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Iași, de zece ani platoul
de filmare al SFR

ARYNA CREANGĂ 

Ajuns pe cerul ieșean miercuri,
pe 12 iunie, și prezentat în fața
lumii într�o conferință de presă
care a avut loc în Sala Taas din
Pleiada Boutique Hotel & Spa,
SFR a adunat în fața ieșenilor,
înaintea celei de�a zecea ediții,
un arsenal de actori de primă
mână, care ar fi făcut invidios și
cel mai prestigios ecran cinema�
tografic românesc.

RETROSPECTIVA 
CELOR ZECE ANI

Astfel că, într�un cadru asemănă�
tor unui platou de filmare, con �
ferința care a deschis festivalul i�a
avut invitați pe actorii Florin Pier�
sic, cel căruia îi este dedicată cea
de�a X�a ediție, Ileana Popovici,
Natașa Raab, Ioana Pavelescu,
Mircea Diaconu, George Mihăiță
și regizorul Șerban Marinescu. Lor
li s�au alăturat regizoarea Adina
Pintilie și partenerii Asociației

ARTIS – Cristina Popescu, direc�
tor Romfilatelia, Mi hai Chirica, pri�
marul Municipiului Iași, și Andrei
Apreotesei, managerul Ateneului
Național din Iași. Con ferința a fost
moderată de Andrei Giurgia, direc�
torul festivalului. 

„Nu știam ce vom face cu ani
în urmă. Au fost pe la noi sute de
invitați și aproximativ 40.000 de
spectatori. Am crescut aici cu 35%
consumul de film românesc și am
creat un brand unic în țară – este
singurul festival de film din țară
dedicat cinematografiei româ �
nești“, a spus Andrei Giurgia, di�
rectorul festivalului. El a mai
adă  ugat faptul că, timp de cinci zile,
pe întreaga durată a SFR, ieșenii vor
putea viziona peste 40 de producții
cinematografice. „Făceam o glumă
împreună cu unii colegi de�ai mei,
spunând că anul acesta ne vom li�
mita la 35 de invitați. Am ajuns
totuși la peste 100.“

După ce moderatorul i�a asi�
gurat pe cei prezenți în sală că fie�
care invitat la conferință are un
rol extrem de important și strâns
legat de soarta festivalului, acest
lucru a fost și dovedit. Astfel am
putut afla că regizorul Șerban
Marinescu a participat la SFR
pentru prima dată în 2011, când a
fost prezent la Iași pentru cinci
zile și i�a încurajat pe organizatori
în demersul lor pe atunci aflat la
început; că reprezentanta de acum
a anului filmic 2013 este actrița
Natașa Raab, iar că cel al anului
2015 nu este nimeni altul decât
invitatul special al ediției de
atunci, George Mihăiță. Rezuma�
tul anilor cinematografici a stat
puțin pe loc în anul 2015, amin�
tind momentele petrecute la Iași
cu actrița Ileana Popovici, și a tre�
cut rapid în anul 2017, când Ion
Dichiseanu a ajuns la SFR odată

cu cele 50 de filme aduse de orga�
nizatori pe marile ecrane. Anul
2019, a spus moderatorul eveni�
mentului, a adus�o la masa invita �
ților pentru prima dată pe actrița
Ioana Pavelescu.

O ȘUETĂ ACTORICEASCĂ

„Eu am venit la SFR atunci când
voi erați în clasa a II�a – în 2011 –,
am mai venit o dată când erați prin
clasa a VII�a, iar acum văd că sun �
teți într�a X�a. Mai aveți puțin și
dați bacalaureatul; să vedem ce se
va întâmpla mai departe“, a spus
glumind regizorul Șerban Mari�
nescu. Faptul că filmele pe care
organizatorii le aduc la Iași sunt
numai producții românești, a spus
el, face din eveniment unul abso�
lut special, căruia „cum Dumne�
zeu ai putea să nu�i fii alături?“.
Totodată, a propus organizatori�
lor un parteneriat de lungă durată
cu Societatea Autorilor, la cârma
căreia se află, în așa fel încât re �
lația de parteneriat cu SFR să de�
vină una mult mai sudată, trecând
de stadiul sponsorizării. 

Șerban Marinescu și�a înche�
iat mesajul cu o glumă, făcând re�
ferire la actorul căruia SFR i�a
dedicat ediția de anul acesta: „Măi
oameni buni, vă dați seama? Îl
avem pe Florin Piersic aici cu noi.
Anul trecut, l�am avut pe Dorel
Vișan. Măi, eu vreau să vă întreb:
numai clujeni aduceți aici?“. Ho�
hotele de râs au invadat încăperea
și un „Da! Da!“ strident al ac triței
Natașa Raab a și direcționat mi�
crofonul către ea. Aceasta a poves�
tit celor din sală că, în momentul
în care a ajuns prima dată la SFR,
festivalul era unul aproape stu �
dențesc și a subliniat faptul că pe
atunci invitații dormeau într�un
cămin universitar, dar acum sunt

cazați într�un hotel de lux. Voioșia
din glasul Natașei Raab s�a trans�
format în admirație atunci când
actrița i�a urat „La mulți ani!“ lui
Florin Piersic, povestind cum l�a
întâlnit, în Republica Moldova,
prezentându�i unul dintre specta�
cole. „Atunci l�am cunoscut pe Flo�
rin Piersic omul! Ar trebui să treci
și acum pe la ei – în plină criză po�
litică; sigur te transformă în pre �
ședintele lor!“, a adăugat actrița, iar
voluntarii și jurnaliștii prezenți în
sală au început să zâmbească. 

„Emoția pentru mine e mai
mare decât în alte dăți, pentru că
vin aici pentru un om pe care îl iu�
besc:Florin Piersic. Nu îi poți arăta
iubirea cuiva prin cuvinte, ci prin
gesturi și fapte. Mâine trebuie să
fiu la Sibiu, dar chiar și dacă stă�
team aici o oră – pentru Florin tot
aș fi venit“, a spus, continuând șirul
actorilor de nota zece, George Mi �
hăiță. Cu evidentă emoție în glas,
acesta a continuat, respectând par �
că o înțelegere nescrisă între toți
invitații, cu o poantă, spunând că
dacă Florin Piersic este fratele lui
mai mare, atunci Andrei Giurgia 
s�a transformat în fratele lui mai
mic; „și iată că am mai căpătat o
rudă, pe domnul primar“. 

Ileana Popovici a spus că de
Florin Piersic o leagă oarecum
amintirile copilăriei, pentru că se
cunosc de foarte multă vreme. „Am
fost și îndrăgostită de el și, în sfârșit,
ne iubim foarte mult. Țin la el și
consider că a făcut mereu parte din
familia mea, mi�a cunoscut până și
părinții“, a declarat aceasta. Ea a
mulțumit imediat și voluntarilor
SFR care se ocupă de invitați și a ac�
centuat că și acum, și în anul 2015,
SFR a fost o experiență pe care n�ar
fi ratat�o. „Eu sunt voluntară, așa
cum m�am declarat, și oricând vă
susțin cu orice!“ 

„Încă o necunoscută plină de mister, până în 12 iunie,
când [festivalul] va deveni un zmeu, pe care îl înălțăm
deasupra Țării Cinefiliei spre un cer plin de stele de
cinema, între care Luceafărul de seară și de dimineață

va fi un actor regal: Florin Piersic“, spunea Irina-
Margareta Nistor înainte de începerea celei de-a X-a
ediții a Festivalului Serile Filmului Românesc (SFR) 
din acest an. 
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Șirul prietenilor apropiați ai
lui Florin Piersic s�a încheiat cu
mesajul actorului Ion Dichiseanu,
care, pe un ton melodios, a între�
bat publicul: „Cum să nu fiu ală�
turi de Florin? Cum să nu fiu
alături de voi? Multe s�au spus și
se vor mai spune, dar trebuie să
vedem faptele. Eu sunt aici pentru
că te sărbătorim pe tine“, i�a spus
actorul prietenului său aniversat.

„Când am văzut că o iei din
2011, m�am relaxat, dar am reali�
zat că ai ajuns imediat la 2019“, i�a
spus actrița Ioana Pavelescu mo�
deratorului. „Am realizat, știți, că
dintre toate fetele de aici, eu îl iu�
besc pe Florin de cel mai mult
timp – aveam cinci�șase ani când
m�am îndrăgostit de el și până as�
tăzi tot așa am rămas!“

FLORIN PIERSIC, 
PRIETENUL DE ZECE AL
CINEMATOGRAFIEI ROMÂNE

„Ceea ce mă emoționează pe mine
este că n�am știut că o să fie un fes�
tival de film în fruntea căruia voi fi
pus eu“, a spus Florin Piersic celor
din sală, vădit emoționat. Păstrând
tonul prietenos, de șue tă parcă pe�
trecută la ceas de seară, el a înce�
put imediat să povestească o în� 
tâmplare care a stârnit hohotele
de râs ale celor din jur. Când a
ajuns la Iași, „m�am văzut pe un
tramvai și i�am spus băiatului cu
mașina [voluntarul care l�a trans�
portat], Alex se numește, să stea
puțin“. Întrebat din ce motiv, acto�
rul a povestit amuzat că i�a spus că
se miră că își vede imaginea pe
tramvai. „Atunci el m�a întrebat:
«Dar dinții sunt ai dumneavoas�
tră?». Iar eu i�am spus că da, sunt
ai mei. Atunci s�a uitat la mine și a
zis: «Dar mai râdeți puțin, vă rog,
ca să�mi dau seama!».“ 

Florin Piersic a spus, cu mică
ironie și amuzament în glas, că lui
i s�au întâmplat multe lucruri în
viață, dar i�a asigurat pe toți că s�a
emoționat foarte tare atunci când
s�a văzut pe tramvai și pe clădirea
gării. El a mulțumit apoi tuturor
prietenilor prezenți la eveniment,
care au venit să petreacă această
aniversare cinematografică alături
de el și a început, treptat, să reme�
moreze întâmplări petrecute cu ei –
fie în facultate, fie la festivaluri din
străinătate, fie pe platourile de fil�
mare ale unor filme devenite cele�
bre. „Vreau să�i mulțumesc lui Di� 
chiseanu, care mi�e coleg din fa�
cultate; am jucat mult împreună și
a rămas între noi doi o prietenie
absolut senzațională. Niciodată 
n�am crezut că există un om, un ac �
tor, un coleg, care să îmi dea telefon

și să�mi spună așa: «Nu am nimic
să�ți spun, vreau doar să te întreb
dacă ești bine. Atât, te pup. Numai
de asta te�am sunat»“, a spus Florin
Piersic, uitându�se cu drag către
prietenul său. „Trebuie neapărat
să mai adaug ceva – am vizitat
Iașul, am prieteni în Iași. Aici a
venit un personaj pe care eu îl iu�
besc foarte tare – este vorba de �
spre excepționala realizatoare a
televiziunii române, Ioana Bog�
dan“, a menționat Florin Piersic,
adăugând motivele care au dat
naștere recunoștinței sale. 

În discursul său, Florin Pier�
sic nu a ratat nici glumele la adre �
sa timbrelor cu propria�i persoa �
nă, realizate de Romfilatelia și
amintite de Cristina Popescu în
mesajul ei. „Pentru tot ce ați făcut
pentru actorii români, aveți toată
admirația mea. Vă dați seama ce
am simțit eu când ați făcut un
timbru care valorează un leu 60?
Așa scrie pe timbrul meu! Am
cumpărat la timbre, că eu v�am
făcut cea mai bună vânzare!“, a
glu mit actorul, provocând din
nou hohote de râs prietenilor și
jurnaliștilor. Reușind să păstreze
voia bună pe o linie constantă, ac�
torul a povestit imediat unul din�
tre episoadele petrecute într�o
vizită la Iași, când a ajuns la Spi�
talul de Psihiatrie Socola, vizitând
un prieten care lucrează acolo.
„Odată ajuns acolo, m�am plimbat
pe alei. Pe bănci stăteau cei care
erau internați, dar care nu erau
un pericol, ci doar țăcăniți ușor.
Plimbându�mă eu așa, văd că se
ridică unul de pe o bancă, vine la

mine și zice: «Florin Piersic, măăă,
Florine, mă, tu ești mai nebun ca
noi!». N�am să�l uit niciodată; l�am
pupat, ne�am fotografiat, mi�a plă �
cut atât de mult toată întâmpla�
rea“, povestește actorul și începe
să râdă împreună cu toți invitații. 

Mesajul său s�a încheiat amin �
tind faptul că a locuit în copilărie
într�o casă din vecinătatea vilei
Sonet ce a aparținut poetului
Mihai Codreanu „și am fost mereu
urmărit de ideea că o să mă întorc
și întorc la Iași. N�a fost niciodată
să mă întorc și să nu mă duc în
casa lui Codreanu“, a spus el. Con�
tinuând să cinstească amintirea
sonetistului, Florin Piersic a reci�
tat spre final poezia Actorul, scrisă
de acesta: „Mi�e sufletul un saltim�
banc grotesc,/ Așa cum se�ntâl�
nesc prin iarmaroace;/ El – vrea, nu
vrea – e nevoit să joace/ Pentru
plăcerea celor ce�l privesc./ În mi �
ne plânge râsul omenesc/ Și râde
lacrima, pe când cu voce/ Zadarnică,
de goale poloboace,/ Străine patime

mai muțăresc.// Așa mă știu. Vibrez
cu toate�aceste/ De�a vieții fiecă�
ruia poveste/ În clipa când o spun
la spectatori// Iar dezgustat de�
atâtea măști de vise/ De�mi pierd
în alții eul uneori/ Când ies din
sce nă, plâng între culise“. 

EVENIMENTELE SPECIALE 
ALE EDIȚIEI 

În cursul conferinței de presă, Rom�
filatelia, instituția emitentă a efec�
telor poștale românești, a lansat un
timbru și un plic special, cu ocazia
aniversării a zece ani de SFR la Iași.
„Ne�am lipit de Iași precum marca
de scrisoare și suntem destul de
prezenți în acest oraș. Un timbru în�
seamnă de fapt o mică bucățică de
hârtie – o piesă de artă și de cultură
care circulă și transmite mesa�
je. Acestea intră în mod sigur în 
patrimoniul cultural al României.
Avem mărci poștale cu personalități
ale teatrului, filmului și în mod clar
toți sunt oameni care ne�au marcat

copilăriile“, a precizat Cristina Po�
pescu, director Romfilatelia. 

