească să restituie con�
certul în integralitatea sa. Adică
incluzând anun țurile speakerilor,
toate aplauzele și, mai ales, arpe�
giile pe care Lipatti le cântă înainte
de fiecare grup de piese.

Cum a decurs pregătirea publi-
cării, în timpul căreia am înțeles
că ați intervenit chiar pe această
bandă originală, reintroducând
o măsură din Schubert eliminată
în 1950? 

Eram de�a dreptul emoționată,
fascinată, tocmai descopeream o
comoară, a durat luni de zile, cu
schimburi (de e�mailuri) în care
Mark Ainley îmi spunea ce se poa �
te face și ce nu, ce există deja.

Un detaliu: concertul a fost
înregistrat pe acetate, iar când a
fost difuzat a fost transferat pe
bandă. Concertul, întrerupt tragic
după cel de�al 13�lea vals, nu s�a
transmis în direct, din cauza stării
sănătății lui Lipatti. Lipatti a reve�
nit pentru a cânta Coralul [Jesu
bleibet meine Freunde], care din
păcate nu a fost înregistrat; o știm
sigur, o confirmă acum toți istori�
cii și cei prezenți. Acetatele i�au
fost date lui Madeleine Lipatti.
Mark Ainley m�a ajutat să ajung la
acest disc. Studioul a avut difi �
cultăți în a reinsera nota falsă, nici
măcar falsă, ci doar o alunecare a 

degetului. Am reușit să o reintro�
ducem, iar Mark Ainley mi�a spus
că e ca și cum am fi acolo, de față
la concert, avem exact ce a cântat –
nu am trișat cu nimic. 

Dacă înțeleg bine, pe banda gă-
sită, măsura fusese deja modifi-
cată de tehnicieni.

Da, exact! Nota falsă nu era acolo.
De cine a fost corectată? Au fost
cei dintâi, adică EMI, cei care nu
au vrut să o editeze în prima
ediție din ’57? În același timp au
șters mai multe note, căci tehnica
de montaj nu era aceeași ca acum. 

Mark [Ainley] a făcut un text
retrasând întreaga istorie a con�
certului, cum s�a desfășurat, repe �
tițiile matinale; eu am reușit să
obțin, prin fiica fotografului ca�
re a fost atunci de față [Michel
Meusy], fotografii de la repetiția
din di mineața concertului, trei
sau patru imagini cu Lipatti, care
nu au mai apărut până acum. 

Când am rugat INA să îmi
facă o copie a benzii, am cerut o
copie „dreaptă“ a benzii – adică
cu „defectele“ – pentru a fi cât mai
aproape de ceea ce făcuseră ingi�
nerii de sunet în 1950. Bruiajele
de pe bandă, cele care vin din îm�
bătrânirea ei, se pot elimina. Dar
nu am eliminat complet suflul de
atunci, perceptibil mai ales dacă
e ascultat la căști. Ceea ce rămâne
este adevărata interpretare a lui
Lipatti, poezia acesteia, prezența
lui extraordinară. Am avut multe
decizii de luat, pentru a păstra
maximum din ce dă Lipatti. Când
am ascultat banda fără nici o co �
recție am fost siderată și mi�am
spus că e prima dată când aud
pianul acesta așa. 

Toți criticii spun că ați creat 
un adevărat obiect de artă. Cum
ați făcut această parte a muncii
și în ce a constat ea?

Modelul de digipack – cel ales a
fost destul de scump – utilizează
un suport de spumă pentru CD,
apoi livretul are 52 de pagini cu
foarte multe imagini, unele de la
INA, fotografiile și documentele
trimise de Mark Ainley, mai ales
coperta discului celebru care i�a
aparținut lui Madeleine Lipatti, de
asemenea scrisori către Yvonne

Lefébure și Marguerite Long, cărora
Lipatti le scria pe când era tânăr și
studia cu ele la Paris. Sunt scrisori
minunate, foarte emoționante. 

Cu acest proiect am asistat la
ceva impresionant. Acest pianist,
devenit o legendă la 30 de ani, care
a murit dramatic, are darul de a
emoționa pe oricine intră în contact
cu el, chiar înainte de a�l asculta.
Toată lumea a fost extrem de mân�
dră să participe la acest proiect și
fiecare a dat ce avea mai bun. Arhi�
vista Brigitte Decroix (INA), un om
extraordinar, a scris un scurt text
despre cercetările pe care le�a făcut. 

Suntem foarte mulțumiți, iar
imaginea lui Lipatti pe care am
ales�o pentru copertă este extrem
de potrivită. Simți în ea, deopo�
trivă, frumusețea și tragismul lui,
ilustrează foarte elocvent acest
recital aproape mitic.

Despre Lipatti, Yvonne Lefé�
bure spunea mereu că a fost un
înger. Putem spune asta, Lipatti a
fost un înger. Un artist inegalabil,
interpretările sale, de o tehnică
impecabilă, de o claritate cum nu
am mai auzit, împletesc deopo�
trivă precizia și emoția, un lucru
destul de rar. Sunt însă mulțu �
mită că se vorbește din nou de �
spre acest artist extraordinar.

Yvonne Lefébure spunea despre
Lipatti că e un înger. Lipatti
vorbește însă mereu de Nadia
Boulanger și foarte puțin despre
Lefébure, deși a lucrat cu ea
cinci sau șase ani pentru a do-
bândi bazele pianisticii sale.
Cum vă explicați diferența de
tratament?

Cred că la Nadia Boulanger, care
este un personaj extraordinar, 
Lipatti a ajuns ca un pianist deja
format – a mers spre ea cu un
maximum de cunoștințe pentru a
primi o altă substanță de la un
muzician superior, care era deo �
potrivă filosof, istoric, compozi�
tor etc. Lipatti era și el compo� 
zitor, e normal să fi fost mai pa�
sionat, vorbea de la egal la egal
cu Nadia Boulanger. În vreme ce
cu Yvonne Lefébure vorbea res�
pectuos, pe atunci Lipatti încă
mai învăța. În plus, nu era ușor
să lucrezi cu Lefébure, era o pro�
fesoară severă. SDC
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LA ANIVERSAREA LUI DINU LIPATTI

Yvette Carbou: „Putem spune că Lipatti
a fost un înger, un artist inegalabil“

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

Coperta discului Solstice



Microstagiunea Teatrului
Național „Radu Stanca“ din Sibiu
(13�17 martie) a adunat deliberat
în program cinci puneri în scenă
semnate de regizori tineri
(Armin Petras, Dominic Friedel,
Alexander Riemenschneider,
Eugen Jebeleanu, Botond Nagy,
Bogdan Sărățean). Două montări
imaginate de directori de scenă
din Germania mi�au tras atenția.

LEGÂND INSPIRAT CULTURA
ÎNALTĂ ȘI CEA POPULARĂ

Ce legătură ar putea exista între
piesa lui Heinrich von Kleist, Ul�
ciorul sfărâmat, și o formație pro�
fesionistă de folclor, „Cindrelul –
Junii Sibiului“? Răspunsul e în
spectacolul realizat după un con�
cept și un scenariu de Armin Pe�
tras și lucrat la rampă de Dominic
Friedel. Artistul german de la
Schauspiel Stuttgart, Armin Pe�
tras, cunoscut din Festivalul In �
ternațional de Teatru de la Sibiu
și dintr�o colaborare anterioară
cu trupa sibiană (RUG), a văzut în
România ceva ce noi, prinși în
vortexul preocupărilor cotidiene,
nu mai observăm. A privit atent
către lumea noastră rurală defi�
nită prin ambivalență: pe de o
parte, rămasă oarecum într�un
trecut și un fel de a fi oriental, iar
pe de altă parte, pe cale să piardă
prin uitare comoara ancestrală a
tradițiilor autentice, corupte de
modele occidentale. 

Pentru a exprima această po�
laritate, Petras a rescris, în sensul
german al termenului de drama�
turgie, textul lui Kleist, plasând
acțiunea într�un sat de�al nostru
unde dreptatea se împarte nu
după reguli echitabile, ci după
placul celor care și�au însușit pu�
terea și decid arbitrar pentru
ceilalți. A adăugat câteva perso�
naje, a concentrat locul la un
cămin cultural unde se îngrămă�
desc toate evenimentele din mi �
cuța localitate cu WC în curte și
ne arată cum se manifestă autori�
tatea la acest nivel. Unde nu există
nici presă la care să te plângi, nici
ONG care să intervină, unde pute�
rea e mai impusă decât la oraș și
se află, de regulă, în mâna unui
singur om. 

Recontextualizarea lucrării
lui Kleist aduce peste o asemenea
comunitate un judecător de la

Bruxelles, venit să întocmească
un raport, un mic MCV, care con�
stată că judecătorul local, un afe�
meiat alcoolic și corupt, manipu�
 lează procesul în care doamna
Martha încearcă să afle cine i�a
spart ulciorul și trebuie să o des�
păgubească. Evident, e și o istorie
de dragoste la mijloc, iar povestea
generală plimbă publicul prin re�
gistre variate, de la comic la sati�
ric, trecând prin liric și dramatic.
Ferocitatea ironiei se materiali�
zează în întâmplările teatrale, în
felul în care sunt croite persona�
jele, în maniera în care vorbesc.
Tabloul e aglomerat, cum aglome�
rată e și agenda de probleme a Ro�
mâniei, iar spectacolul îl desenează
apelând la metodele teatrului, dar
le suplimentează benefic și cu
potențialul muzicii folclorice live,
vocală, instrumentală și dansată.
Actorii cântă un repertoriu eclec�
tic, de la doine de jale la romanțe,
melodii populare, remixuri în rit�
muri de rock, iar instrumentiștii și
dansatorii de la „Junii Sibiului“
electrizează spectatorii cu descăr�
cări de ritmuri tonice. 

Publicul recunoaște rapid și
cu zâmbetul pe buze situațiile ti�
pice din ruralul autohton, când
ansamblurile folclorice ca scoase
din cutie încântă oficialii străini
care filmează cu telefonul mobil
uimiți de atâta frumusețe, când
veselia contrastează cu sărăcia și
cu înțelesurile și practicile abu�
zive ale puterii locale. 

În spectacol se vorbește ro�
mână, germană, engleză, se cântă
majoritar în română, dar și în ma�
ghiară. Actorii joacă ireproșabil
într�o distribuție ce alătură echi �
pa de la cele două secții ale TNRS,
română și germană, spectacolul
fiind o coproducție a acestora.

