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Dismas a fost tâlharul cel bun de
pe cruce, cel care a crezut că
Iisus Hristos chiar este fiul lui
Dumnezeu, chiar când Iisus
Hristos însuși avea îndoieli. As�
tăzi, Dismas este socotit protec�
torul lucrătorilor de la pompe
funebre. 

Aș fi putut să�mi aleg numele Abel
sau Ariel, mi�a plăcut însă dispe�
rarea lui Dismas. Credința începe
din disperare, nu�i așa?

Când au venit primii pocăiți
la noi în oraș, eu eram un țânc și
nimic mai mult. Când tata s�a
lăsat de băutură, a coborât liniș �
tea peste casa noastră și am știut
că domnul Iisus Hristos ne iubeș �
te în tot ceasul și ne poartă de
grijă și vrea să fim fericiți.

Nu m�am mai gândit de mul �
tă vreme la oraș, chiar dacă simt
că îl port în mine oriunde merg, îl
port în mine sub coaste și poate că
mi�ar fi greu dacă Domnul Iisus
mi�ar cere să îi dau orașul meu de
sub coaste să�mi facă din el o fe�
meie sau o altă făptură încă și mai
minunată.

Lucrez la o fabrică de la mar�
ginea Dublinului, iar în fiecare
seară de miercuri propovăduiesc
învățăturile domnului Iisus, așa
cum au fost ele scrise în cartea
sfântă.  

Citesc din Biblie la o răscruce
și pe lângă mine trec oameni foarte

grăbiți, copiii se mai opresc une �
ori să mă asculte, e ceva ca o pre �
zență în ochii lor, dar apoi adulții
îi trag de mână și copiii se înde�
părtează și eu rămân singur sub
ploaie, cu portavocea în mână și
cuvintele lui Iisus arzându�mi co �
șul pieptului. În dictatură nu am
apucat să fiu altceva decât un pio�
nier. Am rămas un pionier. 

Fac lucrarea Domnului în Ir�
landa, aici m�am căsătorit, aici 
s�au născut Lea și Rahela, și Dom �
nul Iisus mă duce în brațe în tot
ceasul și niciodată nu e mai multă
fericire în inima mea decât în
diminețile de sâmbătă când Lea și
Rahela mă trezesc așezându�și
obrajii peste pieptul meu, gata
îmbrăcate de sărbătoare, în rochii
albe, fără nici o pată. Puritatea lor
mă vindecă de îndoială și furia nu
are loc în sufletul meu. 

În unele nopți dorm prost și
visez urât. 

Nu știu de unde visul acesta:
eu privesc din spate o femeie cu
pantofi cu toc mic, îmbrăcată într�
o rochie din anii ’50, care merge
fără să arunce nici o privire îna �
poi, și chiar atunci apare un băr�
bat masiv care trece pe stradă pe
lângă ea, și umerii lor aproape că
se ating, și el mă aude propovă�
duind cuvântul Domnului și vine
la mine și îmi smulge portavocea
și eu îl lovesc, mai mult ca să mă
apăr, și nu știu de unde în mâna
mea apare un cuțit și eu înfig
cuțitul acela în inima lui și îi țin
capul în mâini cât moare.

Mă uit la el murind și zâm�
besc.

Și mă trezesc lac de sudoare,
îmi iau pulsul cu mâna dreaptă
peste încheietura mâinii stângi și
mereu mă gândesc la psalmii lui
David, ca să mă liniștesc.

Întâi a murit mama, i�am ți �
nut mâna în mâna mea și în ea

avea o branulă, ochii ei erau gal�
beni și nu mi�a lăsat nici un cu�
vânt de încheiere. 

Apoi a murit tata – și eu am
simțit că a murit ca să fie solidar
cu mama în moarte.

Acum părinții mei își trăiesc
pacea eternă, eu am doi morți
într�un cimitir din Irlanda, frații
mei sunt toți aici și într�o zi și ei vor
muri aici și ei vor fi dați pământu�
lui aici. 

Ziua aceea e departe.
Uneori pe stradă mi se pare

că o văd aievea pe femeia din visul
meu – femeia care se îndepărtea �
ză, și atunci mă aștept să apară de
nicăieri bărbatul masiv și caut pe
sub palton un cuțit, dar nu găsesc
decât Noul Testament. 

Am mereu Noul Testament la
mine, dar n�am știut niciodată ce
rele a comis Dismas înainte să fie
tâlharul cel bun de pe cruce. 