Un alt eveniment care a des�
chis ediția SFR a anului 2019 chiar
înaintea conferinței, începând cu
ora 12.00, a fost inaugurarea unui
proiect intitulat Regina Maria, am�
basador irezistibil al istoriei și
artei populare românești, realizat
de Asociația Forums împreună cu
Muzeul Județean de Istorie Bra șov.
Evenimentul, la care a participat și
Nicolae Pepene, directorul Muzeu�
lui Județean de Istorie din Brașov,
a avut loc în Parcul Regele Ferdi�
nand din fața Palatului Rozno�
vanu din Iași. „Sunt dintre istoricii
care consideră că și filmele fac is�
torie, iar acest festival pune la
locul cuvenit filmul românesc și is�
toria lui. Pentru mine, SFR este un
festival care face istorie și care res�
pectă istoria. Mă bucur că acum și�
a extins aria și către evenimentele
culturale, precum aces te proiecte
și expoziții“, a spus Nicolae Pepene. 

Totodată, SFR a dat startul
unei serii de expoziții care au înce�
put să�și primească vizitatorii tot
miercuri, începând cu ora 17.00.
Prima dintre ele, o expoziție aniver�
sară SFR, intitulată Un deceniu de
film românesc la Iași a adunat cele
mai importante momente ale festi�
valului din cei zece ani și a ocupat
Galeria Veche a Ateneului Național
din Iași, iar cea de�a doua, dedicată,
așa cum îl numesc SFR�iștii, „Maes�
trului“ Florin Piersic, este o expo �
ziție�reverență, care își așteaptă
vizitatorii în Galeria Regală de Artă
a Ateneului. Aceasta, afirmă organi�
zatorii, „este un omagiu adus acto�
rului Florin Piersic pentru întreaga
sa activitate cinematografică și va fi
deschisă timp de o lună, în perioada
12 iunie – 12 iulie“. 

Gala SFR, desfășurată seara în
Piața Unirii, a mai cunoscut un
moment important: actorul Florin
Pier sic a devenit cetățean de onoare
al orașului Iași. SDC

FOTO: Leonard Hîngănescu
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Volumul Vara de Albert Camus
(care reunește proze publicate
între 1939 și 1953), traducere din
limba franceză de Modest Mora�
riu, a fost publicat la Editura 
Polirom în 2019. 

Scumpe domnule Camus, vă scriu
din Orient, dintr�o cafenea cum
erau atâtea în Oranul dumnea�
voastră, din acea Algerie de altă�
dată, din acel sud etern, o cafenea
„lustruită de jeg, presărată cu pi�
cioare și aripi de muscă, cu un pa�
tron veșnic zâmbitor, în ciuda
sălii pustii“, chiar așa. 

Vă scriu pentru că tocmai am
citit Vara și am găsit chiar aici, în
aceste proze, care n�au cunoscut
gloria Ciumei sau a Străinului,
cele mai frumoase pagini din tot

ce am citit în opera dumneavoastră. 
Nu am pretenția că am drep�

tate – o asemenea pretenție e în�
totdeauna absurdă. Îngăduiți�mi,
totuși, să încerc să argumentez. 

Aici, în descrierea melancolică,
sălbatică și sinceră a Oranului dum�
 neavoastră și a oranezilor, definitiv
departe de pretenția marilor fic �
țiuni și a celei mai înalte filosofii,
aici, în aceste rânduri simple și în�
grozitoare, care poartă toată poezia
lumii, aici l�am găsit pe acel Camus
de care îmi e atât de dor.

Atât de dor – mai ales când
mă rătăcesc în labirintul strădu �
țelor din Orient și pot să constat
dreptatea ideii dumneavoastră
fundamentale că între jucătorii
de poker și amatorii de box –
măcar acolo! – domnește firescul
și că „la urma urmelor, există și o
anumită grandoare ce nu se pre�
tează elevației“.

Nu am fost niciodată în Oran,
însă citindu�vă mă simt plutind
aievea peste pietrele ulițelor sale
ruinate de praf și de arșiță, pier�
zându�mă între dughenele sale
extravagante și absurde. 

Domnule Camus, Orientul îmi
aduce aminte de casa mea dintr�o
mahala de la capătul celălalt al

lumii noastre, și acolo e un belșug
de pompe funebre și – întocmai
ca la Oranul dumneavoastră – nu
pentru că se moare mai mult, ci
pentru că se moare cu mai mult
alai, într�un spectacol al durerii
care se cuvine afișată ostentativ,
exagerată până la delir. Jalea,
vedeți bine, a rămas obligatorie în
toate mahalalele lumii.

Domnule Camus, dacă ar tre�
bui să aleg un singur fragment

din tot ce ați scris și din tot ce ați
spus, nu m�aș opri nici la vara
care întotdeauna așteaptă în oa�
meni, nici la apropierea dumnea�
voastră de cei care îndură istoria,
nu de cei care o fac. 

Aș alege pentru totdeauna
aceste cuvinte: „Dar pe bulevardele
Oranului nu se dezbate problema
ființei și nimănui nu�i pasă de
calea spre desăvârșire. Nu ră mân
decât bătăi de aripi, împăunări de

cozi, grații cochete și victorioase,
toată strălucirea unui cântec fără
griji ce piere odată cu noaptea“.

Bine, poate, și confesiunea că
toți ce ați învățat despre viață ați
învățat fiind portar în jocul de fotbal.  

Domnule Camus, și deasupra
mea soarele aprinde chiar acum
incendii orbitoare, plănuiesc o că�
lătorie ceva mai îndelungată prin
Egipt, Liban și Siria, vreau să fug
pe Mediterana cu o corabie. Dați�mi
voie să visez și mai departe. 

Poate într�o noapte voi ajun �
ge, totuși, și în Oran – și toate lu�
minile vor fi stinse în lume și am
să vă zăresc abia în zorii noii zile
în port ducând greutatea de pe
umerii primilor hamali. SDC

ANDREI CRĂCIUN
CULEGĂTORUL DE HARFE

Scrisoare către Albert Camus

1.

De când mă știu, știrile tv de 
la inundații se încheie cu un 
bătrân uimit care spune:

— Am atâția ani și n�am mai
văzut în viața mea așa ceva!

Pentru prima dată în istoria
televiziunii, săptămâna asta a fost
arătat un bătrân cumva plictisit,
care a încheiat știrea astfel:

— Știam c�o s�o pățim! Am 80
de ani și, de fiecare dată când plouă
puțin mai mult, ne tot inundă așa!

2.

De la o reclamă auzită la radio în
mașină, îmi aduc aminte ce teribilă
era amenințarea asta pentru noi co�
piii: „Vă tai mingea!“. Poate cum va
se mai repetă povestea și azi, dar mă
îndoiesc că vorbim de același dra�
matism. Azi o minge nu costă mai

nimic. Și dacă bocești două minute
la ușa oricărui magazin faci rost de
bani să cumperi una. Pe vremea
mea, o minge cos ta o avere. Și, ori�
cum, chiar să fi avut bani, trebuia să
mergi la oraș ca să iei una ca lumea.

Și cel mai elocvent exemplu
pentru valoarea unei mingi era
echipa noastră de fotbal Poiana
Popești, care juca în divizia jude �
țeană contra echipelor din alte co�
mune ieșene, venite cu remorca
trasă de tractor. Jucătorii se schim�
bau în grădiniță și intrau pe teren
alungând vacile și caii. Și aveau o
singură minge, un Artex. Care ine �
vitabil, pe parcursul unui meci,
ajungea în grădina unei babe, la
trei metri de linia autului.

Și scena asta se repeta de câ�
teva ori pe repriză: baba ținea
min  gea sub braț, amenințând�o
cu un cuțit, iar jucătorii, arbitrii și
oficialii se rugau de ea să nu o

facă, în uralele spectatorilor de pe
margine, până când intervenea
primarul sau farmacistul, toto�
dată și căpitan de echipă:

— Haide, bunică, dă mingea,
că ne facem de râs la oamenii
ăștia care au bătut atâta drum cu
tractorul, să joace fotbal.

Iar baba – cred că era deja
meciul vieții ei, momentele ei pu�
blice de glorie, altfel nu se explică –
o arunca înapoi și o aștepta ne�
răbdătoare cu cuțitul în mână, să�i
cadă din nou în grădină.

3.

Prin pădurile patriei încă mai
poate fi întâlnită o pancartă cu o
lozincă imbecilă, rămasă de pe
vremea comunismului:OCROTIȚI
VÂNATUL! Teoretic, îndemnul ar
trebui să fie OK, pozitiv. Problema
e că�i evident gândit de vânători

ipocriți, că trădează instant ce re�
prezintă animalele sălbatice pen�
tru ei:nimic altceva decât „vânat“.

Cam la fel de imbecilă e și lo�
zinca spusă de mai toți politicie�
nii: PUTEREA E LA ALEGĂTORI/
VOTANȚI! Când îi aud pe politi�
cieni vorbind de „votanți“ și „ale�
gători“ și nu de oameni, îmi e clar
cum ne ocrotesc și cum ne consi�
deră: nimic altceva decât „vânat”
din „bazinul electoral”.

4.

Tot îi aud pe ăștia bogați cum jus�
tifică sec strângerea a sute de mii
sau milioane de euro: „N�am fumat,
n�am băut“... 

Aaa, păi, eu m�am lăsat de fu �
mat, iar de băut beau așa și�așa și,
oricum, din ce în ce mai puțin. Cred
că o să devin putred de bo gat în cu�
rând. Promit că n�am să vă uit. SDC

FLORIN LĂZĂRESCU
ÎNTÂMPLĂRI 
ŞI PERSONAJE
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Așadar, iată�mă pornit cu auto�
buzul pe marginea de vest a țării,
de la Timișoara la Zalău, gata să
admir peisajul unei Românii pe
care n�am prea mai văzut�o în 
ultimii ani.

Nu poți vedea prea multe din goa �
na autobuzului, dar ceva�ceva, un
vraf de impresii, niște imagini fu�
gare tot ți se întipăresc în minte.
Și, cum am bătut același traseu de
două ori în trei zile, dus�întors, im�
presiile s�au așezat, reconfirmate,
într�un singur pachet:drumul, lo�
curile, hotelul, autogările – ca o
rememorare, ca o reluare grab�
nică a aceluiași film. Pe traseu,
reperele fixe, autogările unde au�
tobuzul făcea câte o oprire mai
lungă, mi�au trezit nostalgii nebă�
nuite. Multe și�au păstrat un par�
fum pe care�l uitasem: parfumul

anilor ’80, cu recuzita actualizată.
Am simțit asta în autogara

din Timișoara, iar apoi și în cea
din Arad, unde în dosul unui zid
jerpelit de ciment cenușiu se înăl �
țau câteva etaje de hale din fier�
beton, ce puteau adăposti orice
întreprindere socialistă falimen�
tară. Lângă același zid, pe partea
dinspre autogară, se înșirau câ�
teva chioșcuri, care de tablă, care
de lemn ori plastic, unde puteai
cumpăra mâncare, băutură și ce
mai cumpără omul pe drum. Pe
jos, același asfalt crăpat și cârpit,
cu găuri în care băltește apă cu
irizări uleioase, iar în clădire, ace �
eași toaletă nu tocmai murdară,
dar nici curată. Părea un decor de
comunism liberalizat, așa cum 
și�l visau unii acum patru decenii,
cu aceeași degradare inevitabilă,
ce se strecura peste tot, dar cu

hamburgeri, țigări străine, cioco�
lată Milka, Coca�Cola și bere ger�
mană (cel puțin cu numele) la
chioșcurile și birturile populare. 

La fel ca în Timișoara, și la toa�
leta autogării din Arad am remar�
cat o vespasiană cu probleme –
dar dedesubtul ei era o băltoacă
duhnitoare, care marca evident
pericolul. Și nu insist întâmplător
asupra toaletelor publice: edifi�
ciile astea de mare necesitate sunt
o pricină de veche poticneală la
români. Fiind un lucru așa, mai
„de rușine“, toaleta e de obicei un
subiect mai degrabă evitat. Pare
chiar degradant să te ocupi de
dejecții când ai atâtea priorități:
autostrăzi, malluri, proiecte de
reabilitare. Numai că tocmai im �
portanța acordată locului ăstuia
ilustrează involuntar – și inevita�
bil – nivelul civilizațional al unei

societăți (o știu foarte bine toți cei
care au intrat vreodată în toale�
tele unui aeroport german sau
francez). Într�o țară în care încă
mai mor copii înecați în rahat,
poate că ar trebui să ne regândim
prioritățile.

Ce�i drept, adesea și utilizato�
rii unor astfel de locuri sunt pe
potriva lor. Sau cel puțin asta o
sugera un afiș lipit deasupra va�
sului de WC din toaleta unui res�
taurant mic din Oradea, unde
autobuzul meu a oprit ceva mai
mult. Pe afiș scria sec și politicos:
„Vă rugăm să nu mai urinați pe
jos. Vă mulțumim“. Dar câte scrâș �
neli se ascund în spatele acelor
mulțumiri!

De altfel, autogara din Ora�
dea mi s�a părut cea mai curată
din cele prin care am trecut. Era
renovată, nu avea gunoaie adu�
nate de vânt prin colțurile clădirii
sau ale peroanelor, ci doar un aer
auster și funcțional, ca de Europă
de Est cu aspirații occidentale –
se potrivea cu imaginea pe care o
are Oradea în ultimii ani, de oraș
bine administrat, unde cetățenii
și liderii comunității se implică în
refacerea și dezvoltarea locului în

care trăiesc, așa cum ar face ori�
cine cu propria�i casă. Desigur că
nu poți vedea toate astea doar
dintr�o trecere grăbită printr�o
autogară, dar ceea ce am văzut va�
lida ceea ce mă așteptam să văd.