Petras precizează că scopul
lui a fost să conecteze puternic
scena de sală, iar asta se petrece
din primele minute ale spectaco�
lului. Ulciorul sfărâmat leagă in�
spirat două forme de expresie
artistică, cultura înaltă și cea po�
pulară, într�o manieră reușită,
creatorii germani având distan �
țarea necesară pentru a nu cădea
nici în naționalism, nici în grotesc.
Am râs cu poftă, m�a energizat mu�
zica originală a lui Vasile Șirli și
cea populară. Spectacolul mai are
un atu esențial, va atrage în sala de
spectacol și public care, poate, n�a
fost încă la teatru, dar văzând pe

afiș „Junii Sibiului“, va veni. Arta
teatrală nu�i ceva ermetic și dis�
tant, e, în primul rând, o artă vie,
care trebuie să fie și a actualului și
să sudeze prin fire emoționale re�
zistente artiștii și privitorii. 

ABSURDUL BIROCRATIC

Încoace și încolo e o bijuterie dra�
maturgică în care Ödön von Hor�
váth pune sub lupă în cheie
ab surd comică situații pe care le
trăim cu toții în relația cu auto �
ritățile, când birocrația trece ade�
sea înaintea individului. Piesa
abordează noțiunea de „acasă“ și
ce înseamnă ea într�o lume în
care, paradoxal, prin globalizare,
anumite granițe se volatilizează,
dar se ridică ziduri și garduri tot
mai înalte. Linia narativă princi�
pală – în care Ferdinand Havlicek
devine apatrid și este exilat într�un
no man’s land reprezentat de
podul dintre țara în care s�a născut
și țara unde a trăit și a muncit –
este secondată de altele afluențe:
povestea de amor dintre fata gră�
nicerului de dincoace și tânărul
grănicer de dincolo, a periculosu�
lui traficant de droguri deghizat
în călugăriță și a prim�miniștrilor
obsedați de propria imagine și
dezmințiri. 

Regizorul Alexander Riemen �
schneider a amenajat „cutia cu ilu�
zii“ ca pe�o cutie mecanică al cărei
mecanism funcționează prin în�
vârtirea cu 180 de grade a cadru�
lui, mutându�l când „Încoace“, când
„Încolo“, într�o scenografie simplă,
din lemn decupat, costume în 
culori vii, materiale satinate, cu lu�
mini aprinse pe cicloramă. Naivi� 
tatea e cu intenție, teza spectaco�
lului fiind caricatura prietenoasă,
simpatică. Travestiurie, joaca cu
proporțiile, gagurile, farsele, mu�
zica, actoria de calitate, atenția la
detalii fac un spectacol tonic,
foarte agreabil de urmărit, la fina�
lul căruia spectatorul se simte

bine, e relaxat, dar și cu gândul la
teme atât de actuale: statul care
aneantizează cetățeanul în favoa�
rea normelor și regulilor fără sens,
găunoșenia politicianistă, superfi�
cialitatea unor funcțio nari. Produs

la secția germană a Teatrului si�
bian, proiectul a oferit o nouă opor�
tunitate de expunere a unui alt stil
de�a face teatru decât cel neaoș. O
strategie foarte bună, deopotrivă
pentru interpreți și public. SDC
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OLTIȚA CÎNTEC
DATUL ÎN SPECTACOL

ION BARBU
PINACOTECA DIN PETRILA

Două producții lucrate nemțește

Ulciorul sfărâmat, de Heinrich von Kleist
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LES FILLES DE CANNES

Cel mai important festival
de film, prins la înghesuială
între artă și politică

IULIA BLAGA

Anul trecut cel mai important fes�
tival de film din lume a devenit
ceva mai permeabil la problema�
tica reprezentării feminine în 
industria de film, dar nu atât prin
selecție (delegatul general Thierry
Frémaux a reamintit la anunțarea
selecției că cel mai important cri�
teriu a fost valoarea), deși presa și
personalitățile feminine de pe
Croazetă au folosit festivalul ca pe
o platformă politică. 

Presa a observat, de pildă, că
din cele 21 de filme din Com �
petiția Oficială doar trei au fost
semnate de femei, remarcând că e
totuși un progres, din moment ce
în 2005, 2010 și 2012 nici un film
regizat de o femeie nu fusese în
competiție. 

Anul trecut, 20 de regizoare
au avut filme în festival, majorita�
tea dintre ele în Un Certain Re�
gard, a doua secțiune din Selecția
Oficială și un spațiu consacrat
noilor talente. Față de Berlin, care
în acest an a avut în competiție
filme regizate de femei în pro �
porție de aproape 50%, Cannes�ul
e mai conservator. Nu mi se pare
ceva rău; această poziție ar putea
să echilibreze puțin acest elan
egalitar care n�ar trebui să afec�
teze criteriile estetice în avantajul
celor politice. Totuși, anul trecut
Frémaux, împreună cu selecțio �
nerii secțiunilor paralele Quin�
zaine des Réalisateurs și Semaine
de la Critique, a semnat o clauză

care prevede că festivalul va mo�
nitoriza genul tuturor membrilor
echipelor de filmare, că va face
publice numele membrilor comi�
tetelor de selecție și că se va stră�
dui să respecte paritatea în in�  
teriorul boardului. Nici un cu�
vânt despre gender parity în 
interiorul selecției. Președinta
juriului de anul trecut, Cate Blan �
chett, a remarcat că într�adevăr a
crescut numărul femeilor din co�
mitetele de selecție și a spus că
asta se va reflecta în selecțiile vii�
toare.

Deocamdată nu se știe dacă
în acest an festivalul se va ralia

mai mult curentului general –
Selecția Oficială se anunță la ju�
mătatea lui aprilie. Tot ce știm în
acest moment este că juriul nu va
mai fi prezidat de o femeie, ci de
cineastul mexican Alejandro
González Iñárritu. Așa că, până la
aflarea selecției, trecem în revistă
cele trei filme realizate de femei
din Competiția Oficială. De fapt,
au rămas două, pentru că despre
filmul libanezei Nadine Labaki,
Capernaum (deja în sălile din Ro�
mânia) am vorbit în cronică. De
spus doar că e un merit al juriului
prezidat de Cate Blanchett că s�a
abținut să dea trofeul unui film

doar pentru că era semnat de o fe�
meie. Capernaum era dat de cri�
tici printre favoriții pentru la
Palme d’Or (nefiind cel mai bun)
și până la urmă a luat Prix du
Jury. A mai fost o regizoare care a
intrat în palmares, italianca Alice
Rohrwacher, în vreme ce filmul
celei de�a treia regizoare, Les filles
du soleil, de Eva Husson, a stârnit
un adevărat scandal, presa acu�
zând festivalul că a făcut discrimi�
nare pozitivă. 

Vorbim deci mai jos despre
aceste două filme, mai ales că Laz�
zaro felice intră în luna mai în cine�
matografele din România (despre

Les filles du soleil nu se aude încă
nimic, probabil nici un distribui�
tor nu e dispus să riște).

LAZZARO FELICE

La fel ca Nadine Labaki, și ita�
lianca Alice Rohrwacher e ceea ce
se cheamă „un produs al Cannes�
ului“, adică unul dintre tinerii
cineaști pe care festivalul i�a
susținut încă de la primul proiect.
N�are studii de film, e licențiată în
Literatură și Filosofie la Torino și
a debutat în lungmetraj la 29 de
ani cu Corpo celeste, selecționat
la Cannes în secțiunea paralelă

Anul trecut a fost prezentat în secțiunea Cannes Classics
documentarul Be Natural: The Untold Story of Alice Guy-
Blaché, despre prima femeie regizor de film din lume, o
franțuzoaică despre care până atunci nu s-a știut mai nimic,
deși regizase 1.000 de filme mute și fusese proprietara unui
mare studio lângă Hollywood. Nu întâmplător acest

documentar a fost făcut în aceste vremuri și prezentat la
Cannes, festival a cărui istorie menționează prea puține
nume de femei. De fapt, o singură femeie a luat la Palme
d’Or până acum – Jane Campion pentru The Piano, și chiar
și atunci (în 1993) a împărțit trofeul cu un bărbat (Chen Kaige
pentru Farrewell My Concubine).
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Quinzaine des Réalisateurs. Legat
de primul film (relația unei fete
cu Biserica Catolică), își aminteș �
te că un technician i�a spus pe
platou: „Deși ești femeie, ești foar �
te bună“. „Ce și�o fi imaginat? Că
o să bem ceai toată ziua?“, s�a con�
fesat ea regizoarea Sofiei Coppola
într�o discuție propusă de „The
New York Times“ în 2015. 

În 2014 Rohrwacher a sărit
direct în Competiția Oficială cu
Le meraviglie, poveste parțial au�
tobiografică (împreună cu sora ei,
actrița Alba Rohrwacher, a cres�
cut la țară, unde tatăl lor noncon�
formist creștea albine), în care
fetița Maria Alexandra Lungu juca
alături de Monica Bellucci și Alba
Rohrwacher . Filmul a fost distins
cu Grand Prix de juriul prezidat
de Jane Campion și tot mai multă
lume a început să vorbească de �
spre această cineastă foarte perso�
nală. După alți patru ani a revenit
în Competiție cu Lazzaro felice și
a luat premiul pentru scenariu
(ex�aequo cu Three Faces, de Jafar
Panahi, care tratează condiția
actrițelor din Iranul de azi). 

Lazzaro felice pleacă de la un
mic articol pe care regizoarea l�a
citit într�un ziar în adolescență. Era
vorba acolo despre niște lucrători

agricoli sechestrați și puși să
muncească pe gratis de proprie�
tarii unor terenuri. Filmul așa și
începe, în bucolica Italie peste
care ți�e greu să pui niște repere
temporale, și înfățișează existența
unor oameni de toate vârstele
(interpretați de neprofesioniști)
care se spetesc recoltând tutun
pentru o marchiză ridicolă (Nico�
letta Braschi, pe care o știți din La
vita e bella). 

Rohrwacher a vrut să facă un
film politic despre societatea de
azi în care săracii sunt exploatați
de bogați, dar apariția celui care
urma să dea titlul filmului a mo�
dificat cu totul povestea. Lazzaro
(interpretat de debutantul Adria �
no Tardiolo) e ceea ce unii ar
numi fraier, iar alții sfânt. E un
adolescent de o inocență de pe
altă lume, care se lasă exploatat
de toți – sau, cum a spus autoarea
la Cannes, un om a cărui „bună�
tate infinită îl împiedică să dis�
tingă între bine și rău“. 