Ploaia îmi intră pe sub haine
și simt că îmi inundă inima și
spun mai departe cuvântul Dom�
nului și oamenii din Dublin trec
și ei mai departe, pe lângă mine –
unii cântă cântece de beție, dar
nici ei nu se opresc. SDC

ANDREI CRĂCIUN
CULEGĂTORUL DE HARFE

Povestea lui Dismas 

1.

După alegeri, văd că presa pese�
distă – cu vârfurile de lance An�
tena 3 și România TV – și�a cam
lăsat baltă publicul țintă și, mai
nou, se chinuie să le explice alegă�
torilor anti�PSD cât de dezamăgiți
trebuie să fie de USR și PNL. „Se
omoară între ei pentru ciolan!“,
„Nu le pasă de oamenii care i�au
votat!“, „Săracii alegători de dreap �
ta, ce mai trebuie să sufere!“ etc.
Băieți, lăsați, mulțumim, nu e ne�
voie. Cred că vă deranjați degeaba. 

Vorbiți în continuare publi�
cului vostru pesedist, țineți�o ca și
înainte cu cât de bun și frumos e

PSD�ul, băgați�o a mia oară pe aia
cu statul paralel și cu ce nasoală e
Uniunea Europeană. Respirați,
liniștiți�vă! Ăștia anti�PSD sunt în
stare să fie dezamăgiți și singuri,
de capul lor – s�au specializat în
dezamăgire! –, nu vă irosiți tim�
pul prețios să îi ma nipulați în
direcția asta.

2.

M�am apucat să urăsc fumători
pe la 14 ani. Eram mai mulți bă �
ieți și fete la scara blocului, dis�
cutam parcă despre trăitul să �
nă tos și salvarea biosferei. Și, la
un moment dat, mai toți s�au
apucat de urât, iar băieții făceau

mișto de mine, ispitindu�mă:
– Hai, oaie, urăște și tu cu noi

un fumător!
Pe�atunci mi se părea stupid

să urăsc, dar am zis să mă prefac
și eu un pic de ochii celorlalți, ca
să nu par nașpa. Nu mai țin minte
cum arăta primul fumător pe care
l�am urât, cert e că nu l�am urât
din tot sufletul. Nu mi�a plăcut
deloc senzația. Am amețit și mi 
s�a făcut greață, pentru că, na,
omul nu e născut să urască fumă�
torii. Anturajul îl schimbă! 

Multă vreme i�am urât doar
ocazional, mai mult în joacă, de
socializare. Însă, pe măsură ce cri�
zele de identitate și problemele
emoțio nale mi s�au îndesit, să
urăsc fumătorii a devenit o plă�
cere. Mai ales din clipa în care am
asociat ura cu cafeaua de dimi �
neață. 

Apoi au venit toate celelal te:
serviciu, familie, rate etc... Ce să
faci ca să scapi de stres? Urăști.
Așa ajungi să urăști compulsiv ob�

sesiv. Și, dacă viața ta e flenduri,
pe cine altcineva să urăști mai
amarnic? Pe fumători, evident,
care�s atât de la îndemână și care
știu să se bucure în viață și dintr�o
chestie atât de măruntă precum
un fum de țigară.

Unii zic că te poți îmbolnăvi și
chiar muri de la asemenea ură. Ei,
rahat, nu�i nimic dovedit științi �
fic! (Singurul efect dovedit e că�ți
pierzi simțul umorului.) Bunicul
meu a urât toată viața câte 40 de
fumători pe zi și a trăit până la 92
de ani. Pentru orice eventualitate,

am încercat o vreme să urăsc mai
sănătos – de exemplu, bicicliști –,
dar e frecție, vă spun! Nimic nu se
compară cu satisfacția de a urî 
și chinui fumătorii! Nici nu�mi
pot imagina o plăcere mai mare 
în viață decât ura de după sau ul�
timul fumător urât înainte de
moarte...

Evident, nu așa gândesc eu, ci
cam ăsta e profilul de gândire, fire
și trăire al celor care îi hăituiesc
pe fumători și nu mai știu ce să in�
venteze ca să�i umilească și să�i
chinuie.

3.