Însă, pe tot parcursul călăto�
riei, nicăieri însă nu am avut
senzația că aș putea fi altundeva
decât în România, adică mai la est
de Ungaria sau de Serbia, în țara
pe care o știu de atâta vreme și
care nu s�a schimbat atât de tare
în ultimele trei decenii. Cum zi�
ceam, recuzita e nouă, dar fondul,
structura de rezistență, parfumul
prăfos�vetust s�au păstrat cu în �
căpățânare. Probabil că se vor mai
păstra câteva decenii – dacă nu
credeți în minuni. SDC
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Scurtă călătorie pe 
o margine de țară (II)

Moțiunea de cenzură a opoziției
se va dezbate marți, iar din ce se
vede până acum șansele de
reușită nu�s prea mari. Pentru a
da jos guvernul, sunt necesare
233 de voturi. 

Ludovic Orban spune că se ba�
zează în prezent pe cel mult 215
voturi. Lipsesc așadar 18. Asta în
fericitul caz în care toți cei care au
promis că votează moțiunea se
vor ține de cuvânt până la capăt. 

Cade sau nu guvernul Dăn�
cilă? Mai degrabă nu. Liberalii
spun că vor negocia până la capăt,
fiind vizați în zilele care vin aleși
din PSD și ALDE. La senatorii și
deputații celor două partide este
cheia. Argumentul lui Orban este

că PSD se scufundă și că mulți
parlamentari actuali ai acestui
partid nu vor mai prinde un nou
mandat. OK, dar ce garanții ar
avea eventualii defectori că PNL
le oferă un loc eligibil la viitoarele
alegeri? Nici una, câtă vreme e în�
grămădeală mare și la liberali,
chit că se anunță recoltă bogată în
toamna lui 2020. 

Cum ar arăta însă scena poli�
tică în cele două variante:

1. Moțiunea pică. Guvernul
Dăncilă rămâne în funcție. În PSD
vor continua luptele pentru su �
premație. Cine se va încumeta să
candideze la alegerile prezi den �
țiale când ultimele sondaje dau
partidul sub 20 la sută? PSD ră�
mâne la masa bogaților, dar îi va
fi greu să�și revină. În toamnă
sunt alegerile pentru Cotroceni,
iar la modul cum se prezintă azi
lucrurile, candidatul PSD, oricare
ar fi el, nu intră în turul al doilea.
Iar din decembrie, când este în�
scăunat noul șef la Cotroceni, mai
rămân șase luni până la locale. Un
partid care pierde lamentabil

două runde de alegeri intră în
2020 cu o povară uriașă. Viorica
Dăncilă pare așadar agentul elec�
toral perfect pentru actuala opo �
ziție, dar și pentru Klaus Ioha� 
nnis. N�are anvergura unui lider
autentic. Nici un baron nu se va
teme de Dăncilă, pentru că nu ea
conduce partidul, ci liderii din te�
ritoriu o țin în geam în Kiseleff,
pentru a le garanta accesul la re�
sursele guvernamentale. Pentru
PSD, rămânerea la guvernare ar fi
cel mai prost scenariu. 

În zona opoziției ar putea
apărea ceva frustrări. Nu mă refer
aici la unii lideri din teritoriu,
care își freacă deja palmele că
sunt aproape de funcții și privile�
gii, ci de alegători, care ar putea
spune: „V�am votat la europene,
tot cu Dăncilă și PSD defilăm?“.
Dacă PNL și USR�PLUS reușesc să
explice direct, simplu și convingă�
tor că votul din 26 mai nu schim bă
configurația Parlamentului, atunci
pierderile sunt minime. Plus că
PSD va continua să se erodeze la
guvernare, în condițiile în care și
economia dă semne de oboseală.

Dacă PSD rămâne la Palatul Victo�
ria, sunt șanse mari să avem tur
doi la prezidențiale între Klaus Io�
hannis și candidatul USR�PLUS
(Barna sau Cioloș), iar după un
asemenea insucces, pentru PSD va
urma dezastrul în anul 2020.

2. Moțiunea trece. Viorica Dăn�
cilă pleacă acasă, iar PSD pier de
guvernarea. La congresul din 29
mai al PSD va fi instalată o nouă
conducere, pentru că în această
variantă e imposibil de imaginat
ca pesediștii s�o mai gireze pe Dăn�
cilă. Cine va fi succesorul? Aici e
cheia. Dacă transferul puterii în
interiorul PSD se face fără scandal,
iar noul lider inspiră încredere în
partid, atunci PSD poate spera la
o revenire. Adică la o creștere în
sondaje. Din punct de vedere
electoral, ar fi varianta cea mai
potrivită pentru PSD. Partidul a
suferit un șoc la europene, se
poate reface în opoziție. Cu condi �
ția să știe să joace. 

Pentru actuala opoziție, în
special pentru PNL, preluarea gu�
vernării poate fi un măr otrăvit.

Urmează trei cicluri de alegeri,
oamenii nu au timp și nici chef de
explicații. Și nici nu prea mai au
răbdare. Probabil că n�ar func țio �
na nici povestea cu greaua moște �
nire, indiferent cât de gravă e
situația în momentul când intri în
Palatul Victoria. Dacă opoziția ar
ști ce are de făcut în primele o
sută de zile de guvernare, atunci
da, efortul ar merita. Dar poți con�
strui autostrăzi și spitale în câteva
luni? Nici vorbă. 

O guvernare formată din 5�6
formațiuni cu pretenții, mofturi și
ifose (nu uitați că vin trei rânduri
de alegeri) ar putea da impresia
de instabilitate și haos. 

Problema pentru opoziție nu
este dacă trece moțiunea, ci cum va
fi gestionată situația după aceea.
Cu o majoritate fragilă în Parla�
ment, cu partide care vor să prindă
o felie cât mai mare la viitoarele
alegeri, riscul este uriaș. PSD s�ar
putea întoarce voios în 2020, pe cai
mari, ca și cum nimic nu s�ar fi în�
tâmplat în perioada 2017�2019. 

PNL și USR�PLUS ar trebui să
câștige întâi alegerile, ar trebui să
vină cu un proiect de țară coerent și
cu oameni pregătiți, apoi să emită
pretenții. Deocamdată, n�au decât
30 la sută din mandate în Parla�
ment. Ne place sau nu, acesta a fost
rezultatul alegerilor din 2016. SDC

FLORIN GHEŢĂU
VAGONUL CU VORBE

Calculele moțiunii de cenzură



Există cărți care prin temeinicia
și soliditatea cercetării lor se
așază asemenea unor piloni de
fundație într�un domeniu al
culturii mai puțin sau de loc
cercetat. Par curse cu creionul în
mână, cele peste două sute de
documente care constituie
corpul masivului volum de peste
700 de pagini, Cultură și
propagandă. Institutul Român
din Berlin (1940�1945) editat 
de Irina Matei și Lucian Nastasă�
Kovács, dau o imagine
extraordinară a unei diplomații
culturale românești, permanent
subminată, în trecut ca și astăzi,
dacă nu neapărat de incom �
petență, de o stufoasă și inutilă
birocratizare, de concurența
anostă între ministere, de
neînțelegerea priorităților unui
moment istoric.

Am regretat adeseori chiar în pa�
ginile acestei rubrici absența cer�
cetărilor despre istoria lumii
muzicale românești în anii tul�
buri din preajma și în timpul
celui de�al Doilea Război Mon�
dial. Volumul admirabililor cer�
cetători Irina Matei și Lucian
Nastasă�Kovács pune un deget pe
rană și demonstrează ceea ei nu�
mesc în chiar titlul studiului am �
plu ce prefațează și discută cor� 
pu sul de documente „eșecul unui
așezământ de cultură și propa�
gandă“, care a funcționat între
anii 1940�1945.

Înființat prin decret�lege în
august 1940, urmând să funcțio �
neze pe lângă Legația României
de la Berlin, cu o subordonare și
existență mereu subminate de
competiția între Ministerul de Ex�
terne, cel al Propagandei și al
Instrucțiunii Publice, de neîncre�
derea șefului statului, Ion Anto�
nescu, și nu pe ultimul loc de
mâncătoriile care l�au vizat per�
manent pe președintele lui, ling �
vistul Sextil Pușcariu, Institutul
lasă impresia unei structuri me �
reu în defensivă, trăind de pe o zi
pe alta, lipsit endemic de fondu�
rile necesare bunei activități, cu o
mână de funcționari culturali
foarte prost plătiți.

În noianul de activități pe
care Sextil Pușcariu le tot pro�
pune, pentru a da apoi rapoarte
justificative de activitate celor ce
își exprimau neîncrederea în
onestitatea lui, și care relevă mij�
loacele insuficiente puse la dis �
poziție de București, în ciuda am �
bițiilor de propagandă culturală,
muzica ocupă un loc secundar, cu
totul în marginea celorlalte preo�
cupări. Expresiile folosite indică,
de altfel, și lipsa de familiaritate 
a funcționarilor Institutului cu
acest domeniu.

„Să se presimtă unul din diri�
jorii noștri cunoscuți (accentuez
că trebuie să fie un nume cunos�
cut) dacă ar accepta eventuala
invitație de a dirija orchestra sim�
fonică de aici; în caz afirmativ să
comunice detaliile tehnice și tim�
pul de care dispune spre a se 

deplasa“ – se nota în limbă de
lemn și la modul foarte general
într�un raport diplomatic către
ministrul de externe la 5 decem�
brie 1940. Ceva mai devreme, în
septembrie, atașatul cu presa 
al Legației României solicitase
într�un raport către Ministerul
Propagandei „să se imprime pe
plăci muzica românească: 1) un
album cu plăci de muzică clasică
(de preferință orchestră sau
pian), opere din Enescu, Drăgoi
etc. Alegerea să fie făcută cu mul �
tă băgare de seamă“.

Departe până și de activitatea
anterioară a lectorului de limba și
literatura română la Universita�
tea din Berlin, Vasile Gh. Luță, care
la începutul anului 1936 îi scria
ministrului Instrucțiunii Publice
că, în măsura posibilită ților, își
dăduse concursul la manifestările

culturale de la Berlin: „În martie
trecut, în sala «Filarmonicii», am
organizat sub conducerea maes�
trului George Georgescu un con�
cert al orchestrei filarmonice
ber lineze, cuprinzând bucăți sim�
fonice românești și germane.
Concertul a avut un succes cu
efect deosebit și s�a dat sub patro�
najul Excelenței Sale d�lui minis�
tru N.P. Comnen“.

La data înființării Institutului
Român, ca și mai târziu de altfel,
inițiativa pentru diverse activități
muzicale părea să aparțină mai
curând lumii profesionale ger�
mane, cum o atestă legăturile ra�
portate cu prof. Fritz Stein, direc �
tor al Akademische Hochschule
für Musik. Sextil Pușcariu nu avea
mari ambiții pe acest plan și îi
propunea doar birocratic minis�
trului Ioan Petrovici: „Pentru ca
muzica românească să pătrundă
în toate straturile poporului ger�
man, afară de concertele date de
către societățile muzicale româ �
nești, este absolut necesară impri�
marea pe discuri a câtorva com� 
poziții românești, care să fie 
donate societăților de radio�difu�
ziune din Germania și la o serie
de personalități amatoare de mu�
zică“ (3 martie 1941).

Dar atunci – ca și astăzi, să o
mai repetăm? – mai nimic nu
func ționa cum trebuie, iar pre �
ședintele Institutului se plângea
în mai 1941, răspunzând unor
reproșuri de la București: „Au fost
aranjate concerte românești fără
să fim înștiințați, deci fără să
putem face atmosfera necesară ca
să aibă un mare succes. Am reușit
să hotărâm o mare cântăreață să
cânte compoziții românești, dar
n�am reușit să ne procurăm din
țară notele muzicale cerute în re�
petate rânduri“. La sfârșitul lui
iulie 1941, Sextil Pușcariu revenea
și repeta: „Serviciul de alimentare
nu funcționează la noi deloc [...]
am cerut note muzicale..., plăci de
gramofon cu muzică..., fotografii
pentru expoziții, piese de teatru...
N�am primit nimic din ce am
cerut!“. Concluzia lui – lăsând la
o parte aici orice discuții despre
orientarea profesorului atunci de
extremă dreaptă (bine relevată și

analizată în note în volumul apă�
rut la Cluj) – rămâne valabilă și
astăzi: „Propaganda este o știință.
Ea nu poate fi improvizată, nu
poate fi făcută cu mijloace mes�
chine și înecată în birocratism, ci
de oameni pregătiți, devotați și cu
simțul și curajul răspunderii“.

În această ambianță, activi �
tățile muzicale girate de Institutul
Român din Berlin au fost rare și
nu foarte semnificative. Se știa, de
exemplu, de exemplu, că sub egi �
da Institutului marea soprană
originară din Cernăuți Viorica Ur�
suleac concertase la Berlin, în
Sala Beethoven, la 16 februarie
1941. Așa cum o atestă acum o
scrisoare inedită de arhivă, ea era
în fapt cea pentru care Sextil
Pușcariu se bătea să obțină parti�
turi din România. Abia în august
1941, deci la vreo șase luni dis �
tanță, directorul Institutului, Gri�
gore Manoilescu, îi scria lui Ur� 
suleac: „Cu foarte mare întârziere
suntem astăzi în măsură să înde�
plinim vechea făgăduință a dlui
prof. Pușcariu..., punându�vă la
dispoziție câteva caiete de muzică
românească. Am fi fericiți dacă ați
găsi în ele ceva vrednic de glasul
și arta dumneavoastră, introdu�
când în programul minunatelor
dvs. concerte de lieduri și acorduri
românești. Marea mândrie a țării
noastre de a fi dăruit Germaniei pe
una din cele mai mari cântărețe pe
care le�a avut vreodată ar crește
încă dacă de dragul pământului co�
pilăriei – astăzi iarăși românesc –
v�ați apleca cu o binevoitoare și în�
găduitoare atenție și spre muzica
românească“. SDC

Va urma
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Cultură, propagandă și muzică
la Berlin în anii 1940 (I)

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



„Suntem o sumă de sunete“,
spune Scott Gibbons, colabora�
tor apropiat al lui Romeo Castel�
lucci, artist care a revoluționat
arta spectacolului scenic inovând
în direcții inedite. Sunete imper�
ceptibile urechii umane au fost
developate acustic de Gibbons și
introduse în coloanele sonore ale
spectacolelor regizorului italian
ori reunite în ingenioase formule
concertistice. Sonorități specifice
spațiului molecular și subatomic,
precum ciocnirea atomilor, întâl�
nirea dintre bacterii ori proce�
sele chimice declanșate de
acțiunea medicamentelor asupra
organismelor unicelulare, un în�
treg univers sonor care există
continuu în jur, dar la care
capacitățile noastre perceptive
nu au acces, au ajuns la urechile
spectatorilor grație curiozității,
originalității și unor sisteme 
tehnologice sofisticate. 