Ideea de sfințenie e sugerată
de scena în care, după un accident
care trebuia să�i fie fatal, Lazzaro
reapare mulți ani mai târziu la fel
de tânăr & ferice în viața comu �
nității care între timp fusese „sal�
vată“ de Poliție, refugiindu�se la

periferia săracă a marilor orașe. E
interesant cum această dimen�
siune mistică venită de la o regi�
zoare care nici n�a fost botezată e
introdusă într�o ecuație socială în
care fiecare îl exploatează pe altul
mai slab ca el.

Primirea foarte bună pe care
filmul a avut�o din partea juriului
și a criticii se datorează mai puțin
faptului că Rohrwacher e femeie,
cât calităților filmului și capacită �
ții lui de a revigora realismul ma �
gic din cinemaul italian pe funda �
lul realităților vremii, unde sărăcia
e cuvântul de ordine. Afișul filmu�
lui, conceput ca o pictură naivă,
oferă și cheia de lectură – e nevoie
să devenim un pic mai buni, chiar
cu riscul de a pica de fraieri. 

„ESTE IMORAL!“

Les filles du soleil, al doilea lung �
metraj al franțuzoaicei Eva Husson,
a fost poate cel mai controversat
film din Competiția canneză din
2018. S�a vorbit despre el ca de �
spre un film feminist de război, s�a
bătut monedă pe povestea inspi�
rată din realitate a batalionului
de femei kurde care în 2014 a în�
fruntat Statul Islamic, a fost pre�
cedat la premiera mondială de un
protest cuprinzând 82 de fe mei
din industria filmului (în frunte
cu Cate Blanchett) care să arate
festivalului că doar 82 de ti tluri
din Selecția Oficială din cele 71 de
ediții ale festivalului au fost regi�
zate de femei (față de 1.645 reali�
zate de bărbați), dar foarte puțini
au fost jurnaliștii care l�au lăudat.
Țin minte chiar că la finalul
proiecției de presă un jurnalist a
strigat: „Este imoral!“.

Cei câțiva care au găsit lucruri
bune în film au vorbit despre 

capacitatea lui Husson de a con�
strui scene de acțiune (IndieWire
chiar a recomandat�o pentru Hol�
lywood), dar chiar și ei au deplâns
scenariul imperfect, aplecarea că �
tre melodramă și feminismul à tout
prix. Deși festivalul anunțase prin
vocea delegatului său general,
Thierry Frémaux, că nu va face ni�
ciodată discriminare pozitivă, se �
lec ționarea Evei Husson în Com� 
petiție poate fi pusă mai mult pe
seama faptului că e o copro duc ție
majoritar franceză (în fiecare an
există câteva titluri fran țuzești în
Competiție), deși probabil că festi�
valul a vrut și un film care să cap�
teze Zeitgeist�ul, spiritul vremii. 

Numai că Les filles du soleil e
genul de film feminist care nu ajută
cauzei. A spus�o și „The Guar dian“
într�un articol (semnat de o fe�
meie, Agnès Poirier), în care titra:
„Activistele #MeToo ar trebui să
nu mai facă pe criticii de film – ele
doar sabotează feminismul“. Arti�
colul făcea referire la o cunoscută
feministă de la Hollywood, Me�
lissa Silverstein, care a vorbit pe
Twitter despre film ca despre o ca�
podoperă. Mă rog, fiecare e liber
să scrie ce vrea pe Twitter, dar ar�
ticolul din „The Guardian“ vrea să
spună de fapt că women empo�
werment a ajuns la momentul
când are nevoie de niște nuanțe.
Nu poți ridica în slăvi un film
numai pentru că realizat de o fe�
meie și pentru că are în distribuție
aproape numai femei. Palmaresul
echilibrat (trofeul festivalului s�a
dus la filmul The Shoplifters, sem�
nat de japonezul Hirokazu Kore�
eda) a demonstrat că juriul pre� 
zidat de Cate Blanchett a înțeles
că discriminarea pozitivă a con�
traproductivă, că e nevoie de ega�
litate de șanse – dar ca premiile

să se ducă la cei mai buni, indife�
rent de gen.

În Les filles du soleil, film vag
inspirat din realitate, batalionul
format mai ales din foste ostatice
ale grupării Statul Islamic decide
să atace dușmanul, deși camarazii
(bărbați) preferă să aștepte bom�
bardamentele americanilor. Ele
sunt cu atât mai motivate, cu cât
membrii grupării Statul Islamic
consideră că nu mai mor ca martiri
atunci când sunt uciși de o femeie.
Dintre numeroasele personaje fe�
minine, accentul e pus pe lidera
batalionului, interpretată de ira�
niana Golshifteh Farahani (pe care
ați văzut�o în seria Pirații din Ca�
raibe) și pe o jurnalistă franceză
(Emmanuelle Bercot) construită
după modelul jurnalistei ameri�
cane Marie Colvin (ucisă în Siria în
2012) – și care e un personaj cu
totul inutil. Filmul elogiază cura�
jul, eroismul și spiritul de sacrifi�
ciu al acestor femei, dar nu con� 
vinge dincolo de scenele de ac �
țiune și de calitatea decorurilor.

Husson (41 de ani), care în pre�
cedentul ei lungmetraj, Bang Gang
(A Modern Love Story), se ocupa de
sexualitatea adolescenților, a recu�
noscut la conferința de presă că fil�
mul ei e asumat politic. „Vorbește
despre nevoia noastră de reprezen�
tare, despre reprezentarea femeilor
în cinema, despre poveștile pe care
noi, ca femei, ni le datorăm“. Tot ea
s�a referit la #MeToo ca la un „mo�
ment măreț din istoria cinemaului“.

Probabil că reacțiile provo�
cate de Les filles du soleil ajută fe�
minismul să își găsească o formă
cât mai naturală, mai fair și, într�un
final, mai avantajoasă. E, deci, cu
atât mai mare nerăbdarea de a
vedea ce pregătește Cannes�ul în
acest an. SDC

Les filles du soleil, de Eva Husson
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Expertul, Internetul 
și americanii 

IOAN�ALEXANDRU TOFAN

Cartea pe care a scris�o, dezvol�
tând o postare de pe blog din
2013, Sfârșitul competenței. Dis�
creditarea experților și campania
împotriva cunoașterii tradițio �
nale (Oxford University Press,
2017; în ediția românească Poli�
rom, Iași, 2019), este și ea un
exemplu tipic de carte de succes:

o teză zguduitoare, aceea că „sun�
tem martorii sfârșitului idealului
com petenței“; argumente limpezi,
care o demonstrează plecând de
la „narcisismul“ societății con�
temporane și de la proasta folo�
sire a informației abundente de
pe Internet; exemple amuzante,
precum acela al sondajului de
opinie în care o treime dintre re�
publicani și o cincime dintre de �
mocrați au susținut bombardarea
statului Agrabah, o țară fictivă
dintr�un desen animat; o conclu�
zie îngrijorătoare, după care sfâr �
șitul com petenței aduce cu sine
sfârșitul democrației.

EXPERTUL ESTE CEL 
CARE DOMINĂ O ȘTIINȚĂ

Lectura te pune pe gânduri. Fie ieși
din ea amuzat, cum o face Eugen Is�
todor (într�un text, Email către
prostul care ești! – ÎNC�O Perspek�
tivă de la Tom Nichols, autorul
cărții „Sfârșitul compe tenței“), fie te
sperii că suntem pe ducă, cu
civilizația noastră cu tot, cu moder�
nitatea eșuată și cu medici igno �
ranți care nu urmăresc atent Grey’s
Anatomy. Sau, sobru ca la un curs
universitar, încerci să aduni câteva
idei, cu gândul la ce�ar fi de făcut. 

Și asupra acestui domeniu,
cel academic, am și insistat în rîn�
durile următoare.

Portretul ideal al celui aflat
în posesia adevărului s�a tot
schimbat în istorie: înțeleptul,
eru ditul, dialecticianul sau chiar
poetul sunt câteva exemple. Ex�
pertul, un alt personaj din această
înșiruire, survine în urma unei
duble transformări petrecute în
modernitate: a cunoașterii în
știin ță (metodică, ordonată de
procedee și criterii precise) și ul�
terior a științei în științe (multi�
ple, cu granițe clare și intenții
delimitate). Expertul este cel care
domină autoritar una dintre
aceste științe, având un domeniu
în care excelează și pe care îl
aprofundează continuu. 

Totuși, portretul său nu este
atât de sec. Descrierea lui Tom
Nichols, esențială în cartea des�
pre care este vorba aici, stă oare�
cum în amurgul filosofiei prag �
matiste americane, care a încer�
cat pe mai multe căi aducerea
Cunoașterii din cer înapoi între
problemele lumii și a Cunoscăto�
rului din odaia lui solitară între
oameni în carne și oase, colegi de
breaslă sau nu. Astfel, expertul
este în primul rând certificat de
un sistem de educație de elită. Un
expert autodidact este, din
această perspectivă, o figură oa�
recum îndoielnică, deși doar
educația nu este, evident, sufi�
cientă. În al doilea rând, este ta�
lentat, cel care, pe lângă faptul că
știe, poate și să „explice în mod
coerent și există posibilitatea să
creeze chiar cu noaștere nouă în
domeniu“ (p. 47). Talentul este,
în al treilea rând, articulat și
nuanțat de ex periență și longevi�
tate în cercetarea sau activitatea
asumată inițial, ceea ce aduce cu
sine intuiție și fler și chiar liber�
tatea de a fi, aș spune, diletant
uneori. În fine, în al patrulea
rând, „o altă marcă a adevăraților

experți este faptul că acceptă
evaluarea și corecțiile din partea
altor experți“ (p. 50). Conștiința
insuficienței propriei perfor man �
 țe și nevoia unei co munități în
care să se integreze, pentru a nu
repeta greșeli și pentru a�și valida
contribuțiile, este poate cea mai
interesantă trăsătură a expertului
despre care vorbește Nichols.