Mulți ar putea crede că scriu prea
des pe Facebook și la ziar despre
lăsatul meu de fumat, ca să mă
laud ori ca să primesc like�uri.
Total fals. Nu vreau decât să
crească cât mai mult numărul
celor față de care mă fac de râs, în
caz că�mi trece prin cap să mă
reapuc. SDC

FLORIN LĂZĂRESCU
ÎNTÂMPLĂRI 
ŞI PERSONAJE

Știri la zi din actualitatea culturală și articolele ediţiei pe
www.suplimentuldecultura.ro

Trei feluri de
manipulare
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S�ar zice că nu poți judeca un loc
doar din ceea ce vezi într�o călă�
torie de câteva ore. Și e adevărat –
dacă îl vezi pentru prima oară.
Însă scurtul meu periplu de la
Timișoara la Zalău și înapoi a
fost o călătorie prin țara mea, pe
care, ca toți oamenii locului, o
știu, o văd cum s�a schimbat și o
judec – ca atunci când întâlnești
o cunoștință veche și remarci în
sinea ta cât de mult sau cât de
puțin s�a transformat.

Aici, pe granița de vest, despre
care se zice mereu că e cea mai oc�
cidentalizată parte a României, se
vede bine că țara s�a schimbat
destul de mult și, în același timp,
destul de puțin. Stând relaxat pe
scaunul autobuzului, cu privirea
ațintită pe geam, mi�am imaginat
că aș fi un turist străin, vag cunos�
cător al Europei, care încearcă să�și

amintească după ultima beție în
ce parte de lume a picat. Și, chiar
fără indicatoare rutiere sau alte
însemne oficiale, vestul României
miroase puternic a Europa de Est.

Natura e frumoasă și ne place
să ne lăudăm cu asta („Și femeile“, e
adăugirea obișnuită, de parcă ro�
mânul s�a născut proxenet) – dar e
un clișeu cu o fațetă tristă: numai
natura e frumoasă, așa, de capul ei,
atunci când e lăsată în pace să�și
vadă singură de fru musețe. Dacă ar
fi trebuit să construim noi natura,
jalnic ar mai arăta! Altfel, prin mij�
locul naturii ăsteia, atâta cât se vede
din ea de pe șosea, gunoaiele fâlfâie,
lucesc și se rostogolesc la tot pasul.
Orice margine de crâng sau de pă�
dure are pe undeva câteva movilițe
de pungi, saci rupți, resturi de mân�
care, peturi și, de câțiva ani încoace,
nelipsitele grămezi de moloz, cără�
midă spartă și bucăți de lemn.

Aici intervine un paradox la
care nu poți să nu te gândești:po �
pulația țării scade accelerat, căci
România are una dintre cele mai
mari rate ale emigrației din lume,
la care se adaugă și migrația in�
ternă spre marile centru urbane.
Satele se depopulează, ră mân în
părăsire – și totuși în aproape
toate satele prin care am trecut
am văzut construcții noi sau șan �
tiere mai mici sau mai mari. Pre�
tutindeni în zonă au răsărit vile cu
etaj, case obișnuite, se renovează
case vechi, lucesc aco perișuri noi
și geamuri termopan proaspăt in�
stalate. În plus, la ieșirea din
orășelele sau satele din zona de
vest vezi cum, pe câmpuri lăsate în
paragină sau printre lanuri de po�
rumb, se ridică panouri mari care
anunță că acolo se vând terenuri
pentru construcția de locuințe. Ici și
colo, între un sat și altul, locuințele

se ridică deja. Și�atunci nu poți să
nu te întrebi:dacă oamenii de aici
emigrează sau se mută în marile
orașe, cine locuiește în miile de
case ridicate de curând? Poate
inconștientul nostru colectiv vrea
să clădească acolo niște sate ale
lui Potemkin, decoruri frumoase
menite să�i impresioneze pe cei ce
trec în viteză pe șosea.

Ne e țara plină de contraste.
În satele de la șosea vilele noi și
făloase se ridică în devălmășie cu
case vechi, lăsate în paragină și,
uneori, cu acoperișurile surpate.
Dar cel mai fermecător contrast 
l�am văzut undeva după Oradea,
pe niște câmpuri întinse: în stânga
șoselei se profilau coșbucian pe
cer brațele unor fântâni cu cum�
pănă vechi de când lumea, iar pe
lângă ele pășteau niște turme de
oi. Pe partea dreaptă o mare de lu�
ciri galben�aurii se întindea pe
sute de metri pătrați: un parc fo�
tovoltaic cu sute de panouri so�
lare recent instalate, la care
bă nuiesc că oile se uitau destul de
mirate – ca și mine, de altfel. Țara
se modernizează.