Gibbons a lucrat cu universități
dispuse să experimenteze în pre�
mieră pe această linie, să pă�
trundă în medii inaccesibile în
mod normal, de pildă cu Univer�
sitatea din Glasgow, folosind ulte�
rior în producții scenice extraor�
 dinarul material sonor colectat. E,
într�un fel, ceea ce încerca să su�
blinieze John Cage în anii experi�
mentalismului american, când
propunea publicului, în marea lui
majoritate încă nepregătit pentru
o asemenea abordare, șansa să as�
culte liniștea. 

„Tot ce facem este muzică“,
afirma Cage, iar în 4’33”, un pia�
nist intra în scenă, se așeza în fața
unui superb Steinway, făcea în�
treaga rutină a unui solo, fără să

apese însă pe nici o clapă, iar du �
pă cele 4 minute și 33 de secun de
cronometrate, se ridica, mul țu �
mea audienței și pleca pur și sim�
plu. Ideea happeningului era să
canalizeze atenția asis tenței în�
spre universul sonor care ne în�
conjoară și căruia, de obicei, nu�i
dăm atenție. Sunetele ambientale
ocupau aici prim�planul.

UTILIZAREA TELEFOANELOR
PE POST DE INSTRUMENTE
MUZICALE

Același Scott Gibbons a apelat la
soneriile telefoanelor mobile ale
spectatorilor în Dialtones (A Te�
lesymphony), când alături de o
echipă redutabilă de tehnicieni a
pus la punct un sistem complicat
prin care muzicienii erau chiar
participanții la spectacol. Înainte
de concert, spectatorii își comuni�
cau numărul telefonului pe o
platformă online, de unde li se
transmiteau pe smartphone noi
ringtones. Concertul, care implica
în mod direct publicul, consta în
utilizarea telefoanelor pe post de
instrumente muzicale din care ră�
sunau acorduri comandate de
echipa de creație compusă din Go �
lan Levin, Gregory Shakar, Scott
Gibbons, Yasmin Sohrawardy,

Joris Gruber, Erich Semlak, Gun�
ther Schmidl, Joerg Lehner și Jo�
nathan Feinberg. Sistemul tehnic
îngăduia ca 60 de telefoane să
sune în același timp, constituind
o orchestră neobișnuită, de fie�
care dată alta, generând structuri
muzicale unice, polifonii care cur�
geau spre public din ingenioase
sisteme de sonorizare. Dialtones e
un exemplu tipic de spectator
participativ, o orchestră consti�
tuită ad�hoc cu „instrumente“ la
purtător, acționate de compozi�
tori buni cunoscători ai tainelor
muzicii, dar și ai dispozitivelor
high�tech.

Exemplele de tandemuri crea�
tive regizori�muzicieni sunt ne�
numărate în istoria recentă a
artei scenice: John Cage, Philip
Glass, Tom Waits au fost asociați
creativ cu Robert Wilson, venind
cu propuneri audio ce ranforsau
viziunile de o vizualitate impre�
sionantă ale americanului. Mu�
zica repetitivă a lui Glass se plia
perfect pe fragmentarismul și lo�
gica asociativă a compoziției spec�
taculare wilsoniene, dezvoltând
în sonor imaginarul atât de perso�
nal al regizorului. Wilson a lucrat
și cu Tom Waits, în 1990, la The
Black Rider, alături și William S.
Burroughs, în 1992, la Alice în
Țara Minunilor, iar în 2000, la
Woyzeck. 

CEI DOI FĂRĂ ZAHĂR 
S-AU DIVERSIFICAT

La noi, Ada Milea a impus formula
de concert�spectacol, teatralizând
muzica, lucrând cu actori cărora
le�a valorificat capacitățile muzi�
cale. Cu studii de teatru și cu 

evidente calități muzicale, Ada
Milea a brevetat un gen în care ex�
celează. A colaborat mai întâi cu
regizori de teatru (Mihai Măniu �
țiu, Alexandru Dabija), apoi a rea�
lizat spectacole de autor în care
partea muzicală preia întâietatea.
Mutarea centrului de greutate pe
partitura muzicală care capătă și
valențe dramaturgice, în care po �
veștile sunt spuse pe calea acor�
durilor și notelor muzicale, în care
personajele au partituri verbale
muzicalizate, iar transmiterea că �
tre public înseamnă susținerea
vocală și teatrală concomitentă
au generat un tip special de re �
prezentație teatrală în care Ada Mi �
lea este concomitent compozitor și
regizor. Dramaturgia muzicală ela�
borează fie teme generale, fie trans�
lează în sonor opere literare (Visă �
torul de Ian McEwan, la Teatrul Ti�
neretului, 2017; Apolodor după
Gellu Naum, la Teatrul Na țional
Cluj Napoca, 2015; Chiritza în con�
cert după Vasile Alecsandri și Matei

Millo, Teatrul Național Cluj Na�
poca, 2019). În ceea ce îi pri vește
pe spectatori, aceștia își amor�
sează ascultarea activă, activând
noi resorturi ale recepti vității, 
în care armonia și ritmicitatea
devin vehicule de expresivitate
ludică.

Bobo Burlăcianu și Bobi Du �
mitraș s�au făcut cunoscuți sub ti�
tulatura Fără Zahăr. Trupa și�a
impus un stil de parodie bine rit�
mată cu tușe etno și regionale, de
caricatură prietenoasă a realită �
ților socioumane imediat încon�
jurătoare. Melodiile au însușiri de
hit, invadează memoria auditivă a
fanilor și îi fac pe autori să urce în
topuri. Ca orice artiști autentici,
cei doi Fără Zahăr s�au diversifi�
cat, una dintre variante fiind
spectacolul�concert. Au ajuns la
el via muzica de scenă și l�au rafi�
nat în compoziții teatrale în care
sound�ul Fără Zahăr persistă, dar
e îmbogățit cu însușiri de show
teatral. SDC
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ION BARBU
PINACOTECA DIN PETRILA

OLTIȚA CÎNTEC
DATUL ÎN SPECTACOL

Când muzica de scenă preia tonul

Fără Zahăr
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INTERVIU CU SCRIITOAREA AURORA LIICEANU

„Cred că în relația Vladimir-
Vera Nabokov există și
umbre, nu se poate altfel“ 

ALINA PURCARU

Tânăra cu părul alb nu este pri-
ma carte dedicată vieții unei fe-
mei care și-a sprijinit  soțul, un
mare scriitor, cu devotament.
Ați mai scris o carte despre pro-
filurile foarte diferite ale parte-
nerelor de viață ale lui Ernest

Hemingway, Supuse sau rebele.
Două versiuni ale feminității. Ce
anume vă atrage către biografii-
le unor femei care și-au împărțit
viața cu scriitori importanți?

Un volum coordonat de Whitney
Chadwick și Isabelle De Courti�
vron, tradus cu titlul Cealaltă ju�
mătate. Creativitate și relații in �
time, apărut la Editura Vellant în
anul 2013, s�a referit tocmai la

problemele de cuplu creativ, adi �
că cupluri de scriitori și artiști
care au făcut carieră fiecare pe
cont propriu, dar într�o relație de
mare reciprocitate legată de actul
și producția creativă. Ca scriitori,
în acest volum, apar Anaïs Nin și
Henry Miller, Virginia Wolf și Vita
Sackville�West, Lillian Hellman și
Dashiell Hammett. În toate aceste
cupluri, dorința de a se exprima,

de a crea a fiecăruia dintre cei doi
era puternică și constantă de�a
cursul vieții. 

Dacă mă refer la Hemingway
și la iubitele lui, mai bine zis la
unele dintre soțiile lui, lucrurile
sunt mai complicate, într�un fel.
Prima și chiar a doua soție a lui
Hemingway nu și�au dorit o ca�
rieră literară. Prima soție, despre
care scriu în cartea mea despre

cele două versiuni ale feminității,
nu și�a dorit decât să fie soția lui,
mama copilului lui, ea optând
pentru o căsătorie tradițională.
Să�l iubească, să�l ajute, să�l înțe �
leagă, dar nicidecum să devină
scriitoare. Într�un fel, ea seamănă
cu Vera Nabokov, dar, spre deose�
bire de aceasta, prima soție a lui
Hemingway, Hadley, nu participa
la actul de creație al soțului ei așa

În noua sa carte, Aurora 
Liiceanu explorează una din-

tre cele mai enigmatice
relații de cuplu din 

biografiile literare, aceea
dintre Vladimir Nabokov și
cea care i-a fost parteneră

constantă și sprijin nea bătut
în carieră, soția sa, Vera.

Tânăra cu părul alb. Misterul
Nabokov, volum recent pu -
blicat la Editura Polirom, 
a fost pretextul pentru a

discuta despre fluxul
creativității în cuplu, despre
privilegii, ambiții personale
și despre dinamica relațiilor
de gen, mai veche sau mai

aproape de noi. 
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cum a făcut�o Vera Nabokov. Ori �
ce tipologie are un grad de artifi�
cialitate, simplifică realitatea. Pu�  
tem spune că evită nuanțele,
situațiile ambigue, coexistența
unor incongruențe. Femeile su�
puse au și nuanțe de rebeliune,
iar cele rebele au și ele nuanțe de
supunere. 

De când ați început să vă
interesați de personalitatea 
Verei Nabokov și ce anume a
transformat-o, pentru dumnea-
voastră, într-un potențial su-
biect de carte?

Am citit cărțile lui Nabokov și
știam câte ceva și despre biografia
și exilul lui, dar nu am fost deloc
interesată de Vera Nabokov. Am
citit, însă, un articol interesant, cu
un titlu care mi�a îndreptat aten �
ția către ea; titlul spunea că orice
scriitor are nevoie de o Vera. Atunci
m�am întrebat ce nevoie avea Vla�
dimir Nabokov de Vera, el fiind un
mare scriitor. Apoi, mulți critici
scriau despre enigma Vera, de �
spre faptul că se știe cât de mult 
l�a ajutat pe Vladimir în viața coti �
diană, domestică, dar și în ceea ce
scria, la cursurile lui pentru stu �
denți. Mi�am dat seama că se știa
mult despre activitatea ei, dar ni �
mic despre ea ca femeie, ca parte�
neră intimă a lui Vladimir Na� 
bo kov, despre dorințele ei. Faptul
că nu a lăsat nici o urmă, că și�a
distrus scrisorile către el, este
ceea ce a suscitat atenția multor
critici, biografi și comentatori.

Care ar fi aspectele noi,
neașteptate, pe care le-ați des-
coperit despre dinamica dintre
cei doi soți, parcurgând ceea ce
s-a scris până acum despre ei? 

Mi s�a părut că indignarea, supă�
rarea Verei, chiar destul de de�
vreme în relația lor, privind faptul
că Vladimir a înșelat�o cu o ru�
soaică din Paris, Irina Guadagnini,
faptul că și�a încălcat jurămintele
făcute când s�au căsătorit, jură�
minte de credință absolută, de în�
credere în fidelitatea emoțională
și carnală reciprocă, a semănat cu
izbucnirea lui Hadley Hemingway
când a constatat că soțul ei este
îndrăgostit de o altă femeie, care
era și prietenă a cuplului. Hadley
nu bănuia nimic. Expresia ei inte�
rogativă, dar și mânioasă și plină
de surpriză, „cum îndrăznești să
te îndrăgostești?“, a fost o reacție
a ambelor femei. Diferența între
ele a fost că Hadley habar n�avea
de intențiile prietenei ei Pauline
de a�i cuceri bărbatul, pe când
Vera auzise deja zvonuri despre
infidelitatea lui Vladimir. Se spune

că femeile sunt controlatoare, sus�
picioase și cu tendință de a se cul�
pabiliza. Ceva adevărat este, pen �
tru că și în folclorul cotidian găsim
expresii ca „i�a spart casa“, „i�a luat
bărbatul“ (ca și când el ar fi un
obiect) etc., care arată cu degetul
către femei ca amenințând rela �
țiile, nu către bărbați.

Ce anume v-a impresionat cel
mai mult la profilul Verei și ce
credeți că a fost greșit înțeles în
legătură cu ea, dar și în legătură
cu relația dintre ea și Nabokov?

Constat mereu că se vorbește de �
spre iubire, despre o mare iubire
atunci când durata relației este
mare, când cei doi au petrecut
toată viața împreună, nu s�au des �
părțit. Or, citind mult despre Na�
bokovi, citindu�i și cărțile și inter�
viurile lui, deși discrete privind�o
pe Vera, am constatat că nu prea
știu dacă ea, Vera, l�a iubit. Sigur
a fost îndrăgostită de el, era fer�
mecător, frumos, animat, dar par �
că așa cum el fixa fluturii în
insectar, parcă așa și ea l�a fixat
făcând din el propriul proiect de
viață. Îl va face celebru, pentru că

are un potențial de genialitate pe
care „eu îl voi administra“ – poate
își zicea ea –, pentru a se exprima
și uimi lumea cu talentul lui. De
aceea, când i�a devenit soție și
ținea căsătoria/ casa în mod prac�
tic, renunțând la ideea de a face
ea însăși carieră de poetă, având
și un copil mic, îndrăgostirea lui
părea că�i spulberă proiectul și
acest lucru a făcut�o să fie mâ�
nioasă și să reacționeze dur: ori/
ori. Îmi pare plauzibil că s�au
schimbat vorbe între ei, pentru a
pune căruța maritală pe șinele ei
dintru început.