Cum să nu îți placă un astfel
de om? De unde „ostilitatea“ cu
care este amendat de internauți și
de competitori la Vrei să fii milio�
nar? Narcisismul este, cum spu�
neam, un prim răspuns pe care îl
dă autorul și care ia forma con�
cretă a refuzului autorității, chiar
și când este vorba despre identifi�
carea cauzei unei dureri de dinți.
La un alt nivel, mai profund, mai
poate fi vorba despre o „respin�
gere a științei și a raționalității
imparțiale, fundamentele civiliza �
ției moderne“ (p. 19). Dar oricât ar
fi aceasta un semn epocal al
sfârșitului unui ideal iluminist al
științei sau al ieșirii istorice
dintr�un ethos care și�a epuizat
resursele de semnificație (feno�
men care eventual poate să mai
facă cu ochiul doar unui filosof),
nu poate fi justificat faptul că
diagnosticul pus de Google con�
curează uneori cu succes cu diag�
nosticul pus de medic.

COMPETENȚA NU POATE FI
ÎNLOCUITĂ CU CONSENSUL

O altă cauză mi se pare mai rele�
vantă: cea a transformării idealu�
lui studiilor înalte. În capitolul al
treilea, Tom Nichols pune anii de
studenție americană sub deviza
„clientul are întotdeauna drep�
tate“. În principiu, „facultatea ar
trebui să fie o experiență inco�
modă. Aici lași în urmă învățarea
mecanică din copilărie și accepți

anxietatea, disconfortul și provoca�
rea complexității care duce la do�
bândirea cunoștințelor aprofun� 
date“ (p. 94). Or în realitate se în�
tâmplă exact invers. Asigurarea
confortului emoțional al studen �
ților pare să fie provocarea de că�
pătâi a universităților americane
(nu numai, s�ar putea adăuga).
Modul protector de a trata „clien�
tul plătitor“, adecvarea programe�
lor de studii la „cerințele pie ței“ și
nu la „exigențele știin ței“, dar și fal�
sul ideal de educație centrată pe
student (pe cine altcineva ar putea
fi ea centrată?) duc, în interpreta�
rea lui Tom Nichols, la un rezultat
dezastruos: pregătirea unor oa�
meni preocupați mai degrabă de
propria personalitate decât de
excelența în domeniul ales. 

Astfel, povestește autorul, în
2016, la Yale (nu oriunde), stu �
denții au cerut eliminarea cursu�
lui de mari poeți englezi, întrucât
„era ticsit de bărbați europeni albi“
(p. 99). Emoția asociată activismu�
lui social (care poate chiar să fie
îndreptățit, asta e altă dis cuție) în�
vinge rațiunea de a cu noaște un
mare poet englez, tocmai deoarece
este mare. În loc să fie urmărită

formarea științifică, educația mo�
rală și excelența în cercetare, în co�
legiile americane despre care vor� 
bește Nichols domină un soi de
fraternitate specifică „orei de di �
rigenție“. De fapt, „respectarea opi�
niei unei persoa ne nu înseamnă să
acorzi același respect cunoștin �
țelor acestei persoane“ (p. 101), iar
competența nu poate fi nicidecum
înlocuită cu consensul.

Există, desigur, în volumul lui
Nichols și zone problematice, pre�
cum acelea în care cititorul în �
tâlnește o nostalgie greu de în�  
țeles într�o carte de felul acesta.
Ursuz, plângându�se de felul în
care stau lucrurile, autorul inter�
vine uneori cu o reflecție întristă�
toare: azi așa�i, dar pe vremuri
era altfel...Dar dincolo de ce a fost
demult, sau doar în urmă cu câ�
teva decenii, expertul ar putea ieși
chiar și așa din situația în care se
află: învățând să transforme com �
petența dintr�o virtute a perfor �
manței într�un anumit domeniu
în formă socială propriu�zisă,
pusă sub semnul solidarității cu
celălalt: nu pot fi de folos dacă
nu sunt cu adevărat bun în ceea
ce fac. SDC

Tom Nichols este tipic ca scriitor american de succes: self-made man,
provenind dintr-o familie modestă, educat la Boston University, apoi 
la Columbia și în fine la Georgetown University, profesor la US Naval
College și la Harvard Extension School, consilier politic, autor al unor
editoriale de succes, deținător al unui blog alert (numit mai întâi The
War Room, apoi simplu tomnichols), republican devenit independent 
și criticând dur ambele partide ale scenei americane.
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La Concursul de Debut al Editu�
rii Polirom, ediția 2019, au parti�
cipat 310 manuscrise la urmă  �
toarele secțiuni: Proză – 127 de
manuscrise, Poezie – 183 de ma�
nuscrise. Premiul de debut la
secțiunea Poezie nu s�a acordat.

Premiul de debut la secțiu nea
Proză a revenit volumului de pro �
ză scurtă Papa Nicolau și alte po�
vestiri foarte, foarte scurte de
Roxana Dumitrache.

ROXANA DUMITRACHE s�a
născut la București pe 15 aprilie
1987. A absolvit London School of
Economics and Political Science
și Facultatea de Științe Politice
din cadrul SNSPA. A coordonat
cercetări de teren dedicate di�
mensiunii de gen în clivajele reli�
gioase și modului în care segre garea
socială se reflectă în arhitectură
urbană din Albania și Kosovo. În
cadrul Comisiei Europene a coor�
donat activitatea de cercetare pen�
tru două dintre viitoarele politici și
directive pentru statele membre,
punând accentul pe egalitatea de

șanse și nediscriminare. Scrie con�
stant pe teme legate de egalitatea
de gen, discriminare, educație și se�
gregarea de gen, vio lență împotriva
femeilor.

Papa Nicolau și alte povestiri
foarte, foarte scurte este o cule�
gere de istorii insolite, care caută
răspunsuri la marile întrebări
suscitate de provocările destinu�
lui și de condiția alienantă a fe�
meii într�un cod cultural creat de
bărbați. Privit dinspre coerența
lui tematică, volumul poate fi
asimilat unui foarte lucid reper�
toar literar de contemporary wo�
men’s issues.

Aflată la capătul opus al pro�
zei feminine „senzitive“, dedicate
poveștilor apăsat�autobiografice,
această carte, genuină și tandră,
dar totodată matură și lucidă,
semnalează o conștiință artistică
emergentă, cu intuiția precisă și
de bun augur a brevității.

„Am lucrat la Papa Nicolau și
alte foarte, foarte scurte poves�
tiri într�un ritm galopant, aștep �
tându�mă în orice moment ca
textul să�mi trântească ușa în nas.

Nu știu dacă, dintr�un soi de pre �
știință maternă (în cel mai pro�
priu sens al cuvântului), m�am
raportat emoțional la aceste mici
proze ca la niște copii nenăscuți.
Ori poate e forma mea de pietate
față de literatură și o hipertimidi�
tate în scris care m�au urmărit tot
timpul. Mi se părea că nu e echi�
tabil față de literatură ca eu să fac
vreodată pasul dinspre politolo�
gie și studii de gen înspre ceva de
tip  Papa Nicolau. E prima dată
când, după câteva texte scurte in�
cluse în antologii și un e�book
pierdut definitiv în cyberspace,
am găsit suficientă putere de a mă
ierta că nu voi fi o mare voce a li�
teraturii, dar că am libertatea de
a fi o voce liliputană. E și asta ceva,
probabil.

Papa Nicolau nu e despre
cancer, deși s�ar putea crede că
am dezvoltat o monomanie lite�
rară legată de el. Nu cred că e
nimic glorios în a literaturiza
boala, mai ales când ești în poziția
confortabilă de a scrie despre, și
atât. Povestirile sunt despre fragi�
litate în toate formele ei, despre

nesiguranțele femeilor tinere, ale
mamelor, ale fiicelor care își pierd
mamele, despre spaimele apatri�
zilor sau ale dezrădăcinaților, de �
spre micile sau marile suferințe

care populează birourile sticloase
ale corporațiilor. Cu toate astea,
vreau să cred că Papa Nicolau, în
ciuda numelui, poate fi o lectură
tonică.“ (Roxana Dumitrache) SDC

Rezultatele concursului de debut 
al Editurii Polirom, 2019

Romanul Fontana di Trevi, apă�
rut de curând în Seria de autor
Gabriela Adameșteanu a Editurii
Polirom, este laureat al Premii�
lor Radio România Cultural,
ediția 2019, la secțiunea Proză. 

La această a XIX�a ediție a Galei
Radio România Cultural au fost
acordate opt premii, la secțiunile:
proză, poezie, teatru, film, arte vi�
zuale, știință, muzică și educație.
Mai mult, în cadrul galei din data
de 18 martie 2019, au fost decer�
nate și patru premii speciale. Juriul
ediției din acest an a fost format
din:Bogdan Ghiu – scriitor, tradu�
cător și critic literar, Mihaela
Michailov – critic și drama turg,
Radu Croitoru – manager Radio
România Cultural, Cristian Marica  –

redactor�șef Radio România Cultu�
ral, Anamaria Spătaru – realizator
Radio România Cultural. 