Și, în același timp, se degra�
dează. În Zalău am stat la un hotel
din perioada comunistă, Porolissum

sau, mai exact, Porlissum, căci „o“�ul
căzuse de mult de pe clădire, lao�
laltă cu multe din plăcile ce o în�
veleau. De nenumărate ori auto� 
buzul a trecut pe lângă sau peste
linii de tren părăsite, ruginite și
năpădite de buruieni. În schimb,
altundeva niște echipe de munci�
tori se zoreau cu buldozere, excava�
toare, plăci de beton și alte cele – se
lucra la nu știu ce autostradă ne�
terminată. 

Așa, pe drum, când m�am gân�
dit la toate, mi�am amintit două
versuri dintr�o baladă locală cele�
bră: „Un zid părăsit și neisprăvit“.
Acum însă știu de ce zidul rămâne
neisprăvit: fiindcă între timp, la
marginea noastră de țară, ne apu�
căm de altul. Altul mai trainic și
mai frumos. SDC

RADU PAVEL GHEO
ROMÂNII E DEŞTEPŢI

Scurtă călătorie pe 
o margine de țară (III)

Discutam zilele trecute cu un lider
USR și îl întrebam dacă vede posi�
bilă o alianță între PNL și Alianța
2020 la locale. Răspunsul a fost
unul surprinzător: „Păi noi nego�
ciem acum cu cei de la PLUS con �
dițiile pentru participarea în
comun la viitoarele alegeri, apoi
mai vedem“.

E adevărat că USR�PLUS nu este o
construcție pe viață, dar parcă nu 
ne�am fi așteptat la atâta încrânce�
nare privind condițiile continuării co�
laborării între cele două forma țiuni. 

Dacian Cioloș a devenit șeful
grupului Renew din Parlamentul
European, dar omul încă are ambiții
prezidențiale. Ce vrea așadar dom�
nul Cioloș, o carieră europeană sau

îl vom vedea în toamnă iarăși pe bu�
letinul de vot? Dacă va candida la
Cotroceni, atunci ce rost au mai
avut negocierile de acum și probabil
compromisul din Parlamentul Eu�
ropean? Pentru că, oricum am privi
lucrurile, funcția obținută la Bruxel�
les e una cu greutate și nu aș crede
că a fost obținută atât de ușor, doar
pentru că liderul PLUS a fost comi�
sar european.

E dreptul lui Cioloș să candi�
deze oriunde dorește, inclusiv la
prezidențiale, dar urcatul pe val și
datul aiurea din mâini poate avea
consecințe nefaste.

Pentru opoziție în general, in�
cluzând aici și PNL, ultimele săptă�
mâni n�au fost tocmai favorabile. Ba
din contră, deși rezultatul a fost
unul bun pentru ambele partide.

N�a existat un plan coerent de
dărâmare a guvernului Dăncilă (da �
că o fi existat vreunul), iar discuțiile
în contradictoriu pe teme mărunte
în interiorul opoziției e ultimul lu �
cru pe care îl așteaptă electoratul
anti�PSD.

Plecarea lui Dragnea la puș �
cărie a calmat oarecum spiritele pe

scena politică, însă rezultatul de la
europene a inversat în mod ciudat
rolurile. Aflăm astfel că opoziția e
cea care fură alegerile, iar tot opo ziția
blochează legea pensiilor în Senat.
Culmea, alegerile au fost organizate
de guvernul PSD, în timp ce PSD
deține majoritatea în Senat chiar și
fără ALDE. Deci cine pe cine fură și
cum își mobilizează social�demo �
crații trupele în Parlament când vine
vorba de o lege importantă?

În acest timp, pare că s�a de �
clan șat o bătălie pentru supremație
între PNL și USR�PLUS. O bătălie pe
nimic deocamdată, pentru că pre �
zidențialele sunt o competiție între
candidați, iar parlamentarele vor
veni abia peste un an și patru luni. 

Fără Dragnea, România respiră
ceva mai mult aer european, însă,
tot fără Dragnea, opoziția constată
că a rămas fără ac la busolă.