Există, în opinia dumneavoastră,
o parte de umbră în dinamica
dintre Vera și Nabokov? 

Cred că în relația Vladimir�Vera
Nabokov există și umbre, nu se
poate altfel, dar ele sunt doar bă�
nuieli sau păreri, adesea în lipsa
unor date clare. Vera era o persoană
cu dorințe, dar și cu o evidentă
raționalitate. Ea trăia gândind.
Când a pus ochii pe Vladimir,
sigur și�a dat seama că ea, ca fe�
meie, era mai puțin atractivă în
comparație cu felul în care era el

atractiv, cu masculinitatea lui pli �
nă de farmec. Știa că�l plac mult
femeile, că are charismă sexuală,
își dădea seama că și lui îi plac fe�
meile. Ea era distinsă, demnă, avea
alura unei doamne, dar nu avea
acea feminitate după care bărba �
ții cădeau în extaz și dorințe. Poate
era prea deșteaptă ca să mai în�
capă și farmecul personal. Erau
acorduri între ei, iar ea a controlat
relația și îmi vine să cred că în
comportamentul ei se afla și puți �
nă maternitate, ceva responsabil
pentru soarta de răsfățat a lui Vla�
dimir. Cred că știa câtă libertate
să�i dea și chiar și umblatul după
fluturi, pasiunea lui Vladimir, a
aprobat�o și a susținut�o, a încura�
jat�o, însoțindu�l în excursii, toc�
mai pentru că fluturii nu erau
„da me atractive“.

Au creatorii, în general, tendința
de a considera că energia celor
din jur li se cuvine, doar pentru
că propria operă capătă o
importanță colosală, sau este
mai degrabă vorba despre o
percepție cultivată de societate,
de-a lungul istoriei, una care
spune că unui bărbat de geniu
trebuie să i se îngăduie și să i se
ofere totul?

Da, uneori creatorii sunt răsfățați
și înțeleși de femei protectoare,
răbdătoare. Dar nu numai creato�
rii. E o bună cale de a ține alături
un bărbat. Există, însă, și femei
care�și iau singure porția de inde �
pendență, care au și ele proiecte
personale de viață, de carieră. De
pildă, Sonia și Robert Delaunay, și
ei menționați în cartea citată de
mine mai sus, au pus capăt ideii
că într�un cuplu nu există decât o
singură carieră publică. Ea a ținut
morțiș ca ambele lor nume să
apară împreună, iar în 1964 a fost
prima femeie care a avut expoziție
personală la Luvru.

Din ceea ce descrieți, Vera pare
o persoană foarte discretă, dar
foarte tenace, al cărei proiect
major pare să fi fost legat de ce-
lebritatea soțului ei. Puținătatea
informațiilor care s-au păstrat
despre ea și refuzul ei de a vorbi
despre propria persoană fac difi-
cil de estimat în ce măsură și-a
sacrificat propriile ambiții pentru

a i se dedica lui Vladimir. Cum
priviți dumneavoastră această
latură a vieții ei?

Este dificil de estimat cât de mare
a fost sacrificiul Verei, al ambiției
ei literare, din cauza lipsei de in �
formații și lipsei de confidențe
privind propria�i persoană. To �
tuși, când l�a cunoscut pe Vladi�
mir, în primii ani de exil la Berlin,
ea scria poezii, se ocupa cu scrisul
și poate că și�ar fi dorit să devină
cunoscută. În același timp, Vladi�
mir deja încerca să�și facă o ca�
rieră de scriitor și deja publica.
Căsătoria lor, la acea vreme, cerea
și promova anumite talente gos �
po dărești, domestice, din partea
femeilor. Erau parte din îndatori�
rile lor de soți, așa că ea probabil
a renunțat în favoarea lui Vladi�
mir, făcând o comparație lucidă
între talentul ei și cel al lui. Dacă
ar fi fost bogați, poate că nu ar fi
făcut aceste sacrificii, ar fi avut
servitori, așa cum părinții lui, dar
și ai ei, aveau 50 de servitori și o le�
jeritate financiară impresionantă.

Care ar fi, după părerea dum-
neavoastră, ingredientele nece-
sare pentru ca doi creatori să
poată trăi împreună, fără ca
unul dintre ei să renunțe la pro-
priile planuri pentru a-i netezi
celuilalt drumul? 

Cel mai bun ingredient ar fi banii.
Dacă nu poți trăi din ceea ce ai,
trebuie să faci ceva ca să trăiești.
Să nu uităm că și Scott Fitzgerald
și Hemingway, când erau tineri și
necelebri, erau săraci și fetele se
măritau cu bărbați care aveau
avere, mai ales cele deja obișnuite
cu traiul ușor. Hadley nu, pentru
că ea era dintr�o familie modestă.
Nu se spunea că băieții săraci nu
trebuie să se căsătorească cu fete
bogate? Era și expresia „băiat de
viitor“, adică care se va îmbogăți,
va face bani, dar care nu este din �
tr�o familie cu stare. 

Astăzi, vremurile sunt repe�
zite și mai adevărată este expresia
„băiat de prezent“. Nimeni nu aș �
teaptă, viața e scurtă.

Ce cupluri de scriitori vă intrigă,
ce povești de viață v-ați mai dori
să explorați într-o nouă carte?

Nu am nici o idee acum, încerc să
scriu ceva despre așteptări. SDC

Faptul că Vera nu a lăsat nici o urmă,
că și-a distrus scrisorile către el, este
ceea ce a suscitat atenţia multor 
critici, biografi și comentatori.



DANA PÎRVAN

Și dacă vorbim de această ecuație
a incredibilei iubiri trăite de su �
prarealiști, nu putem să nu ne
amin tim de încrederea lui Gellu
Naum în frumusețea și puterea
iubirii de a schimba fundamental
ființa, de a�i releva adevăruri as�
cunse prin „vadurile“ interioare,
distrugând toate standardele, toa �
te etaloanele. Fantastica relație
dintre el și Liggya i�a oferit acces
la o „înălțime nemaipomenită“,
transpusă permanent și în litera�
tura sa. Iubirea a fost trăită de cei
doi în formele ei superioare, au�
tentice, ca experiență extatică:
„prin dragoste pătrundeam în
marele mister al lumii, prin dra�
gostea pe care o realizam eu și pe
care, fără nici un fel de orgoliu,
cred că o realizează foarte puțini
oameni. Majoritatea oamenilor iz�
butesc să cunoască doar mici
fragmente ale unei per manențe –
de cele mai multe ori prin inter�
mediul sexualității care, din feri�
cire, le�a mai rămas“. Sau: „dra �
gostea, înțelegerea și împlinirea
dragostei sunt dincolo de tot ce
am spus, acolo unde încep incre�
dibilul și incomunicabilul“.

Iar dragostea trăită și gândită
de André Breton nu putea fi decât
miraculoasă, tainică, surprinză�
toare, spectaculoasă și poetică.
Având ca punct de plecare expe �
riențe autobiografice (povestea de
dragoste trăită cu a doua sa soție,
Jacqueline Lamba, pe care o întâl�
nise în 1934), volumul din 1937 –
Iubirea nebună – e un vo lum hi�
brid, amalgam de proză, poezie,
eseu filosofic și psihologic, reflecții
despre arta modernă, amintiri, dia�
loguri avute cu apro piați din viața
culturală și chiar fotografii (așa
cum procedase autorul și în Nadja).

SUB SEMNUL 
DICTEULUI AUTOMAT

Cartea a fost privită ca un alt ma�
nifest al suprarealismului, titlul –

prin clișeul asumat conștient�pro�
vocator – fiind o pledoarie pentru
principiile suprarealismului apli�
cat la iubire: iubirea nu poate fi
decât nebună, nesupusă regulilor
sociale, liberă, revoluționară.

Paginile de aici se dovedesc
un spectacol al asociațiilor ce fac
din iubire totodată subiect al trăi�
tului și al teoretizării din perspec�
tivă etică, estetică și socială: „As� 
 pirația oarbă spre «cel mai bine»
ar fi de�ajuns ca să legitime ze iu�
birea așa cum o concep eu, ca unic
principiu de selecție fizică și mo�
rală ce poate garanta non�vanita�
tea mărturiei, a trecerii umane“;
„Oamenii se descurajează stupid în
privința dragostei – mi s�a�n tâmplat

și mie –, trăiesc dominați de ideea
că dragostea se află întotdeauna
în urma lor, niciodată înainte: se�
colele au trecut, dar minciuna iu�
birii se�ntâmplă me reu numai la
douăzeci de ani. Ei suportă (se re�
semnează, mai degrabă) să admită
că dragostea nu�i pentru ei – cu
cortegiul său de transparențe, cu o
privire peste lume la care participă
toți ochii clarvăzătorilor. Ei șchioa �
pătă de amintiri înșelătoare, pe
seama cărora pun până și originea
unei căderi imemoriale, ca să nu se
recu noască prea vinovați. Și totuși,
promisiunea de viitor din fiece clipă
conține, pentru fiecare, întregul se�
cret al vieții, gata să se�arate întâm�
plător într�o zi într�o altă ființă“.

Iubirea îl face pe Breton să
deschidă șirul reflecțiilor pe mar�
ginea întâmplării, a coinciden �
țelor, a corespondențelor (apari� 
ția femeii iubite îi pare descrisă
anterior, premonitoriu, în poemul
Tournesol din 1923), a perfec �
țiunii, a simbolisticii cristalului,
privilegiată fiind o concepție dra�
matică asupra stării de grație 
banalizată – crede acesta – de vi� 
ziunea romanticilor. Conflictul
grav ce transcede iubirea nebună
este abordat din unghiuri contra�
dictorii, principiul amorului pen�
tru o ființă unică stârnind bătăi de
cap. Iluzie sau realitate de netăgă�
duit? Se va lămuri scriitorul fran�
cez la un moment dat și va găsi
formula atotcuprinzătoare: „Dra�
gostea mea pentru tine n�a făcut
decât să crească din prima zi: sub
smochinul imperial, ea tremură și
râde�n scânteile tuturor forjelor
sale cotidiene. Și pentru că tu ești
unică, nu poți să nu fii pentru
mine întotdeauna alta, o altă tu
însăți. Prin felurimea acestor flori
de negândit, pe tine, cea schimbă�
toare, te iubesc acolo, în cămașă
roșie, goală, în cămașă gri“.

Aflate adesea sub semnului
dic teului automat, paginile lui Bre�
ton au drept constantă schimba�
rea, dinamica surprinzătoare ce
însoțeș te căutarea unei noi fru �
museți, gândite „exclusiv în scopuri
pasionale“: „nimic n�aștept decât
de la propria�mi deschidere, de la
setea mea de�a pribegi în căuta�
rea a tot ce există, sunt sigur că ea
mă menține într�o comunicare
misterioasă cu alte ființe disponi�
bile, ca și cum am fi fost chemați
să ne�ntrunim cât mai curând. 
M�aș bucura ca viața mea să nu
lase în urmă�i alt murmur decât
cântecul unui pândar, un cântec
de înșelat așteptarea“.

UNELE DECLARAȚII 
DE IUBIRE SUNT POEZIE
SUPRAREALISTĂ

Apariția femeii este echivalentă cu
prezența frumosului. Conceptul
pe care îl extinde aici Breton este
cel de „frumusețea convulsivă“
(mai apăruse și în Nadja), perce�
pută dincolo de regulile raționa �
lului: „O asemenea frumusețe n�ar
putea emana de cât din sentimen�
tul răvășitor al lucrului revelat,
din certitudinea absolută dată de
irupția unui înțeles care, prin 

în săși natura lui, nu ne putea par�
veni pe căile ordinare ale logicii“.
Prin urmare, „fru musețea convul�
sivă va fi erotic�voalată, explo�
dant�fixă, magic�circumstanțială
sau nu va fi deloc“.

Enunțarea unor noi principii
ale realismului, analiza unor poe �
me, o anchetă literară, confrunta�
rea dintre poeme și viața pro� 
priu�zisă, punerea cap al cap a
coincidențelor, discuții și întâm�
plări trăite alături de Alberto Gia�
cometti, vizita lor într�un talcioc,
istoria evoluției statuii lui Giaco�
metti care este reprodusă în cartea
lui Breton, atașamentul scriitoru�
lui francez față de o lingură de
lemn lucrată țărănește, reve lația
conotațiilor sexuale ale lingurii și
ale condurului Cenușăresei, citite
și prin prisma lui Freud – consti�
tuie mereu prilej pentru sclipiri de
gânduri pline de poezie. 

Dacă unele reflecții asupra iu�
birii intră în logica eseului, unele
declarațiile de iubire sunt pur și
simplu poezie suprarealistă: „astăzi
încerc întreaga emo ție a�mplinirii
fizice, atinse după ce�am pășit vioi
alături de cea pe care�o iubesc până
la�ndepăratul, magnificul strat de
culoarea timpului, unde�mi imagi�
nam că tuberoza e neagră“.  

Ultimele pagini ale cărții ar
putea fi favoritele multor cititori,
căci conțin o scrisoare pe care
Breton i�o adresează fiicei sale,
pentru momentul în care aceasta
va împlini șaisprezece ani. Și în
această scrisoare, ce acoperă do�
uăsprezece pagini, iubirea nebu �
nă e mai presus de orice, valoare
supremă a existenței omenești,
așa cum transpare și din ultimul
gând scris de Breton: „Vă urez să
fiți nebunește iubită“. SDC

André Breton, Iubirea nebună, 
traducere din limba franceză 
şi note de Ovidiu Nimigean, 
Editura Polirom, 2019
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Frumusețea convulsivă a iubirii
Ca și mișcarea su prarealistă în ansam blul ei, și André Breton a fost
preocupat de conceptul iubirii nebune (mai ales că a și trăit-o),
acordând atenție iraționalului care o hrănește și o face să se ma ni -
feste în forme ce implică riscuri, coincidențe, impre vizibil, întâm- 
plare, sfidare a logicii comune. 
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INTERVIU CU SCRIITOAREA TATIANA ȚÎBULEAC:

„Orice limbă vorbită este o viață în plus,
chiar și o limbă care îți este impusă“

Premiul Uniunii Europene pen�
tru Literatură se acordă anual,
începând din 2009, tinerilor
scriitori contemporani din litera�
turile emergente. Este coordonat
de un consorțiu format din: Eu�
ropean and International Book�
sellers Federation (EIBF),
Euro pean Writers’ Council
(EWC) și Federation of European
Publishers (FEP). Consorțiul
înființează jurii naționale care au
rolul de a nominaliza autorii
propuși pentru premiere. Cere�
monia de decernare a premiilor
va avea loc pe data de 2 octom�
brie la Bruxelles. Până atunci, am
dorit să o felicităm pe Tatiana
Țîbuleac și să culegem reacția sa
pe viu la această îmbucurătoare
veste pentru literatura română.