„Fontana di Trevi reconfirmă
că Gabriela Adameșteanu este
unul dintre marii scriitori ai Ro�
mâniei de azi. Romanul o are în
prim�plan pe Letiția Branea (cea
mai longevivă eroină a acestui uni�
vers artistic și protagonista, astfel,
a unei trilogii), aflată, acum, în
imediata actualitate și sosită la
București din Occidentul în care
trăiește (cu alte cuvinte, având sta�
tut de migrantă). La fel ca mai
toate cărțile anterioare ale scrii�
toarei (față de care, însă, are evi�
dentă autonomie, putând fi citită
atât ca piesă de sine stătătoare, cât
și ca o sinteză subtilă și durabilă),
și aceasta lucrează cu tema fe �
minității, iar, prin intermediul ei,
angajează un torent de istorie ro�
mânească recentă. Accentul se

mută aici de pe neiubirea istovi�
toare resimțită de femeie (care, în
lipsa sentimentului, se consideră
abandonată, menită unei vieți pu�
stii) la neiubirea și părăsirea 
de patrie, de la – în termenii Leti �
ției – mal aimée la mal du pays. Cu
un trecut atât de greu și de neclar,
cu un prezent atât de confuz și de
convulsiv, mai are România un vii�
tor? Iată întrebarea teribilă pe
care, prin mijlocirea unor biografii
narative impecabil conduse, roma�
nul de față o avansează.“ (Sanda
Cordoș)

GABRIELA ADAMEȘTEANU.
Absolventă a Facultății de Litere.
Până în 1990, redactor de dic �
ționare (timp de 19 ani) și redactor
de literatură română (timp de 

5 ani). A condus revista „22“ (timp
de 13 ani) și suplimentul ei „Bu �
cureștiul cultural“ (timp de 7 ani).
Premiul „Hellman�Hammett“ pen�
tru jurnalism acordat de Human
Rights Watch (2002). Vicepreșe �
dintă (2000�2004) și apoi preșe �
dintă a Centrului PEN Român
(2004�2006). Membră a Juriului
Uniunii Latine (2007�2009). Preșe �
dintă de onoare a primei ediții a
Premiului Goncourt Românesc
(2013). Chevalier de L’Ordre des
Arts et des Lettres (2014). Premiul
„Gheorghe Crăciun“ pentru Opera
Omnia al „Observatorului cultural“.
Romanul ei Dimineață pierdută a
fost dramatizat și pus în scenă de
Cătălina Buzoianu la Teatrul Bu�
landra (decembrie 1986 – februa�
rie 1990), cu o distribuție de aur. SDC

Fontana di Trevi, de Gabriela Adameșteanu,
laureat al Premiilor Radio România Cultural



– FRAGMENT –

Luni, 12 martie 2018
L.�C.T.: Azi simt că trebuie să

îl aducem în discuție pe Montes�
quieu și cartea sa Despre spiritul
legilor (1748). [...] În cartea XIX,
Montesquieu accentuează rolul
factorilor de ordin moral și social
(moravuri și maniere) și relația
lor cu legile. Întrebarea mea este
următoarea: dacă legile emerg
din moravuri, în ce măsură legile
pot modifica fundamental mora�
vurile? Am în vedere încercările,
adesea disperate, ale corectitudi�
nii politice (și ale sexo�marxismu�
lui) de a schimba firescul unui
popor (nu doar cultural, dar și în
ce privește modelul general uman).
În cartea sa, Montesquieu res�
pinge total ideea modificării spi�
ritului general al unui popor,
tocmai pentru că legile nu pot fi,
în înțelesul lor mai larg, decât ra�
porturi necesare ce derivă din na�
tura lucrurilor. Să îi dăm dreptate
acestui ilustru gânditor de secol
XVIII? Putem schimba total mo�
delul general uman?

T.B.:Dreptul natural al Ilumi�
nismului era logosul păgân al pri�
milor apologeți: Dumnezeu a
în scris în firea oamenilor (și a lu�
crurilor) semințele Revelației co�
municate mai apoi direct, prin
persoana Cuvântului întrupat. Pe
acest teren s�a consumat lupta in�
telectuală a lui Th. Hobbes cu J.�J.
Rousseau, sub dilema centrală a
modernității: este natura umană
per se bună sau intrinsec rea?
Realismul lui Hobbes (deci pesi�
mismul lui anglican, de sorginte
reformată) spune că nu, căci omul
așa cum îl știm e purtătorul unui
defect ontologic:păcatul originar.
Idealismul lui Rousseau, sursă a
tuturor utopiilor consecutive,
susține că omul originar era pur,

doar că a fost alterat de societate,
adică de competiția fără morală.
Amândoi au dreptate, numai că se
referă la momente diferite: omul
originar era bun, înainte de că�
dere. În ce mă privește, preiau
realismul hobbesian. Suntem nu
doar perfectibili (dar nu prin eu�
genie, ci prin tensiune spirituală
proprie), ci și imperfecți, căci toc�
mai de aceea muritori și capabili
de făptuirea tot mai rafinată a
răului. Și empirica mea filosofie
legislativă e conservatoare: legile
sunt utile pentru a salvgarda un
minimum de moralitate la nivelul
conviețuirii. A fetișiza legile în�
seamnă a te mulțumi cu puțin.
Tot ce depășește legea nu e doar
infracțiune, ci și transfigurare sa�
crificială, autolimitare sapienția �
lă, confruntare eroică și dezinte �
resată cu limita. Legea e pură
convenție negativă. Harul e liber�
tate creatoare, dincolo de codu�
rile noastre expuse uzurii istorice.
Legea e leviathanică (potențial
monstruoasă), așa cum grația ră�
mâne divină, adică supranaturală.
Vă temeți că presiunea zisei politi�
cal correctness ar putea modifica
legile împotriva tradiției și a ceea
ce socotim că reprezintă firescul.
Ar putea, pentru că legile sunt sim�
ple convenții și afișarea bunei
intenții – de pildă, ambiția de a le
face mai „inclusive“ – e suficientă
pentru a modifica aceste convenții.
Există societăți poligame, există
legislații care includ ceea ce noi re�
fuzăm. Războiul cultural e conti�
nuu, pentru că omul este o ființă
instabilă și ușor de iluzionat.

*

Marți, 13 martie 2018
L.�C.T.: Aș vrea să prelungim

întrebarea de ieri (pe care, în cu�
lise, am discutat�o mai nuanțat),
mutându�ne însă în perspectiva
antropologiei și încercând un

exercițiu futurologic. Ați spus că
„presiunea political correctness
ar putea modifica legile împotriva
tradiției și a ceea ce socotim că re�
prezintă firescul“, cu atât mai
mult cu cât, de pildă, „există so �
cietăți poligame, există legislații
care includ ceea ce noi refuzăm“.
[...] Credeți, domnule Baconschi,
că rediscutarea, azi, a firescului, a
ceea ce numim normal (sub pre�
siunea corectitudinii politice, a
neomarxismului, a propagandei
LGBT, a noilor tehnologii care
globalizează etc.) poate duce, în
timp, concret, la un alt tip de om?
Sunteți de acord că suntem, poa �
te, ca în scenariile SF, martorii
premiselor unei alte distopii, fără
precedent? Cu toate acestea, cre �
deți că ceea ce numim azi firesc va
supraviețui (chiar și doar ca di�
versitate)? Cum ar fi societatea de
mâine în care tot asediul amintit
mai sus ar avea rezultate?

T.B.: Joseph de Maistre (un sa�
vuros geniu reacționar) spunea, în
veacul al XIX�lea, că n�a întâlnit
Omul, ci numai francezi, ruși, ita�
lieni etc. În acest fel, el denunța
Omul abstract spre binele căruia se
făcuse, cu atâta vărsare de sânge,
Revoluția Franceză. Iată că, după
două secole, nu mai vorbim despre
identități tari (aparent definitive),
ci despre identități flui de: că ne
place sau nu, de construcția și de�
mitologizarea la care s�au dedat fi�
losofiile agnostico�nihiliste și rela� 
tiviste ale moder nității au produs
efecte, modificând percepțiile cu�
rente asupra unor subiecte care 
și�au pierdut dimensiunea subînțe �
 leasă, la nivelul bunului�simț. Vor�
bim despre X genuri, am eliminat
diferențele de clasă, rasă, sex și re�
ligie, așa că ne�am trezit într�o
lume în care ideologia progresului
forțat, a deschiderii care interzice
și a liberalismului care dizolvă

identitățile tari face legea amorală,
potențial totalitară, a unei societăți
care nu�și mai ajun ge. În ceea ce
privește posibilitatea ca știința și
tehnologiile asociate ei să trans�
forme biologic homo sapiens într�un
„altceva“ deocamdată neclar, nu
suntem deloc la adăpost: să zicem
că democrațiile occidentale ar
putea rezista, prin nucleul lor dur
de umanism rezidual, la o aseme�
nea „evoluție“ postumană. Dar alte
regimuri politice nu vor avea ase�
menea scrupule. Pe scurt, ceea ce
știința permite se va și întâmpla,
înainte ca legea sau morala să o in�
terzică: simpla voință de putere
(sub pretexte militare sau de alt
soi) va fi suficientă pentru ca expe�
rimentele puse în dubiu în aria X să
devină prioritare în aria Y. Poate că
faimoasa „comunitate internațio �
nală“ va ajunge totuși – prin siste�
mul ONU – la un consens disuasiv.
E limpede însă că puterea faustică
a intelectului uman complet auto�
nomizat își va continua, cu toate
acestea, parcursul teoretic impre�
vizibil. Nu trebuie totuși să subes�
timăm forța morală a naturii umane,
capabilă, după mine, să salvgar�
deze conținutul umanității așa
cum a fost el definit în multe mile�
nii de cultură și civilizație. Pentru
moment, nu putem decât să ne
apărăm valorile, cu argumente cât
mai solide, distribuite în arena răz�
boiului cultural care agită Occi�
dentul după încheierea Războiului
Rece. Trebuie să apărăm simultan
demo crația și drepturile Omului
(da, Omul acela abstract), pledând
și pentru creativitatea intrinsecă a
Tradiției cunoscute onest. Ce�i drept,
cei mai mulți dintre noi lucrează cu
simplificări grosolane, dihotomice,
tocmai pentru că ne confruntăm cu
o societate globală mereu mai com�
plexă și greu de gestionat. E o
reacție psihologică normală. Pe de
altă parte, rostul intelectualului 
s�a complicat: a reflecta asupra
con diției umane în veacul XXI presu� 
pune o combinație de date și abi �
lități mult superioară celei cu care
lucra, să spunem, Wilhelm von
Humboldt sau alți clasici ai științei
politice. Să sperăm că și Romania
va produce suficientă materie ce �
nușie adaptată acestui context vola�
til, plin de amenințări și de șanse
niciodată imaginate până acum. SDC
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Teodor Baconschi, 365 de lămuriri în
compania lui Laurențiu-Ciprian Tudor 
„Suplimentul de cultură“ publică în avan -
premieră un fragment din volumul 365 de
lămuriri în compania lui Laurențiu-Ciprian
Tudor, de Teodor Baconschi, care va apărea 
în curând la Editura Polirom.



Nu știu alți pensionari cum sunt,
dar eu, de când am încheiat acti�
vitatea productivă în Sistemul
Energetic Național, savurez
aproape în fiecare săptămână
câte un coșmar legat de fostul
loc de muncă. 