Tot PSD�ALDE se află la guver�
nare, tot Șerban Nicolae și Florin
Iordache fac declarații trăsnite pe
holurile Parlamentului. Cum se vor
desfășura alegerile prezidențiale la
toamnă? Vor mai fi cozi în diaspora?
La cum temporizează PSD lucrurile,

pare că da. Mai sunt șanse să avem
două tururi la alegerile pentru pri�
mari? Dăncilă zice nu, pentru că nu
poți modifica legislația cu mai puțin
de un an înainte de alegeri, însă am
auzit juriști care afirmă că încă se
mai poate schimba ceva. 

Ce se întâmplă cu investițiile
amânate ani la rând de guvernele PSD
Grindeanu, Tudose și Dăncilă? Când
începe construcția spitalelor regio�
nală? Mai e cineva interesat la vârful
politicii de calendarul autostrăzii 
Iași – Târgu Mureș? Bag de sea mă că
nu. Opoziția nu valorifică temele care
îi preocupă pe oameni, în schimb PSD
reușește să țină agenda ocupată cu tot
felul de subiecte puerile.

Evident că nimeni nu crede în
bancul cu fraudarea alegerilor. Cine
să le fure și cum? Că au existat ne �
concordanțe la întocmirea procese�
lor verbale la finalul zilei de vot
poate fi o chestiune reală, dar între�
barea e cum au fost selectați șefii bi�
rourilor electorale dacă unii dintre
ei habar n�au să pună pe căprării
voturi anulate, voturi valabile și bu�
letine de vot neutilizate. Uitați�vă la
declarația liderului PSD Iași Maricel

Popa, făcută unei gazete locale:„Con�
cret, sunt multe centre universitare
unde există dubii. În Iași, nu spun că
nu au fost corecte alegerile, dar s�ar
părea că a existat o fluctuație foarte
mare la capitolul turism electoral.
Sunt localități cu sute de votanți pe
liste suplimentare. Un de sunt în�
scrise 400 de persoane în listele
electorale permanente, o sută de vo �
tanți pe liste suplimentare repre�
zintă o problemă, că nu avem noi
zone turistice atât de mari“.

În municipiul Iași, PSD a luat 15
la sută. Partidul stă atât de prost,
încât toți din filială se codesc să can�
dideze la primărie. Iar șeful filialei
aruncă fumigene, enervând și mai
tare alegătorii care au stat pe 26 mai
la cozi infernale pentru a putea vota.

În timp ce PSD întreține o temă
falsă de zile bune (probabil și un
semnal pentru armata debusolată a
partidului), cei din opoziție nu pro�
pun nimic concret. Nu ies cu o temă
tare, pentru că fiecare vrea altceva.
Ar fi cazul ca PNL și USR�PLUS să se
trezească. Și să înțeleagă exact care
a fost mesajul pe care românii l�au
dat pe 26 mai. SDC

FLORIN GHEŢĂU
VAGONUL CU VORBE

Cum încearcă PSD să iasă din fundătură
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„Un album cu plăci cu muzică
populară românească (Bredi�
ceanu etc.), aici alegerea să se
facă cu multă băgare de seamă
pentru a nu fi introdusă așa zisa
muzică a lăutarilor bucureșteni.
3) un album cu «șlaghere»
românești, muzică de dans, 4)
trei albume cu aceeași împărțire
ca mai sus, însă cu note.“ Cam
asta cereau profesioniștii
diplomați culturali ai Institutu�
lui Român de la Berlin, în sep�
tembrie 1940, materiale având
menirea, pe plan muzical „de a
convinge poporul german des�
pre teza noastră, [ca] la aceste
concluzii să ajungă dânșii după
ce le vom fi dat sub o formă
agreabilă [sic!] toate aceste date
despre poporul român“.

Nu vă mirați, totul stă înscris în
unul din numeroasele documente
cu iz programatic trimise de la Ber�
lin la Ministerul român al Propa�
gandei, în anii 1940, aici sub sem� 
nătura consilierului de presă în 
cadrul Legației României, Ovidiu
Ciordaș, și reunite în volumul de
excepție editat de cercetătorii Irina
Matei și Lucian Nastasă�Kovács*.

Grigore Manoilescu, directo�
rul Institutului Român, care o
curta pe soprana de obârșii cer �
năuțene Viorica Ursuleac, solici�
tându�i „bunăvoința“, părea să nu
știe că ea devenise de câteva dece�
nii o solistă de faimă austriacă, și
nu un import al „Germaniei“. 