DAN BURCEA

Cum ați primit vestea Premiului
European pentru Literatură? 

Surprinsă. Nu am știut despre
acest premiu, nici despre acest

concurs. Am văzut cartea pe lista
scurtă, alături de oameni și cărți
pe care le admir. Acest lucru m�a
bucurat. Premiul mă onorează,
desigur. Sper ca volumul să își gă�
sească cititori și în alte limbi, iar
limba română să fie auzită în Eu�
ropa o dată în plus.

Care au fost etapele de
selecționare prin care a trecut
romanul dumneavoastră 

laureat, Grădina de sticlă? 

Știu doar că au fost două jurii. Unul
care a propus cărțile, altul care a
desemnat cartea învingătoare.

Elogiat de critică, romanul Gră-
dina de sticlă este considerat ca
fiind „un pariu câștigat“. Ce su-
biect abordați și cum l-ați scris?

Nu prea cred în pariuri, le ocolesc
cât pot. Grădina de sticlă este o
carte pe care am scris�o cu greu�
tate, am lăsat mult din mine în ea.
Are mai multe subiecte, mai mul �
te planuri de descifrare. Mă bu�
cură să văd că în România a fost
înțeleasă, sper să se întâmple la

fel și în alte părți. Este o carte de �
spre supraviețuire și rezistență,
despre oamenii care încearcă să
înțeleagă cine sunt după o viață
întreagă de pribegie. Așa cum este
cazul meu. Este însă și o carte des�
pre recunoștință și ură, dragoste
și iertare. 

Sunteți de acord că acest pre-
miu este în același timp o
recunoaștere a talentului dum-
neavoastră, dar și o victorie a
limbii române în Europa? Care
este raportul dumneavoastră cu
această limbă? 

Este în primul rând o victorie a
limbii române, iar pentru mine
personal este și o recunoaștere a
faptului că în Basarabia se scrie
literatură românească. Iubesc
limba română – este limba în
care mi�am scris toate cărțile, iar
acest fapt ar trebui să spună ceva.

Credeți că multilingvismul este
o bogăție culturală și personală

pentru cei care, ca dumnea-
voastră, ați trăit din plin această
realitate?

Cred că orice limbă vorbită este o
viață în plus, chiar și o limbă care
îți este impusă, chiar și o limbă pe
care o urăști. Sentimentele se pot
schimba, limba însă va rămâne ca
o cheie în buzunarul tău. Eu nu

cred în frică, cred în dragoste –
care poate supune la fel de mult. 

Când va apărea traducerea 
Grădinii de sticlă?

Este tradusă acum în limbile fran�
ceză și spaniolă. Știu că există un
interes și pentru alte limbi euro�
pene. SDC

Scriitoarea Tatiana Țîbuleac este fericita câștigă -
toare a Pre miu lui European pentru Literatură 2019
cu romanul Grădina de sticlă, publicat la Edi tura
Cartier. Acest pre miu, finanțat de către Comisia
Europeană, face parte din progra mul „Creative
Europe“ și are ca scop punerea în lumină a
creației literare con temporane din domeniul
ficțiunii, precum și promovarea literaturii de-a
lungul întregului continent european. La această
competiție participă statele membre ale Uniunii
Europene, dar și țări care nu fac parte din UE,
cum ar fi Islanda, Norvegia, Albania, Georgia,
Moldova și altele. 

În lista scurtă pentru 
premiul literaturii române au mai fost:

l Așa să crească iarba pe noi, de Augustin Cupșa, Editura 
Humanitas, 2017
l Porci, de Tudor Ganea, Editura Polirom, 2018
l Sindromul Stavroghin, de Alina Pavelescu, Editura Humanitas, 2019
l Copilăria lui Kaspar Hauser, de Bogdan-Alexandru Stănescu, 
Editura Polirom, 2017

TATIANA ŢÎBULEAC s-a născut pe 15 octombrie 1978 în
Chișinău, Republica Moldova. Singura fiică a unui jurnalist și 
a unei corectoare de ziar, termină Liceul „Iulia Hasdeu“ din
Chișinău; licenţiată a Facultăţii de Jurnalism și Știinţe ale
Comunicării a USM. A devenit cunoscută publicului larg în 1995,
când iniţiază rubrica Povești adevărate în cel mai important co-
tidian de limbă română din Moldova, „Flux“. Din 1999 face parte
din echipa PRO TV Chișinău în calitate de reporter, editor și
prezentatoare de știri. În prezent este stabilită la Paris. 
A debutat editorial cu Fabule moderne, Chișinău, 2014. Cea de-a
doua carte, Vara în care mama a avut ochii verzi, 2017, este dis -
tinsă cu Premiul Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova (2017),
Premiul revistei „Observator cultural“ și Premiul „Observator
Lyceum“ (2018). Romanul a apărut în franceză și în spaniolă.



– FRAGMENT –

După ce, în cele din urmă, Ce�
lestial a dispărut, Roy a zis:

— Cum spuneam. Lumea�i
plină de femei, mai ales Atlanta.
Ești negru, angajat, heterosexual,
nu ești la închisoare și�ți plac su�
rorile. Ai toate avantajele în raha�
tul ăsta. Dar a trebuit să te iei de
nevastă�mea. Asta a fost lipsă de
respect față de mine ca om. Lipsă
de respect pentru lucrurile prin
care treceam, prin care trecem
toți în țara asta. Celestial era fe�
meia mea. Știai asta. La naiba, tu
ne�ai făcut cunoștință.

Se oprise în fața mea, cu vocea
nu neapărat ridicată, ci mai adâncă.

— Ce, era doar convenabil? Ai
vrut o păsărică din vecini, ca să nu
te mai ostenești să te urci în mașină?

Acum m�am ridicat eu, pen�
tru că există unele cuvinte pe care
un bărbat nu le poate asculta

stând jos. Când m�am ridicat, mă
aștepta și și�a împins pieptul într�
al meu.

— Dă�te din fața mea, Roy.
— Zi�mi, a spus. Zi�mi de ce�

ai făcut�o.
— De ce�am făcut ce?
— De ce mi�ai furat nevasta.

Ar fi trebuit s�o lași în pace. Era
singură – în regulă, dar tu nu erai.
Chiar dacă s�ar fi aruncat pe tine,
ai fi putut să te dai la o parte.

— Ce ți�e așa de greu să în �
țelegi?

— Ăsta�i un căcat, a spus Roy.
Știai că�i nevasta mea înainte să
te ia flama. Ai văzut oportunitatea
și�ai profitat de ea. Atâta timp cât
ți�ai bălăcit scula, puțin ți�a păsat.

L�am împins pentru că nu
aveam încotro.

— Nu vorbi despre ea așa.
— Sau ce? Nu�ți place limba�

jul meu? Nu suntem deloc corecți
politic în închisoare; zicem ce ne
trece prin cap.

— Și ce vrei să spui? Ce vrei să
spun eu? Dacă�ți zic că era o bu �
cățică bună, o să vrei să te bați.
Dacă�ți spun că vreau să mă însor
cu ea, n�o să fie deloc mai bine. De
ce nu dai în mine, pur și simplu, ca
să terminăm discuția? Ideea de
bază e că nu�ți aparține. Nu ți�a
aparținut niciodată. A fost nevasta
ta, da. Dar nu ți�a aparținut. Dacă
nu poți să�nțelegi asta, ia�mă la
bătaie și isprăvește odată.

Roy a făcut o pauză de o clipă.
— Asta�i ce�ai de zis? Că nu�mi

aparține? Nu�ți aparține nici ție,
prietene, a scuipat el lung prin
spațiul unde fusese dintele lipsă.

— Corect.
M�am îndepărtat, uram între�

bările care mi se încrucișau prin�
tre picioare ca un vrej ghimpos.

Îndoiala era divină, mă lăsa ex pus,
fără apărare. Râsul lui Roy m�a
șocat, m�a făcut să uit c�aveam în�
credere în ea ca în ochii din cap.

M�a lovit pe la spate înainte
să apuc să fac un pas.

— Nu pleca.
Asta e bătaia pe care mi�o pro�

misese tata. Încaseaz�o, spusese el.
Încaseaz�o și vezi�ți mai departe de
viață. I�am oferit lui Roy fața și m�a
lovit drept în nas înainte s�apuc
măcar să strâng pumnii. Am simțit
mai întâi impactul, apoi șuvoiul
fierbinte pe buză, urmat de durere.
Am încasat două lovituri puternice
și un croșeu jos, la rinichi și mi�am
înfipt capul în pieptul lui înainte să
mă pună la pământ. Roy petrecuse
ultimii cinci ani în închisoare, în
timp ce eu scrisesem programe
pentru calculator. Până în clipa
asta fusesem mândru că n�am ca�
zier, mândru de viața mea de ne�
golan. Dar pe iarba din spatele lui
Moș Hickey, apărându�mă de pum�
nii de granit ai lui Roy, mi�am dorit
să fi fost alt gen de bărbat.

— Toată lumea�i așa de liniș �
tită, parc�ar fi doar un mic deranj, a
gâfâit el. Asta�i viața mea, nenoroci�
tule. Viața mea. Eram însurat cu ea.

Ați privit vreodată furia în
ochi? Din fața unui bărbat chinuit
nu există scăpare. Chipul lui Roy
era bântuit și sălbatic. Funiile muș �
chilor gâtului îi erau ca niște ca�
bluri; buzele i se strânseseră într�o
crestătură brutală. Izbiturile neîn�
cetate erau alimentate de o nevoie
de a mă lovi mai mare decât nevoia
de oxigen sau chiar de libertate. Ne�
voia lui de a mă răni era mai mare
chiar decât propria mea dorință de
a supraviețui. Eforturile lui de a mă
proteja erau ritualice, artificiale și
simbolice, în timp ce pumnii, pi�
cioarele și ne  voile lui acționau con�
form unui cod sălbatic.

Învățase în închisoare să bată
așa pe cineva? Nu era nimic din
loviturile rapide, cu mult joc de
picioare, pe care mi le aminteam
din certurile din curtea școlii.
Ăsta era abandonul urât al unui
om care nu mai are nimic de pier�
dut. Dacă rămâneam pe iarbă, 
m�ar fi călcat pe cap. M�am ridi�
cat, însă mi�au cedat picioarele.
Am căzut mai întâi în genunchi, ca
o clădire care e demolată, și apoi m�
am trezit pe gazon, cu mirosul de
iarbă uscată și sânge umed în nas.

— Zi că�ți pare rău, a spus, cu
piciorul pregătit de lovitură. Asta

era o oportunitate. O șansă de a flu�
tura steagul alb. Mi�ar fi fost destul
de ușor, să scuip vorbele odată cu
sângele din gură. Sigur că�i puteam
oferi asta, atâta doar că n�am putut.

— De ce să�mi pară rău?
— Știi de ce.
L�am privit în ochii îngustați

din cauza soarelui, dar n�am văzut
pe cineva pe care să�l recunosc. 
M�aș fi dat bătut dacă aș fi crezut
că asta m�ar fi salvat, dacă aș fi
crezut că avea orice altă intenție
numai să mă omoare nu? Nu știu.
Dar dacă aveam să mor în fața
casei mele, preferam să mor având
în gură gustul mândriei.

— Nu�mi pare rău.
Dar îmi părea. Nu pentru ce era

între Celestial și mine, asta n�aș fi
regretat niciodată. Îmi părea rău
pentru multe lucruri. Îmi părea rău
pentru Evie, care suferea de lupus
de atâția ani. Îmi părea rău pentru
elefanții omo râți pentru fildeșul
lor. Îmi părea rău pentru Carlos,
care dăduse la schimb o familie
pentru alta. Îmi părea rău pentru

toată lumea, fiindcă toți trebuie să
murim și nimeni nu știe ce se în�
tâmplă după aia. Îmi părea rău pen�
tru Celestial, care probabil privea
de la fereastră. Cel mai tare îmi
părea rău pentru Roy. Ultima dată
când îl văzusem, în dimineața aceea
dinaintea priveghiului maică�sii,
spusese: „N�am avut nici o șansă,
este? Doar am crezut că am“.

Mă durea, desigur, dar îmi
dădusem seama cum să fac să nu
simt. În schimb, mă gândeam la
Celestial și la mine și la felul în
care poate doar crezuserăm că
putem face față acestei calamități.
Crezuserăm că putem să discu�
tăm despre asta, în chip rațional.
Dar cineva avea să plătească pen�
tru ce i se întâmplase lui Roy,
exact cum Roy plătise pentru ce i
se întâmplase femeii ăleia. Întot�
deauna cineva plătește. Glonțul
nu are nume, așa se zice. Cred că
același lucru e valabil și pentru
răzbunare. Poate chiar și pentru
dragoste. Ea doar există, aleatorie
și fatală, ca o tornadă. SDC
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Tayari Jones – O căsnicie americană
„Suplimentul de

cultură“ publică în

avanpremieră un

fragment din romanul

O căsnicie ameri ca -
nă, de Tayari Jones,

traducere din limba

engleză de Iulia

Anania, care va

apărea în curând în

colecția „Biblioteca

Polirom. Actual“ al

Editurii Polirom.