Toată perioada regulamentară de
serviciu (peste 35 de ani la înaltă
tensiune) nu am avut atâtea avarii
și incidente câte am trăit în nop �
țile cincinalului scutit de grija
prezenței la program și a sarcini�
lor aferente. Un psih(�olog, �iatru,
�analist etc.) ar putea decripta te
miri ce disfuncție a creierului, re�
comandându�mi și�un tratament
adecvat, pesemne. Ca să ce? La ce

bun? Dau „cu sâc/ din Isarlâk“ ori�
cui îmi poate argumenta că există
vreun remediu mai eficient decât
cel găsit de mine, conform rețetei
punkiste distilate în formula Do It
Yourself. Pe principiul bețivilor
de la falimentara cârciumă Sena�
tor, zisă Biblioteca, anume „cui pe
cui se scoate“, eu am descoperit că
orice coșmar se întoarce în neantul
din care a venit dacă ascult vreun
album cu muzică dark�doom�gothic�
depressive�ambient. Iar genul acesta
n�a început să se audă pe la finele
veacului trecut, cum cred nou�
sedușii; zumzăie de cel puțin vreo
șase milenii, toate de melancolie și

singurătate, dacă nu chiar mai de
demult, fiindcă sentimentul de
neputință dinaintea imen sității
cosmice agită constant firea uma �
nă, mai repede împingând�o la
tot felul de gesturi nesăbuite de �
cât spre făptuiri demne și respon�
sabile.

Ultimul coșmar l�am uitat
mulțumită surprinzătorului album
Sentience, scos în februarie 2019
de ViciSolum Productions și 
distribuit online, deocamdată. Ti�
tular poate fi socotit suedezul
Fredrik Klingwall, cel care a com�
pus muzica și a folosit următoa�
rele instrumente: sintetizator,
me lotron, pian electric și acustic,
orgă Hammond, orgă de biserică
(montată la locul destinat, nu 
în studio), celestă și altele, necon �
venționale. Dar, în aceeași măsu �
ră, discul poate fi atribuit com� 
patrioatei noastre Julia Black, au�
toarea versurilor și stăpâna aran�
jamentului vocal. Precizarea
echitabilă este înscrisă pe coperta
realizată de un alt compatriot,
Costin Chioreanu, binecunoscut

pentru grafica stranie ce ornează
nenumărate booklet�uri de CD.
Participă la înregistrări Mattias
Olsson, tobe, percuție, vibrafon;
Gustaf Hielm, chitară bas; Hanna
Ekström, vioară și violă; Anna
Dager, violoncel. Mixarea e asigu�
rată de David Castillo, masteri�
zarea de Thomas Johansson,
amân doi bine�cunoscuți în lumea
rockului avangardist scandinav și
nu numai.

Compozițiile lui Klingwall
sunt, aș zice, firești pentru genul
de muzică pus în difuz(o)are, cu
predispoziție pentru partitura de
coarde, executată clasic sau sinte�
tic. Orga induce un aer maiestuos,
sonoritatea ei conferind gran�
doare și solemnitate. Tobele punc�
tează obsesiv, precum în piesa
Night of Introspection, lucrare
aproape complet instrumentală,
unde contribuția Juliei Black se
rezumă la o incantație rafinată și
la murmurarea cuvântului „sen �
tiō“ de cinci ori. Aici, mai mult
decât în celelalte piese, îmbogă �
țite semnificativ de versurile sale

(scrise și rostite în engleză, fran�
ceză, italiană și latină), se poate
măsura valoarea vocii Juliei. Este
impresionantă, serafică, hipno�
tică, pasională, fierbinte cum e
gheața și rece ca tăietura de bis�
turiu în artera lipsită de pulsația
sângelui. Vocea Juliei Black, plim�
bată cu nonșalanță pe mai multe
octave, conferă profunzime dis�
cursului instrumental și subli�
mează în chip liturgic desfășu�
rarea lui de misă profană. E vocea
îngerului negru al nopților de
coșmar și pâlpâitul păsării de
rubin care umblă prin mărunta�
iele canceroase, e fantasma ce
bântuie nevroza și extazul, e spai �
ma vieții trecute, e amintirea sau
visul unui viitor incert. 

Piesa finală, At The Precipice,
sună monumental. Lirismul Juliei
Black devine de�a dreptul insupor�
tabil, sufocant și covârșitor. Cuvin�
tele șoptite la modul insidios�dra�
matic se infiltrează până dincolo de
limite: „The dark comes down in my
empty soul/ and there’s no hope
glimmering“. Artista parcă testează
rezistența pacientului ascultător, ca
un medic neconvențional ori ca un
demon blajin.

Sensibilitatea cântecului alun �
gă durerea oricărei maladii. SDC

Despre coșmaruri și muzici 
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„Din ce în ce mai mulți tineri“
merg la muzeu ca să se relaxeze,
începea un articol; ascultă muzică
clasică pentru a scăpa de zgomo�
tul de vieții, spunea altul; aleg
mâncarea sănătoasă în dauna
fast�foodului; beau mai puțin al�
cool. Sunt, cu alte cuvinte, mai
ne�tineri decât suntem obișnuiți.

În ultimul an, măsurătorile de au �
diență pentru posturile de ra dio
din Marea Britanie au arătat cifre
ciudate. De exemplu, un post de
radio dedicat muzicii clasice și con�
siderat prin tradiție apa najul celor
trecuți de o anumită etate, a înre�
gistrat o creștere de 30% în au �
diența tânără. Are aproape 500.000
de ascultători între 15 și 25 de ani;
un milion dacă suntem generoși în
a extinde termenul de „tânăr“ până
la 35 de ani. Mai mult, a apărut re�
cent un nou post de muzică clasică
care țintește publicul post�adoles�
centin, concentrându�se mai ales
pe coloane sonore din filme și rein�
terpretări clasice ale melodiilor din
topurile de muzică pop. Inițiatorii

s�au bazat nu pe intuiție, ci pe o
analiză atentă a tendințelor, care
ara tă că aproape jumătate din ti�
neri consideră muzica clasică o
modalitate de a scăpa de zgomotul
cotidianului.

O altă modalitate necaracte�
ristică de îmblânzi stresul este vi�
zitarea muzeelor. Un studiu rea� 
lizat pentru anul 2018 printre de �
ținătorii de abonamente la mu zee
a arătat că tinerii le folosesc pen�
tru a scăpa de anxietate într�o
proporție dublă față de adulți.
65% dintre respondenții sub 30 de
ani au mărturisit că au trăit o stare
de anxietate în ziua anterioară vi�
zitei, cauzele cele mai frecvente
fiind probleme financiare, singu�
rătatea și chestiuni apărute în
rețelele lor sociale de pe internet.
Aproape toți au mărturisit că
plim barea printre exponatele mu�
zeelor i�a calmat.

Și în India tinerii apelează la
tactici tradiționale pentru a face
față stresului. Pentru că se pune
presiune extrem de mare asupra
copiilor încă de la vârste fragede,

tinerii ajung la 25 de ani obosiți și
anxioși, sentimente adâncite și de
dependența de tehnologie. Din ce
în ce mai mulți se întorc spre prac 
 tici tradiționale, cum ar fi medi �
tația Vipassana, veche de 2.500 de
ani în India și practicată mai de�
grabă de bunicii lor. Chiar dacă în
lumea occidentală me ditația este o

practică mai degrabă răspândită
printre tineri, tinerii indieni o
considerau până nu de mult o tra �
diție depășită.

În Coreea de Sud, lanțurile de
fast�food, specializate în mâncare
prăjită și sucuri acidulate, încep
să se golească de tineri. Ei lasă
mâncatul nesănătos pe seama

adulților și caută un stil de viață
echilibrat, bazat pe alimentație
corectă.

Și, aproape peste tot în lume,
tinerii beau mai puțin. Consumul
de alcool în rândul celor de 20�30
de ani a intrat într�un declin pro �
nunțat și constant din anii ’90.
Alegerea e pusă pe seama dorinței
de a avea interacțiuni sociale mai
pline de sens și a deceniilor de
educație publică în domeniul pe�
ricolului consumului de alcool. La
fel s�a întâmplat și cu fumatul. 

Nu știu cum, nu știu când, dar
„tinerii din ziua de azi“ au început
să îmbătrânească. SDC

MĂDĂLINA COCEA
DE VEGHE-N LANUL 
DE CULTURĂ

Cine nu are tineri, să-și cumpere

DUMITRU UNGUREANU
ROCKIN’ BY MYSELF



E oficial: de săptămâna aceasta,
The Walt Disney Company a intrat
în posesia legendarelor studiouri
20th Century Fox și a întregului
patrimoniu aferent.

Pentru a pune mâna pe Fox,
studiourile lui Mickey Mouse au
făcut o ofertă mult mai mare decât
cea a concurenței, conglomeratul
ComCast: 71,3 miliarde de dolari,
o sumă enormă. O afacere atât de
mare, încât a fost nevoie și de per�
misiunea guvernului american,
atent la orice posibilă încălcare a
legislației anti�trust.

Practic, din acest moment,
studiourile Disney sunt stăpâne
peste tot ce înseamnă patrimoniul
20th Century Fox, Fox Searchlight,
pe ce înseamnă rețelele TV FX, Na�
tional Geographic, Sky, Star India
și cea mai mare parte a serviciului
de streaming Hulu. 

În materie de branduri și
fran cize, după ce Disney a pus
mâna pe Pixar, Marvel și Lucas�
film, acum deține drepturile de
autor asupra serialelor Familia
Simpson, Family Guy, MASH, Do�
sarele X, asupra seriilor Alien, Pre�
dator, X�Men, Die Hard, Planeta
maimuțelor, Ice Age etc. Avatar și
Titanic vor continua să producă
bani în continuare pentru Disney.
Disney va câștiga de acum înainte
40 la sută din întregul box�office
american.

Această preluare generează
spaimă. Nu numai celor 4.000 de
angajați Fox care își vor pierde
slujbele cât de curând, ci întreaga
industrie de entertainment și
media americană o resimte. Odată
cu această achiziție „am intrat în

era giganților media“, apreciază o
analiză a revistei „Variety“. O miș �
care tectonică ce îndreaptă mai
mult Holly woodul spre Silicon
Valley, unde jucătorii digitali pre�
cum Netflix au schimbat felul tra �
diți onal în care se fac banii din
divertisment. Viitoarea țintă Dis�
ney sunt, astfel, Netflix și Amazon,
iar o bătălie demnă de finalul Ur�
zelii tronurilor se va purta pe tă�
râmul streamingului, imediat ce
Disney va lansa propria platfor �
mă, Disney+. Va fi o în cleștare a ti�
tanilor, numai că Disney a căpătat
o putere uriașă și are buzunare
suficient de adânci (și, prin pro�
dusele Fox alături de celelalte
achi ziții, un imens rezervor de
filme și seriale) pentru a sus ține
un război de lungă durată. Vor
reuși Netflix și Amazon să facă
față acestei bătălii?