„Binevoitoare și îngăduitoare
atenție“ i se solicita și soțului so�
pranei române, Klemens Krauss,
cunoscut dirijor austriac, un in �
tim al lui Joseph Goebbels, pe
atunci în post la München ca di�
rector general muzical al Operei
bavareze, pentru a pune în sce nă
în Germania Năpasta, opera com�
pozitorului Sabin Drăgoi. Docu�
mentele publicate de Irina Matei
și Lucian Nastasă�Kovács pun în
lumină o întreagă core s pondență
cu directorul unui teatru de pro�
vincie, de la Elbing, Walter Falk. La
sugestia lui Manoilescu, Falk ma�
nifestase interes pen tru o vizită la
Timi șoa ra și vizionarea spectaco�
lului, dar atrăgea atenția înainte că
nu poate pune în scenă o operă

fără auto rizația expresă a Ministe�
rului german al Educației și Propa�
gandei și că acestuia lucrarea îi
era... necunoscută. De aici și cere�
rea, în septembrie 1941, de a i se tri�
mite „un rezumat detaliat în ger� 
mană... și, de preferință, partitura
pentru pian“.

Falk avea să facă între timp
drumul până la Timișoara, dar
primea partitura cerută abia în...
decembrie și atunci, „scrisă de
mână“ și fără rezumatul în ger�
mană al libretului. La sugestia
celor de la Institut, directorul tea�
trului din Elbing îi cerea părerea
despre operă dirijorului Klemens
Krauss, care, în martie 1942, re ac �
ționa rezervat: „nu a putut obține
o impresie de ansamblu a lucră�
rii“ numai după reducția pentru
pian a operei Năpasta, neprimind
și textul german al operei. La
Mün chen, oraș rezervat artei ger�
mane, nici nu putea fi vorba de o
punere în scenă, dar, sugera el „bi�
nevoitor“, ea ar trebui întâi „tes�
tată pe o scenă de dimensiuni
medii“. Pușcariu îi mulțumea di�
rectorului de la Elbing, o lună mai
târziu, că a acceptat „Năpasta, pen�
tru care aveți textul neprelucrat“.

În schimbul cultural, fiindcă
în spate se afla unul, Sabin Drăgoi
pare să fi fost cel care a solicitat
atunci să i se trimită partitura unei
lucrări pe versurile poetului Al�
fred Tennyson, Enoch Arden, cu�
noscută a fi fost pusă pentru

prima dată pe note de Richard
Strauss, în 1897, ca o melodramă
pentru recitator și pian.  

În fapt, în corespondența pu �
blicată acum este vorba de o ver�
siune diferită, necunoscută auto� 
rilor volumului Cultură și propa�
gandă, și despre care oferă detalii
o cronică muzicală a stagiunii
Operei Române din Cluj, retrasă
la Timișoara în refugiu: „Singura
îmbogățire a repertoriului Operii
Române din Cluj la Timișoara din
această stagiune [1942�43], pe
linia marei tradiții istorice a fon�
datorilor săi, s�a făcut totuși sub
conducerea muzicală a mai tână�
rului Mircea Popa. Este Enoch
Arden, drama muzicală în patru
tablouri, pe care Ottmar Gerster,
profesorul de violă a[l] Școlii de
muzică din Essen, a compus�o pe
un livret de Leventzow, după poe �
ma lui Tennyson. Partitura aces�
tei drame muzicale excelează
printr�o savantă ponderare a mij�
loacelor simfonice, care îi înso �
țesc acțiunea – relativ sumară în
primele două tablouri, introduse
printr�o uvertură mai degrabă în
stilul poemelor simfonice de Franz
Liszt, utilizând motivele conducă�
toare ale lucrării într�o prezen�
tare directă susținută generos de
corpul suflătorilor... Compozito�
rul apropie aici limbajul melodic
a lui Richard Strauss din perioada
medie, mărind tensiunea... Distri �
buția rolurilor, angajându�i pe dd.

Ursulescu, A. Almășanu și Busuioc
în rolul lui Enoch, Klaas și al pri�
marului, a fost bine secondată de
foarte muzicala apariție în rolul
Annemarie a dnei Livia Pop“ (An�
drei A. Lillin în „Luceafărul“. Re�
vistă lunară de literatură, artă și
cultură generală, s.n., septembrie
1943, anul III). Premiera la Ti �
mișoara a operei Enoch Arden „de
Ottmar Gerster, prima pre zență a
tinerei generații germane în Ro�
mânia“, era amintită și în ziarul
bucureștean „Timpul“, așa cum o
consemnează Anca Florea, în foar �
te documentata ei carte – dar
aproape imposibil de utilizat în
lipsa unor elementari indici – de �
spre Opera Română. Al treilea de�
ceniu 1941�1951.