CARTEA
Celestial și Roy, proaspăt căsătoriţi, întruchipează deopotrivă visul ameri-
can și noul Sud al Statelor Unite. El e tânăr afacerist, ea, o artistă cu
carieră promiţătoare în faţă. Rutina vieţii de cuplu le este brusc invadată
de circumstanţe pe care nici unul dintre ei nu și le-ar fi putut imagina: în
momentul când îi vizitează pe părinţii lui Roy într-un orășel din Louisiana,
Roy e arestat și condamnat la doisprezece ani de închisoare pentru o
infracţiune despre care Celestial știe că soţul ei nu a comis-o. Pe măsură
ce anii trec, Celestial nu reușește să păstreze vie dragostea care a fost
centrul vieţii ei și își află consolarea în braţele lui Andre, prietenul din
copilărie. Când, după cinci ani, sentinţa lui Roy e brusc anulată și el se în-
toarce în Atlanta gata să-și reia viaţa împreună cu Celestial, aceasta se
vede pusă în faţa unei decizii chinuitoare: să renunţe sau să încerce să
reclădească o căsnicie care și-a pierdut temeiul. SDC



Cu titlul Nea Fane de la Rock �
school, Casa de Pariuri Literare
publica în urmă cu doi ani dialo�
gul lui Ștefan Mardale cu Nelu
Stratone (eu mi�am procurat
cartea abia la recentul Bookfest). 

Este unul dintre cele mai subs �
tanțiale volume ale colecției mu�
zicale din portofoliul micii edi turi.
Nu la numărul de pagini mă refer,
ci la conținut. Rar am citit aseme�
nea opinii argumentate, perti�
nente și acide. Aria temelor dia� 
logului nu este foarte vastă, Mardale
nu�și dă cu părerea despre orice,
precum opiniomanii de la televi�
ziuni, nici nu vrea să impună cui �
va ideile sale doar fiindcă are
dreptate. El constată une  le fapte
necuvenite, le pune în evi dență
fără patimă revendicativă, des�
chide legea, invocă paragraful în�
călcat de persoanele făptuitoare și

(se) întreabă de ce nu s�a respec�
tat, de ce nimeni nu a fost con�
damnat pentru infrac țiune și așa
mai departe. 

Ștefan Mardale nu este un vi�
sător care plutește pe deasupra

tristelor noastre realități. A avut
copilărie și adolescență de brăi�
lean crescut în cartierele rău fa�
mate ale urbei cândva bine�cu� 
noscute pentru pofta de viață și
energia violentă a locuitorilor săi.
A fost marinar militar în perioada
când regimul comunist se șubre �
zise într�atât, că nu�și mai alimen �
ta nici vasele de luptă cu carbu� 
rant, exercițiile fiind o mascaradă
greu de digerat pentru ofițerii cu
simțul datoriei. 

Talent muzical nativ și narativ,
Mardale a vrut să devină însă...
electrician, ceea ce a și reușit. Și�a
făcut ucenicia și debutul de rocker
în orașul dunărean, în care tonul
petrecerilor era dat de cea mai pro�
lifică și iubită trupă de... manele,
Azur. Atras de boema rock, s�a
mutat din Brăila în Timișoara în

perioada în care, deși venise liber�
tatea, rockerii se simțeau, totuși, în
carapace. Paradox explicabil: să
trăiești ca rocker liber înseamnă să
fii plătit pentru ce cânți și, mai ales,
pentru câte discuri vinzi. Or, în anii
’90, showbizul incipient pe mân�
drele plaiuri valahe gâlgâia de
șmecheri dornici de rapidă înavu �
țire, cu promisiuni ce ademeneau
invariabil nu numai tineri dornici
de faimă, ci și interpreți deja con �
sacrați și oarecum îndestulați. Du �
pă multe fluctuații, obișnuite în
lumea rockerească, s�au sedimen�
tat pe disc niște piese cu trupa Foi�
leton, apoi Mardale se clasicizează,
ca să zic așa, în gruparea Cri Gri.
Discurile însă nu prea se vând, în
ciuda valorii evidente, a melo �
dicității și orchestrațiilor atrăgă�
toare, a versurilor inteligente, in� 
citante. Incapabil de compromisuri
profitabile, Ștefan Mardale lucrea �
ză ani de zile în domeniul... construc�
țiilor, apoi ajunge „îndrumător vo �
cal“, nu profesor, la Rockschool, o
școală neconvențională girată de oa�
meni competenți, cu statut și nume în
muzica pop�rock autohtonă. 

Multe dintre acțiunile și luă�
rile de atitudine ale lui Mardale
arată un om de caracter, decis să

apere statutul rockerilor din Ro�
mânia, dar și demnitatea umană,
câtă a rămas nealterată în spațiul
public băștinaș, mâncat de invi�
die, lăcomie, trădări, politicia�
nisme, impostură și tot ce urâ� 
țește viața. Mardale, indiscutabil,
este un artist cult, cu lecturi bine
asimilate și cu un set de valori de
la care nu abdică. El poate servi
oricând drept model de compor�
tare, dar nu în showbiz, domeniu
cu figuri și obiceiuri stranii. Roc�
kul este asociat pretutindeni cu
dezmățul, depravarea și lipsa
decenței. Și totuși, cântecele com�
puse de acești rockeri cuceresc
publicul, sunt asumate ca parte a
identității de milioane de indivizi
cărora, declarativ, le repugnă ce
fac rockerii în viața particulară.
Oare de ce? Nu descopăr eu piatra
filosofală: oamenilor le plac re �
voltații, răufăcătorii exercită o
atracție morbidă, contestatarii
cu leg roadele impertinenței mai
devreme sau mai apoi... A gusta din
fructul oprit e înscris în ADN�ul
umanității.

Rocker lipsit de excese, Mar�
dale poate fi nemulțumit. Nu
cred că�l consolează faptul că nu�i
singurul. SDC

Un rocker
puțin furios
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A trecut suficient timp cât să
zicem că rețelele sociale sunt deja
„bătrâne“. Ajunși mari, sunt copii
care au crescut, la propriu, odată
cu ele. Albumele lor foto, de la
primele fotografii din materni�
tate până la ultima zi de școală,
de la mare, de la bunica, din sce�
neta de la școală, cu zâmbete
știrbe sau bocete jeluitoare –
toate aceste instantanee nu mai
sunt în albume legate elegant și
puse în bibliotecă, ci undeva pe
Internet, postate de părinții lor.

Apple Martin, de exemplu, are 14
ani și o mamă celebră. Este actrița
Gwyneth Paltrow, al cărei cont de
Instagram este urmărit de peste
cinci milioane de persoane și pe
care a postat recent o fotografie
cu ea și cu fiica ei de la schi. Apple
i�a răspuns public: „Mamă, am
vor bit deja despre asta. Nu ai voie
să postezi fotografii cu mine fără
consimțământul meu“. 

Disputa dintre cele două a rea�
prins o dezbatere despre așa�nu�
mita cultură de sharenting – pă �
rinți care împărtășesc pe Internet

detalii numeroase și de multe ori
intime din viața copiilor. Majori�
tatea susțin că e dreptul lor să
facă asta. Este viața lor, copiii le
sunt cea mai mare bucurie, mun�
cesc din greu să îi crească și me�
rită să se laude, inclusiv public, cu
asta. Dar se poate vorbi oare și de
un drept la imagine al copiilor?
Cum poate fi protejat? Să fie ne�
voie de consimțământ explicit din
partea minorului pentru a posta
o fotografie cu el pe Internet?

Pare ridicol, dar nu și pentru
adolescenții care au crescut sub
ochii internetului. Nici nu sunt
greu de înțeles: închipuiți�vă că
părinții voștri ar scoate la iveală
albumele foto din copilărie nu doar
atunci când vin apropiații în vi�
zită, ci le�ar afișa în fața ușii sau a
blocului, să le poată vedea inclu�
siv străini. 

„Aici era la mare și refuzase să
mai poarte haine toată săptămâ �
na.“ „Aici și�a dat înghețata pe ro �
chiță și a trebuit să meargă așa la
școală.“ „Și�a uitat replica pe scenă
și a început să plângă, ți se rupea
sufletul, uite ce bosumflat era.“ 

Un studiu din 2010 (au trecut,
deci, 9 ani) arăta că peste 90% dintre
copiii de 2 ani aveau deja o prezență
online. Se pune și întrebarea: ce este
rău în asta?. E suficient să privim
mecanismele preadoles cenților și
adoles cenților de a�și proteja intimi�
tatea pe Internet. Pentru că sunt deja
nativi digitali, au conturi multiple,

identități fictive, folosesc aplicații
care permit ștergerea din conversa �
ție a mesajelor și fotografiilor, intră
pe canale criptate când vor să dis�
cute chestiuni private. Se pricep mai
bine la protecția vieții personale
decât adulții din jurul lor.

Se vorbește mult despre sigu �
ranța celor mici pe Internet și cât

de important este să fie educați în
legătură cu pericolele care îi pân�
desc, dar un raport privind secu�
ritatea online arată că părinții
sunt cel mai mare pericol pentru
intimitatea copiilor. Au fost fu�
rate identități pornind de la sim�
ple fotografii de la o aniversare,
pentru că acolo erau adunate și
disponibile toate datele necesare:
loc, nume, zi, luna și anul nașterii.
De multe ori copiii au fost bat �
jocoriți în școli pentru poze vechi
găsite pe paginile părin ților. Ado �
les cen ții sunt și experți în a sco�
toci pe Internet după orice poate
fi compro mițător. 

Pentru adulți, există acum o
legislație a Internetului care le dă
dreptul „să fie uitați“. Copiii lor, în
schimb, nu au nici măcar dreptul
de a nu fi acolo. SDC

MĂDĂLINA COCEA
DE VEGHE-N LANUL 
DE CULTURĂ

Cui aparțin fotografiile copiilor?

DUMITRU UNGUREANU
ROCKIN’ BY MYSELF



După ce au provocat în primăvară o
aprinsă polemică publicând o cari�
catură considerată antisemită, cei
de la cotidianul „New York Times“
au decis luni să nu mai publice ca�
ricaturi politice în edițiile in terna �
ționale. O decizie ce a provocat un
cu totul alt gen de supărări.

Plantu, celebrul desenator al
ziarului francez „Le Monde“ și
fondator al asociației Cartooning
for Peace, a criticat decizia coti�
dianului american: „Umorul și
imaginile deranjante fac parte din
democrațiile noastre“, a declarat
Plantu. „Să le suprimi este un gest
la fel de cretin ca cel de a cere co�
piilor să nu mai facă desene cu
mame de Ziua Mamei.“

Un alt desenator francez, Pa�
trick Chappatte, care publică săp�
tămânal în „New York Times“, dar

și în alte publicații („Le Temps“,
„Spiegel“ și „Canard enchaîné“)
susține același punct de vedere:

„Desenele politice s�au născut oda �
tă cu democrația. Când ele sunt
atacate, și libertatea este atacată.
Dacă desenele de presă sunt o
țintă preferată e din cauza naturii
și a vizibilității lor: ele conden�
sează o opinie, sunt scurtături vi �
zuale care au o capacitatea ie șită
din comun de a lovi mințile.“ De
aceeași părere, mulți alți cunoscuți

desenatori de presă s�au declarat
solidari cu caricatu riștii americani
și au reacționat și ei... prin carica�
turi publicate mai ales în social
media. Anunțându�și decizia, „New
York Times“ a ținut să asigure că va
continua să „investească în forme
de jurnalism de opinie inclusiv vi�
zual“, dar Plantu crede că, de fapt,
ziarul nu a făcut decât „să se plece

în fața rețelelor sociale“. Prin Car�
tooning for Peace (asociație crea �
tă în 2006 împreună cu Kofi
Annan) și prin ONG�ul Reporters
sans frontières (RSF), Plantu duce
de ceva vreme o campanie prin
care vrea să obțină din partea
UNESCO recu noașterea caricatu�
rii de presă ca fiind „un drept
uman fundamental“. SDC

Vremuri grele pentru caricaturiști.
Desenatorii ripostează 
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LUCIAN AMARII (JUP)
SUPLIMENTUL LUI JUP

Un Salvator Mundi numai 
pentru ochii unui prinț saudit
Cel mai valoros tablou din lume,
Salvator Mundi, atribuit lui Leo�
nardo da Vinci, a fost regăsit. Ta�
bloul nu a mai fost văzut din 2017,
de când a fost vândut la o licitație la
Christie’s pentru suma uriașă de
450 de milioane de dolari. Oficial, 

el a fost achiziționat pentru a com�
pleta colecția muzeului Luvru din
Abu Dhabi, dar „Wall Street Jour�
nal“ susține că tabloul a fost dus pe
iahtul puternicului prinț moște �
nitor al Arabiei Saudite, Moham�
med bin Salman, supranumit MBS.

Britanica Kenny Schachter, specia�
listă în artă, crede că tabloul va ră�
mâne pe iahtul prințului până când
Arabia Saudită va termina de trans�
format regiunea Al�Ula într�un sit
cultural care să atragă turiști din
întreaga lume. SDC
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„Suplimentul de cultură“ 
este tipărit cu sprijinul 

Adevărul Holding

Marcă înregistrată – Editura Polirom și 
„Ziarul de Iași“. Proiect realizat de Editura Polirom în

colaborare cu „Ziarul de Iași“. Se distribuie gratuit
împreună cu „Ziarul de Iași“.