„Este un lucru foarte rău pen�
tru public și profund anticompe�
titiv“, spune Tom Rothman, șef al
studiourilor Sony Pictures și fost
șef la Fox. „Consumatorii sunt cei
ce vor suferi în cele din urmă, va
urma o imensă lipsă de originali�
tate. Aceasta este cea mai mare
amenințare cu care are de�a face
industria cinematografică.“

Pe de altă parte, Alan Horn,
președintele Walt Disney Studios,
se străduie să combată temerea că
un întreg șir de francize populare
vor fi „disneyificate“, în cel mai rău
sens al acestui cuvânt. „Prin Fox,
ne vom putea permite să fa cem
filme pe care altfel nu ni le�am fi
permis sub stindardul Disney. 
N�am fi putut face Bohemian Rhap�
sody, n�a fi putut face Argo în care

personajele fumează și spun «fuck».
Sunt lucruri pe care ca Disney nu le
puteam face“, spune Horn.

Dincolo de aceste asigurări,
pe care mulți vor să le vadă întâi
puse în practică pentru a le crede,
rămâne faptul că Disney deține
acum, mai mult ca niciodată, o
putere imensă asupra media și
asupra industriei divertismentu�
lui. O putere pe care, afirmă multă
lume, nu va ezita să o folosească
dis cre ționar.

Spre exemplu, pe 3 noiembrie
2017, Disney a interzis accesul zia�
rului „Los Angeles Times“ la pre�
mierele pentru presă, ca pedeapsă
după ce cunoscutul cotidian a
dezvăluit anumite practici comer�
ciale dubioase prac ticate de Dis�
ney. Restul mass�media din SUA
s�a solidarizat imediat cu „Los An�
geles Times“, iar Disney a trebuit
să de înapoi, dar asta a arătat felul
în care înțelege să reacționeze gi�
gantul lui Mickey Mouse.

„Am observat un tipar com�
portamental în ceea ce privește
Disney. Cu cât va avea mai multă
putere, cu atât mai mult nu va
ezita să o folosească“, spune un
ziarist specializat în industria di�
vertismentului, citat de BuzzFeed. 

„Este foarte îngrijorător com 
portamentul acestui conglome�
rat multinațional, care ne�a do�
vedit până unde este pregătit să
meargă împotriva celor care nu
se aliniază la politica companiei.
Este cu atât mai îngrijorător cu
cât controlează o parte atât de
mare din entertainment“, spune
Jason Bailey, editorul lui Flavor�
wire. SDC
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LUCIAN AMARII (JUP)
SUPLIMENTUL LUI JUP

Iar cele șase mari studiouri de la Hollywood au

rămas doar cinci, după ce conglomeratul Disney

a înghițit 20th Century Fox. O achiziție ce sperie

multă lume.

Vulpea în umbra șoricelului
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n Fiindcă s�a deteriorat mormân�
tul reputatului cineast Georges
Méliès, aflat în cimitirul Père�La�
chaise din Paris, descendenții
acestuia și fanii strâng bani pen�
tru restaurarea lui, printr�o cam�
panie Kickstarter.
n La zece ani de la moarte, Mi�
chael Jackson va fi din nou citat
în fața unui tribunal la Los Ange�
les, într�un proces în care este
acuzat de pedofilie. „Verdictul este
așteptat la sfârșitul acestei veri,
cel mai târziu în toamnă“, deta�
liază avocatul Vince Finaldi.
n Lucrările de restaurare de la 87
Hackfoard Road, adresa londo�
neză unde a trăit Vincent Van
Gogh între 1873 și 1874, au dus la
descoperirea mai multor acuarele,
a unei cărți de rugăciuni și a unor
documente, ascunse sub podeaua
camerei în care a locuit pictorul.
Lucruri care, spun experții, după
ce vor fi analizate, ne vor da mai
multe informații despre viața lui
Van Gogh în Londra.
n A încetat din viață cineastul rus
de origine georgiană Marlen
Huțiev, la vârsta de 93 de ani.
Huțiev este considerat părintele
Noului Val al cinemaului sovietic,
cu filme�cult din anii ’60, precum
Primăvara pe strada Zarecinaia
(1956), Am 20 de ani (1965) sau
Ploaie de iulie (1967). 
n O polemică literară „așa cum nu
s�a mai văzut“ (în opinia „Cultu�
rebox“) a izbucnit între laureatul
premiului Goncourt din 2017, Éric
Vuillard, și istoricul american Ro�
bert Paxton. Paxton a fost deranjat
de cele scrise de Vuillard în cartea
sa L’ordre du jour, în care se vor �
bește despre felul în care marii
indus triași germani l�au susținut
pe Hitler. Paxton, pe de altă parte,
susține că această teza a fost in�
firmată de cercetările istorice, că
marile firme germane n�au dat
chiar atât de mulți bani naziștilor,
ci au finanțat toate partidele non�
marxiste și îl tratează pe scriitorul
francez drept „dogmatic“. Acest
termen l�a deranjat pe Éric Vuil�
lard care i�a dat istoricului ame�
rican o replică scrisă, în „The New
York Review of Books“: „Profeso�
rul Paxton își închipuie că a scrie
nu e decât o chestiune de orna �
men tație, compoziție și echilibru.
Este liber să aplice aceste catego�
rii plicticoase propriilor lui cărți“. 
n Jon Anderson speră într�o reu�
niune cu foștii colegi de la Yes. An�
derson, care n�a mai cântat cu Yes
de la albumul Magnification din
2001, s�a cuplat în ultimii ani cu

Trevor Rabin și Rick Wakeman (și
ei foști componenți Yes), formând
grupul ARW. Pe moment, Ander�
son își finisează noul album solo,
intitulat 1.000 Hands.
n Scriitor și activist, egipteanul
Alaa al�Aswani a fost trimis în fața
tribunalului de către Parchetul
General Militar, pentru „insulte
aduse președintelui, forțelor ar�
mate și instituțiilor judiciare egip�
tene“. Al�Aswani a deranjat auto �
ritățile din țara sa natală cu ul� 
timul roman, care vorbește despre
revoluția din 2011, și cu comenta�
riile publicate la Deutsche Welle
Arabic.
n Premiera celei mai noi (re)adap�
tări a unui roman de Stephen
King, Pet Sematary, a îngrozit fa�
nii prezenți în sala de cinema, care
susțin că este unul dintre cele mai
bune filme realizate după o carte
a faimosului scriitor american.
n Sir Philip Pullman a câștigat
premiul J.M. Barrie pe 2019 pentru

întreaga sa activitate ca scriitor
pentru copii. Cunoscut mai ales
pentru trilogia fantasy His Dark
Materials, Pullman a vândut nu�
mai în Anglia peste 6,9 mili oane
de cărți. Viitorul lui roman, The
Secret Commonwealth, este pro�
gramat să apară în octombrie.
n Încercând să fie în pas cu anu�
mite trenduri actuale, J.K. Rowling
nu s�a abținut și a vorbit într�un
interviu despre cât de „intensă și
pasională“ a fost povestea de dra�
goste dintre magicienii Dumble�
dore și Grindewald, personaje în
saga Harry Potter. Însă, în loc să
fie aplaudată, scriitoarea brita�
nică a reușit să�și enerveze fanii,
dar și comunitatea LGBT, care o
acuză de oportunism din moment
ce, nici în cărți, nici în filme, nu a
făcut nici o aluzie la orientarea
gay a personajelor ei.
n Fostul basist al formației Black
Sabbath, Geezer Butler, s�a alătu�
rat formației Deadland Ritual,
grup nou format din Matt Sorum
(ex Guns N’ Roses), Steve Stevens
(ex Billy Idol) și vocalistul trupei
Apocalyptica Franky Perez. Black
Sabbath și�a încheiat activitatea
în februarie 2017. „După 18 luni
de la retragere, după ce am pus 10
kilograme pe mine și am văzut
orice emisiune TV posibilă, am
simțit că îmi pierd mințile de plic�
tiseală“, a explicat Butler într�un
interviu. SDC
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„Va fi eclectic. Va fi hip�hop și rock,
ceva pop și ceva trupe din festivalul
original. Vreau să fie multigene �
rațional. Woodstock ’94 a fost un
amestec fain de vechi și nou, cam
asta vrem să facem și acum“, anun �
ță promotorul Michael Lang, unul
dintre organizatorii legendarului
festival Woodstock, care acu m or�
ganizează Woodstock 50. O serbare
de trei zile de muzică ce se va des �
fășura la Watkins Glen, New York,
între 16 și 18 august și care ar tre�
bui să aniverseze jumătate de secol
ce a trecut de la Woodstock, festi�
valul, cel original.

Mulți dintre cei care au urcat
pe scenă în 1969 o vor face din nou,
printre aceștia numărându�se San�
tana, John Fogerty, David Crosby și
Dead & Company (un grup format
din trei membri ai trupei Grateful
Dead), John Sebastian, Canned
Heat, dar și Robert Plant.

Față de 1969, Woodstock 50
aduce pe scenă, alături de rock și
country, și muzicieni pop (Miley
Cyrus, Maggie Rogers, Halsey, Ja�
nelle Monae) și hip�hop (Jay�Z,
Chance the Rapper, Run the Je�
wels, Common, Earl Sweatshirt,
Vince Staples, Princess Nokia).

„Am adunat aici o combinație
de artiști din era noastră și dintre
cei de astăzi“, se justifică Lang,
care vede o legătură între Wood�
stockul hippy și aderenții de azi ai
ideologiilor progresiste. „Mulți
dintre acești artiști susțin schim�
barea socială, susțin cauze glo�
bale precum schimbarea climei
sau Black Lives Matter. Wood�
stock, în încarnarea sa originală,
vorbea despre schimbări sociale
și activism. Este modelul pe care
vrem să îl readucem la viață în
festival.“

Numai că Woodstock 50 nu se
va desfășura chiar pe locul origi�
nal al festivalului, fiindcă acolo, la
o distanță de trei ore, Centrul
pentru Artă Bethel Woods organi�
zează la rândul său un alt festival,
Bethel Woods Season of Song &
Celebration Anniversary Weekend,
chiar în aceeași perioadă.