Anii războiului au constituit
o epocă de intensă activitate mu�
zicală, dublată de o propagandă la
fel de intensă de partea germană,
dar Institutul român de la Berlin
a fost mai curând în marginea
evenimentelor, actor cu totul se�
cundar. Cu ironia sa acidă, Con�
stantin Argetoianu rezuma bine
situația în jurnalul său – citat co�
pios în notele de subsol de Irina
Matei și Lucian Nastasă�Kovács:
„după informațiile ce mi se dau, la
Berlin pur și simplu nu suntem
reprezentați și printre oamenii
noștri domnește o adevărară ha�
rababură. [...] Pușcariu și Manoi�
lescu... fac și ei gardism, iar ceilalți
beau bere și aleargă după femei“.

Mai sunt și alte referiri la viața
muzicală românească, ne esențiale
și relativ puțin semnificative. Între
ele, reflectând o de ficiență rămasă
până astăzi valabilă, lipsa partituri�
lor tipărite, ar fi de notat cererea de
colaborare primită de Institutul
Român din partea Arhivei Germane
de Cântece Folclorice din Freiburg,
în septembrie 1941. Cercetătorii ger�
mani cer texte și melodii ale balade�
lor românești, semnalând că au
„versiuni scrise de mână... mul țu �
mită arhivei Socie tății Com po si �
torilor Români, al cărui direc �
tor,  domnul profesor dr. Brăiloiu, ni
le�a pus la dispoziție“. Dar solicitau
ei, „ne interesează edițiile tipărite...,
ar fi extrem de util pentru munca
noastră de care ar beneficia și mu�
zica folclorică românească“.

Altfel, singura mențiune de
oarecare importanță, ca adaus bio�
grafic, aș spune că este aceea care
raporta, în ianuarie 1942, Ministe�
rului român al Propagandei: „Am
organizat, de asemenea, o seară
muzicală în februarie [1941] în ca�
drul Institutului pentru a prezenta
criticilor muzicali germani pe pia�
nistul român [Dinu] Lipatti“.

Institutul Român din Berlin a
fost – cum conchid autorii volumu�
lui – un mare eșec pentru diplo �
mația culturală română și care,
du pă expresia unui raport al lui
Alexandru Hodoș, inspector în Mi�
nisterul Propagandei, om altfel cu
convingeri naționaliste și apropiat
cercurilor de extremă dreaptă, ar fi
trebuit să renunțe la a mai prezenta
doar imagini „cu țărani sprijiniți în
bâtă și cu ziduri de mânăstire“... SDC

———————————

*Irina Matei, Lucian Nastase-
Kovács, Cultură și propagandă. 

Institutul Român din Berlin 
(1940-1945), Cluj-Napoca, Editura

Mega, 2018. 718 pp.

Cultură, propagandă și muzică
la Berlin în anii 1940 (II)

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

Sextil Pușcariu
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Sibiul și împrejurimile sale au re�
devenit în pragul verii o extinsă
scenă, unde se exprimă creatori
din toate colțurile lumii, în for�
mule dintre cele mai diverse și
mai neașteptate. „Porțile și feres�
trele se deschid, publicul inva�
dează piețele și spațiile de joc,
artiștii cuceresc orașul. Bucuria,
emoția și miracolul pun stăpânire
pe burg; pe cerul lui vor pluti nori
senini de aplauze“, spune Con�
stantin Chiriac, președintele FITS. 

FITS e o bogăție de propuneri
din care fiecare participant își
face propriul decupaj. Traversând
străzile ori piețele în trasee ce duc
de la o sală la alta, dai peste ala�
iuri ce animă arterele principale,
oferind bucuria jocului trecători�
lor întâmplător ori celor veniți
special. Deschiderea teatrului că �
tre publicul obișnuit, acela grăbit
ori prea preocupat de grijile zilei
de mâine pentru a avea răgazul și
confortul de�a păși într�o sală de
spectacole, a însemnat înțelep ciu �
nea de�a cultiva prin outdoor
potențiali iubitori ai scenei, ai po �
veștilor ei minunate. Privind pa�
radele stradale, cotidianul dispare
pentru acele câteva clipe, oamenii
evadează în ficțiune și�n plăcerea
jocului creativ. 