Music Group, însă reprezentanții
firmei susțin că autorii articolului
nu s�au documentat suficient și că
„incidentul, foarte nefericit, nu a
avut nici un impact asupra carie�
rei sau veniturilor artiștilor“. Dar
„New York Times“ afirmă că în in�
cendiu au fost distruse înregistră�
rile master ale melodiilor produse,
în zeci de ani, de un număr uriaș
de artiști (Ray Charles, BB King, The

Four Tops, Joni Mitchell, Al Green,
Eric Clapton, The Eagles, Tom
Petty, REM, Janet Jackson, Guns
N’Roses, Mary J. Blige, No Doubt și
Snoop Dogg).
n „O grămadă de povești care îmi
plac nu sunt cu supereroi. Deci nu
e un lucru rău că pot să spun
poveștile astea pe serviciile de
streaming“, își explică George Cloo�
ney întoarcerea la TV după 20 de
ani, în adaptarea romanului Catch
22. Clooney susține că lucrul la
această adaptare are ca scop și
atragerea publicului filmului
către romanul din 1961 al lui Jo�
seph Heller: „Dacă e să faci ceva ce
încurajează oamenii să citească
este probabil o idee bună, iar așa
ceva nu se întâmplă foarte des“.
n Emily Ruskovich (foto sus), o
americancă de 33 de ani, a câștigat
Dublin Literary Award în valoare de
100.000 de lire sterline pentru ro�
manul ei de debut, Idaho. Dublin Li�
terary Award este premiul literar
pentru limbă engleză cu cea mai
mare valoare monetară. Emily Rus�
kovich a câștigat în fața unor autori

recom pensați cu Man Booker Prize,
Women’s Prize for Fiction și Prix
Goncourt.
n Steven Spielberg (foto jos) scrie
scenariul unei serii horror pe
care o va regiza pentru Quibi, vii�
torul serviciu de streaming pen�
tru mobil fondat de Jeffrey Ka� 
tzenberg. Seria va conține 10�12
episoade scurte și se va numi
Spielberg After Dark – și va putea
fi văzută numai după lăsarea întu�
nericului. SDC

Pagini realizate de 
DRAGOȘ COJOCARU

PE SCURT

n Catherine Deneuve va fi preșe �
dintele juriului celei de a 45�a
ediții a Festivalului de Film Ame�
rican de la Deauville, ce va avea
loc între 6 și 15 septembrie. „Iu �
bim la ea libertatea ei sălbatică și
riscurile pe care și le asumă“, au
explicat organizatorii festivalului.
n După ce săptămâna trecută un
hacker a furat materialele muzi�
cale stocate pe 18 minidiscuri ale
lui Thom Yorke (foto), liderul tru�
pei bri tanice Radiohead, acesta a
decis să facă publice aceste 18 ore
de muzică. El pot fi achiziționate
pentru numai 18 lire sterline, iar
încasările vor fi donate unei
asociații ce luptă contra încălzirii
climatice. Muzica de pe discurile
piratate datează din perioada
1995�1998 ce corespunde sesiuni�
lor de lucru la albumul cult al tru�
pei Radiohead, OK Computer.
n Cunoscutul romancier britanic
Ken Follet a anunțat că va dona
suma de 100.000 de dolari și toate

beneficiile rezultate de pe urma
cărții sale omagiu Notre�Dame
fundației care se ocupă cu repara�
rea catedralei pariziene.
n Aproape 500.000 de piese a mii
de muzicieni, printre care Sir Elton
John, Aretha Franklin, Nirvana sau
Eminem, au fost distruse într�un in�
cendiu din 2008, titrează „New York
Times“. Ziarul  scrie că acestea erau
stocate într�un depozit al Universal

Cei care nu găsesc bilete la cele
mai mari festivaluri muzicale din
Europa, precum Glastonbury,
Rea ding sau Isle of Wight, se pot
consola cu oferta de cópii aproa �
pe la indigo, scrie BBC.

Astfel, conform datelor En�
tertainment Agents’ Association,
în ultimii ani au crescut conside�
rabil vânzările de bilete pentru
festivaluri „alternative“, precum
Glastonbudget, Tribfest, The Big
Fake Festival și alte 30 de mani�
festări numai din Marea Britanie,
unde pe scene urcă trupe oma�
giale, precum Coldplace, Antarc �
tic Monkeys, Guns2Roses, Stereo�
tonics sau Blondied.

Marele atu al acestor festiva�
luri sunt prețurile foarte scăzute și

un raport favorabil calitate/ preț.
„De exemplu“, spune Neil Tomlin�
son de la Entertainment Agents’
Association, „dacă îți place trupa
Killers, iar ea nu e disponibilă, poți
să mergi să îi vezi pe The Killerz
care reproduc pe scenă toate pie�
sele care îți plac, hit după hit“.

Astăzi, trupele omagiale, aju�
tate de evoluțiile în tehnica lumi�
nilor și a sunetului de scenă, ajung
„să sune și să semene aproape în tru
totul cu originalele“. Piața pentru
ele este în creștere, mai ales în Ame�
rica, Germania și UK și mai ales la
festivalurile outdoor. „Este o indus�
trie care generează încasări de 20�
30 de milioane de lire sterline
anual“, spune Tarquin Shaw�Young
de la Stagecoach Talent Agency UK.

Există și un The Big Fake Fes�
tival, unde marile „vedete“ pot
um ple un stadion cântând live „pe
bune“, trupe precum Green Date,
nu Green Day, New2, nu U2 sau
Flash, nu Queen. „De fapt, publicul
primește doar o versiune intens
diluată a unor mari hituri ale unui
pop star în perioada lui de glorie“,
este de părere jurnalistul muzical
Paul Morley, care crede că și acești
artiști imitatori ar trebui să aibă
parte de cronici profesioniste. 

Cu atât mai mult cu cât și
aceste tribute bands ajung să de�
vină, la rândul lor, branduri muzi�
cale. Deseori, ele ajung să fie apre�  
ciate chiar de „originale“ – de
exem plu, Jon Bon Jovi a cântat la
un moment dat cu trupa Bon Jovi
Experience, iar Bjorn Again au fost
invitați de membrii ABBA să pro�
moveze albumul Abba Gold. SDC

Vara falselor festivaluri



Tare ciudat este felul în care
funcționează creierul ăsta uman.
Pe măsură ce înaintăm în vârstă,
uităm aproape toate detaliile co�
pilăriei timpurii. 

Am ajuns acum, la patruzeci de
ani, să mă uit ca curca în lemne în
gurile părinților mei atunci când,
la câte o masa aniversară, se
apucă să îmi povestească despre
cum la opt luni am eliberat din

colivie nu știu ce pasăre care când
cânta spunea ceva de genul „lucru
rău, lucru rău“. Cică deși colivia
avea un lăcățel, eu am folosit
agrafa de la propria pelincă și 
l�am desfăcut. Nu mai țin minte
nimic. Mai mult, dacă îmi dai
acum o agrafă nu reușesc să des�
fac nici un lacăt.

La vârsta de un an am fost dat
la creșă, fiindcă părinții trebuia să
pună umărul la propășirea patriei
noastre pe atunci socialiste. Se
pare că nu mi�a convenit faptul că
aveam de împărțit instituția cu
mulți alți copii, pe care mereu în�
cercam să�i arunc din pătuțurile
lor, adresându�le invective precum

„gu gu ga“ sau „ngă ngu pta“. So �
luția pe care am găsit�o a fost una
foarte ingenioasă. Mi se po vestește
cum că am luat o foaie tipizată de
Loto Pronosport și, fo losind ca�
rioca cu care scriam pe pereți, am
bifat corect toate rezultatele, câș �
tigând o sumă considerabilă. Am
țipat la ai mei să îmi dea banii, iar
în ziua următoare am cumpărat,
pe sub mână, un camion de cartofi
de la CAP Dorohoi.

În aceeași seară am plecat
spre Constanța, unde am vândut
cartofii la poarta pieței și am du�
blat banii. Tata nu făcea decât să
dea explicații milițienilor care
stăteau la coadă: nu știu, dom’le,

nu e copilul meu. După cinci
curse Dorohoi – Constanța, banii
pe care îi adunasem nu mai încă�
peau în lada recamierului. M�am
dus la Inspectoratul Școlar Jude �
țean și l�am chemat pe tovarășul
inspector�șef, pe care l�am pus să
se uite în ladă. Ga gu? Gân ga brla
caca! În traducere însemna: îi vrei?
Vinde�mi creșa!

Inspectorul era rudă cu se�
cretarul județean de partid, care
a zis: ga gu! Da, aveam un an și de�
venisem proprietarul creșei, pe
care o foloseam discreționar, ne�
primind decât copiii care îmi fă�
ceau pe plac sau ai căror părinți se
milogeau la ușa alor mei: vă implo�
răm, vorbiți dumneavoastră cu
to’așu’ Gagu, nu avem unde să îl
ducem! Iar eu, la pelincă și cravată,
apăream de după ușa dormitorului

și le spuneam că fără un castron
mare de măr cu biscuiți nu avem
ce discuta. La trei ani am dat creșa
pe o minge, fiindcă nu îmi mai tre�
buia. Crescusem. 

De ce uităm? De ce nu mai
sunt în stare nici măcar să fac o
sută de lei cheltuind două? Asta
nu voi pricepe niciodată. SDC

La trei ani după formidabilul
debut cu Fiul lui Saul, în care
trata inedit tema atât de tocită a
Holocaustului (filmul a fost dis�
tins, printre altele, cu Oscarul
pentru film străin), László Nemes
a revenit cu Apusul, care e plasat
cu o generație înaintea acțiunii
din Fiul lui Saul. 

Apusul e un film despre nașterea
unui secol, dar și despre împreju�
rările care au dus la Primul Răz�
boi Mondial. Totuși, nu e un film
istoric. Nu vorbește despre per�
soane și împrejurări reale și nici
nu și�a propus să studieze faptul
istoric. Intenția regizorului (enu n �
țată și în interviuri) a fost mai de�
grabă aceea de a recompune
atmosfera, umorile vremii și de a
încerca să înțeleagă cum a fost posi �
bil ca din acea intersecție cu po �
sibilități bune, Europa să aleagă
totuși calea sinuciderii. Există o
continuitate logică între Apusul și
Fiul lui Saul, amândouă sunt cro�
nici ale unor sinucideri colective
care au marcat secolul XX. 

De fapt, Nemes se gândea să
facă Apusul înaintea filmului care
i�a adus în 2015 Grand Prix du
Jury la Cannes. În Apusul perso�
najul central e o tânără femeie,
Írisz Leiter (interpretată de Juli
Jakab, care avea cel mai impor�
tant rol feminin în Fiul lui Saul)
care vine din Trieste la Budapesta
în anul 1913 (deci încă în imperiu)
și se angajează la magazinul de
pălării ținut odinioară de părinții
ei. Acum, magazinul e condus de
un domn scorțos și nu prea bine�
voitor pe nume Oszkár Brill (in�
terpretat de un Vlad Ivanov ca de
obicei impecabil și care vorbește
direct în maghiară). Când află că
ar avea un frate, Írisz pornește în
căutarea acestuia, dar cercetările
o conduc într�un labirint unde
coexistă lume bună și anarhiști și
în care totul devine atât de com�
plicat până la urmă, încât specta�
torul este derutat. 

Chestionat de publicația „Film
Comment“ în legătură cu această
derută dramaturgică, Nemes (care
a scris scenariul împreună cu
Clara Royer și Matthieu Taponier,
cu care e prieten de când locuia la
Paris) spune că asta i�a fost și
intenția. „Frustrarea și confuzia
sunt parte a procesului“ prin care
trebuie să treacă spectatorul.
Acesta nu trebuie să înțeleagă tot,
pentru că și în viață multe rămân
de neînțeles. Explicația nu poate
fi totuși de prea mult folos când
nu reușești să înțelegi exact cine

sunt personajele și care sunt rela �
țiile dintre ele. Iar asta te împie�
dică să fii permeabil până la plă� 
sele la atmosfera filmului.

Altfel, Apusul e foarte elabo�
rat vizual și sonor, tocmai pentru a
face imersia cât mai bună. Mátyás
Erdély (care a lucrat și la Fiul lui
Saul) l�a filmat pe 35mm, banda
sonoră (la fel de migăloasă ca în
filmul de debut) face în așa fel
încât să percepi toate zgomotele la
intensitate egală, iar scenografia și
costumele (mai ales pălăriile) sunt
în același timp autentice semne de
punctuație în cronica vremii, dar
și mici opere de artă. 

În afara lui Ivanov, și actorul
român de origine maghiară Le�
vente Molnár apare în film. Când
vorbește despre ce caută într�un
actor, Nemes se referă mai mult la
un soi de calitate umană sau un
interes pe care i�l trezește un ac �
tor ca persoană și mai puțin la ta�
lentul acestuia. De pildă, spunea
despre Vlad Ivanov că, la fel ca

Juli Jakab, el are în personalitatea
lui „straturi dificil de explicat“, iar
acest lucru era ideal pentru ca
spectatorul să nu�i poată citi per�
sonajul prea ușor

Cineastul maghiar pare inte�
resat de cinema ca de un vehicul
pentru vibrațiile vremii (chiar fo�
losea într�un interviu cuvântul
vibrație) decât de un mijloc mai
mult sau puțin rațional de înțele �
gere. El încearcă să perceapă sub�
til neliniștile unei epoci, ceva aflat
în spatele istoriei, insesizabil, sen �
zații care stau pe limbă dar sunt
greu de verbalizat, atmosfera de
pericol surd sau de „ceva care plu �
tește în aer“. Numai că această
căutare devine prea ierboasă, prea
într�adevăr confuză în Apusul, un �
de povestea se risipește și se pier �
de – pe când în Fiul lui Saul ea
mergea pe lamă de brici de la în�
ceput și până la sfârșit. Nemes
vrea să invoce spiritul vremii din
La Belle Epoque, dar spiritul nu
iese din sticlă sau nu în forma în

care probabil se aștepta (sau, mai
degrabă, nici nu știa ce putea ieși). 

Până la urmă, cred că cine�
maul pe care îl face László Nemes
e o formă de autocunoaștere. Năs�
cut dintr�un tată regizor (András
Jeles), el a locuit multă vreme în
Franța (spune că vorbește franceză
mai bine decât ungurește), e fluent
și în engleză și probabil își caută în
cinema niște rădăcini. Eroul din
Fiul lui Saul se strădu iește să în�
groape după ritual, în lagărul de la
Auschwitz, un copil despre care
crede că e al lui. Eroina din Apusul
caută un frate despre a cărui exis �
tență nu știa. Interesant că această
recuperare e imprecisă, dar și că e
făcută pe zone atât de dureroase
din punct de vedere colectiv – Pri�
mul Război Mondial și Holocaus�
tul. Asta poate e și o încercare de a
găsi niște rădăcini nu doar în spa �
țiu, dar și în istorie.

În orice caz, un regizor de ur�
mărit, căutarea nu e ușoară. Va
urma. SDC
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