Interesant, Carlos Santana
(mare vedetă a ediției din 1969,
foto jos) va fi cap de afiș la ambele
festivaluri. Alături de el, la celălalt
Woodstock, alți veterani ai erei
hippie: Ringo Starr and His All�
Star Band, Arlo Guthrie, și Edgar
Winter Band, dar și alți artiști. SDC

Woodstock la 50 de
ani: două festivaluri
în loc de unul



Primii oameni au fost creați și puși
în Gradina Edenului, să se bucure
de ea și de faptul că trăiesc fără griji. 

Există însă și o teorie mai pragma�
tică și este greu să o trecem cu vede�
rea. Anume faptul că o grădină
nelucrată timp de două săptămâni
este acaparată de bălării. De aici e
doar un pas până la a afirma că 

cineva trebuia să se îngrijească de ea.
Nu spune nimeni că Domnul a vrut
de fapt să creeze un grădinar pen�
tru Eden, dar mi se pare firesc să
ajungi la concluzia că grădinăritul
este de fapt cea mai veche meserie.
Să nu mai zic de pomicultură, că în
cazul ei știm foarte bine că am eșuat
lamentabil.

Când am construit casa, am
optat pentru pavele în curte, știind
că după atâtea mii de ani veleitățile
mele de grădinar s�au diminuat
semnificativ. Cum am măsurat, cum
n�am măsurat, la finalul marii ac �
țiuni de pavare m�am trezit cu un

pătrat, să tot fi fost de doi pe doi, pe
care nu am mai avut cu ce să îl um �
plu, fiindcă am calculat greșit nece�
sarul de materiale. Tot răul a fost
spre bine, fiindcă soția chiar s�a bu�
curat de această situație și mi�a spus
cât de mult și�ar dori să fac din pă�
tratul acela un mic Eden, numai al
nostru. Unul care să ne furnizeze le�
gume proaspete și să nu mai cum�
părăm din alea plasticate, turcești.

Am citit, m�am documentat și,
judecând după clima din zonă, pre�
cum și după culoarea și textura so�
lului, părea că o cultură de roșii 
ar avea maxim succes. Ca să fentez

timpul de așteptare, am cumpărat
zece răsaduri, din care trei s�au de�
teriorat în momentul în care pisica a
scăpat cu botul și cu laba dreapta
față în sacoșă. Am optat pentru o
așezare oarecum astronomică, un fel
de carul mare format din răsaduri,
pe care le�am protejat cu niște araci,
niște bețe de salcâm pe care le�am
rupt din tr�un salcâm din drum.

Le�am udat zilnic. Le�am cântat,
le�am spus poezii, cam tot ce se face
pentru a crea confortul necesar dez�
voltării armonioase a puilor de roșii.
Poate am cântat prea tare, poate nu
le�a priit Bacovia sau apa de la robi�
net, greu de spus. Cert este că răsadu�
rile mele s�au încăpățânat să se usuce.
În schimb, aracii s�au prins cu toții.
Îmi zâmbeau veseli și bățoși, de parcă
nu le�ar fi spus nimeni că rolul lor era
să rămână morți, pe post de cârje.

Am acum cea mai mică pădure
din comună. Uneori vine un pițigoi
și pițigăiește, alteori pisi ca se rătă �
cește prin ea, iar ochii ei par de ja�
guar. Soția a găsit deja două rețete
de dulceață din flori de salcâm, aș �
teptăm să pocneas că bobocii. Oare
să îmi cumpăr urs? SDC

Despre Leaving Neverland/ Pără�
sind Neverland, documentarul
realizat de britanicul Dan Reed și
coprodus de HBO și Channel 4,
criticii de film din străinătate
spun în general că, deși nu e echi�
librat (prezintă un singur punct
de vedere), e devastator ca studiu
de caz despre ce înseamnă abuzul,
în special abuzul sexual asupra
unui copil. 

Asta a fost și intenția regizorului,
care inițial a filmat mărturiile a doi
dintre cei care susțin că au fost
abuzați sexual de Michael Jackson
timp de mai mulți ani – australia�
nul Wade Robson și americanul
James Safechuck –, după care a stat
de vorbă cu familiile acestora. Re�
zultatul e un film neobișnuit din
punctul de vedere al eticii regizo�
rale, dar greu de digerat emoțional
și cu implicații adânci legate de par�
tea de umbră pe care o aduce cele�
britatea – de la promisiunea unui
viitor îmbelșugat pentru copiii lor,
ce le întunecă mintea mamelor
care�i lasă să doarmă în același pat

cu M.J. (fără a se gândi la nimic rău),
până la dificultatea fanilor de a 
accepta ideea că idolul lor n�a fost
iubitorul de copii pe care îl știau
(nu�mi iese din minte imaginea fra�
gilă a băiatului bolnav de cancer
care a fost și el printre victime). 

Sigur, trebuie spus că din punct
de vedere legal M.J. e încă nevinovat,
din moment ce la cele două procese
pe care alți doi tineri i le�au intentat
în 1993 și 2005 (al doilea fiind des�
chis de băiatul cu cancer în remisie),
acuzațiile de abuz sexual au fost res�
pinse. Dar amândoi protagoniștii
filmului recunosc în fața noastră că
în 1993 au depus mărturie minci�
noasă în favoarea lui M.J. susținând
că, deși au dormit în același pat cu
el, nu le�a făcut nimic. 

Cel mai bulversant lucru pen�
tru spectatorul care n�a cunoscut
abuzul de nici un fel (deși e greu de
crezut că nimeni n�a fost abuzat azi
măcar emoțional) e să înțeleagă la
capătul celor patru ore mecanismul
psihologic care îl împiedică pe cel
abuzat să conștientizeze că i s�a
făcut rău. Wade Robson, care a cres�
cut cu posterele lui M.J. în cameră,
care a învățat să danseze ca el și care
a avut șansa să�l cunoască, deve�
nind jucăria lui sexuală de la 7 până
la 14 ani, mărturisește că la 22 de ani
încă nu realiza că ceea ce�i făcuse
Michael fusese un abuz. „Credeam
că e iubire.“ Michael îi devenise cel
mai bun prieten, mentor, îi cucerise
familia pe care o invita împreună cu
el la reședințele lui, îl încuraja și�l

făcea să se simtă unic. Orice copil își
dorește să se simtă unic, iar când
acest feedback vine de la idolul lui… 

În 2005, când M.J. i�a cerut din
nou să depună mărturie mincinoa �
să în favoarea lui (în cei șapte ani de
abuz i�a tot spus că, dacă se va afla
de relația lor, amândoi vor face în�
chisoare pe viață), Robson a refuzat.
N�a reușit să mărturisească secretul
(în terapie) decât mai târziu, la un
an după ce i s�a născut copilul și a
început să aibă fantasme în care M.J.
îi abuza copilul. Amestecul de furie
și dezgust l�a făcut să se întrebe cum
poate avea sentimente negative
când nu simțea așa ceva despre
relația lui cu Michael. În 2015 l�a
acuzat postum de abuz sexual, iar
instanța a respins acuzația pe motiv
că a venit prea târziu. (M.J. a murit
în 2009.)

James Safechuck, care a fost
abuzat de M.J. de la vârsta de 10 ani,
când au jucat împreună într�o re�
clamă la Pepsi, spune: „Nu cred că
timpul vindecă chestia asta, doar o
înrăutățește“. El le�a mărturisit so �
ției și mamei că a fost abuzat după
ce a aflat de mărturisirea lui Wade
Robson. Și în cazul lui, apariția co�
pilului a accentuat depresia și a gră�
bit momentul mărturisirii care a
devastat întreaga familie. „Senti�
mentele abuzului se intensifică
atunci când ai copii și vezi ce ino �
cenți sunt“, spune Safechuck. Și tot
el, despre momentele care au pre�
mers dezvăluirea abuzului și despre
depresia a cărei cauză n�o putea

găsi: „Mă uram și nu înțelegeam de
ce. Pentru că nu puteam acuza pe 
altcineva, mă acuzam pe mine. Era
parte din manipulare“. Azi spune că
încă se simte vinovat pentru ce i�a
făcut Michael. 

Mai vreau să mă refer la așa�
numitul ciclu al abuzului, readus în
discuție mai ales după premiera fil�
mului (în ianuarie 2019 la Festivalul
Sundance și în 3 martie 2019 la
HBO). Chiar dacă se pare că M.J. n�a
fost abuzat sexual de tatăl lui în co�
pilărie (doar emoțional, verbal și
fizic), chiar dacă studii recente de�
monstrează că doar într�o mică
proporție cei abuzați sexual în copi�
lărie devin la rândul lor abuzatori
sexual, există un rău care se trans�
mite într�un fel sau altul în familiile
cu probleme. Poate traumele sufe�
rite sunt puse în act de către victimă
pentru a încerca rezolvarea lor. Ori�
cum, după acest film nu poți să�l
vezi pe M.J. altfel decât ca pe un cri�
minal în serie, care cu fiecare vic�
timă și familie a acesteia a repetat
același pattern de manipulare și
seducție. Dincolo de ceea ce pare a
fi boală psihică (dar asta contează
prea puțin), nu vezi decât vieți 

distruse de un căpcăun care a 
profitat de încrederea și inocența
celorlalți.

Ideea că există un ciclu al abu�
zului, am citit undeva, ne�ar da un
fel de siguranță că răul poate fi pre�
văzut și, poate, controlat. Am spus că
e bulversant să înțelegi mecanismul
psihologic al celui abuzat, care își
iubește abuzatorul până când în �
țelege cât de mult rău i�a făcut aces �
ta. Poate că, într�o mică măsură,
filmul lui Dan Reed extrapolează
asta și ne face să ne gândim că o in�
fimă parte din abuz se răsfrânge și
asupra fanilor care s�au lăsat și ei
seduși de o imagine. Dar ne face să
ne gândim și că vina se împarte, că o
lume întreagă a hrănit prin iubirea
ei un monstru. Iar iluzia nu dispare
așa repede. Cei care trăiesc din cele�
britatea lui M.J., ur mașii lui legali,
tocmai au dat în judecată HBO și cer
100 milioane de dolari.

Conform unei știri de ultimă
oră, Robson și Safechuck îi vor
chema în instanță la sfârșitul verii –
începutul toamnei 2019 pe angajații
lui M.J. pentru că au favorizat abu�
zurile, ținând legătura între super�
star și familiile lor. SDC
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