Echipa de la FITS e impresio�
nantă. George Banu (Franța), Yun

Cheol Kim (Coreea), Jonathan Mills
(Marea Britanie), Silviu Purcărete
(Franța), Noel Witts (Marea Brita�
nie), Ioan Holender (Viena) sunt
membri de onoare ai boardului;
componenta de management nu�
mără opt directori, pentru fiecare
departament, cu o structură de
funcționare ierarhică impresio�
nantă. 550 de voluntari sunt la
dispoziția invitaților, inclusiv vo�
luntari străini, unii din îndepăr�
tata Japonie. 

AN DE AN, NOI STELE

Pe Aleea celebrităților din Parcul
cetății se adaugă an de an noi
stele. Anul acesta sunt șase. Em�
manuel Demarcy�Mota (Franța)
este un artist atașat de contempo�
raneitate și de problemele pre�
zentului, pe care le reflectă mediat
artistic în punerile sale în scenă.
Michael Thalheimer s�a impus ca
un neobosit inventator de ver�
siuni teatrale găzduite de marile
scene ale Germaniei. Stan Lai e
dramaturg, scenarist, regizor de
teatru și film și una dintre figurile
ce s�a impus în lumea vorbitoare
de limbă chineză. 

Pippo Delbono fascinează
prin componența neo bișnuită a
trupei sale, de marginali practi�
când un teatru poetic, de puternic

impact emoțional. Sidi Larbi
Cherkaoui compune și recom�
pune tradiții profunde și diverse,
în dansuri fluide. Maia Morgen�
stern nu mai are nevoie de pre�
zentare. 

Așezate simbolic în interiorul
vechii cetăți, stelele acestea for�
jează o legătură simbolică între
oraș și arta teatrului, între sibieni
și valoarea culturală care le�a in�
dividualizat urbea. Și care conti�
nuă să�i aducă atâtea beneficii,
ce le mai importante dintre ele
fiind de cursă lungă. Pentru că
fundamentele pe care le așază
cultura și creația artistică sunt
dintre cele mai solide în viața pu�
blică a unei comunități. Ele con�
struiesc și consolidează texturi
umane și sociale pe care nimic
alt ceva nu reușește să le facă. 

AM REVENIT CU UN 
MINUNAT DAR

Ca să scriu despre toate minu �
nățiile pe care le�am văzut la Sibiu
aș avea nevoie de un spațiu edito�
rial care depășește limitele unei
rubrici. Am văzut teatru foarte
modern și îndrăzneț (Yvonne
după Witold Gombrowicz, Tea�
trul „Radu Stanca“ din Sibiu, sec �
ția germană, regia Botond Nagy).
Am văzut teatru foarte poetic, 

teatru ceremonie (Bucurie, regia
Pippo Delbono). Am revăzut teatru
de patrimoniu, spectacole care
reușesc să înfrângă timpul, rezis�
tând în interesul publicului la
mulți ani de la prima lor prezen�
tare (Faust, Așteptându�l pe Godot,
Metamorfoze, toate în regia lui Sil�
viu Purcărete cu actori ai Teatrului
Național „Radu Stanca“ din Sibiu,
așezământ unde a găsit un mediu
propice creației de amplitudine). 

Am văzut dans contemporan
israelian (compania Vertigo, la
un sfert de secol de activitate).
Am văzut producții independen �
te surprinzătoare (Medeea’s Boys,
Apollo 111 București, Pes cărușul
realizat de Andrei Șerban la Un�
teatru). 

Am văzut circ contemporan,
am ascultat fanfare cu instru �
mentiști pedalând pe biciclete ori
dansând pe propriile ritmuri, am
urmărit alaiuri de samba, am vizi�
tat expoziții (Micro�folie, primul
muzeu digital, un spațiu de inte �
racțiune culturală), am ascultat
conferințe și mi�am încărcat ba�
gajul cu o grămadă de cărți. Dar,
cel mai important, am re venit cu
un minunat dar: emoție estetică
de cea mai bună calitate. SDC

ION BARBU
PINACOTECA DIN PETRILA

OLTIȚA CÎNTEC
DATUL ÎN SPECTACOL

La Sibiu, și anul acesta 
s-a dăruit teatru
Vreme de zece zile, între 14 și 23 iunie, 3.300 de artiști din 73 de țări au exersat împreună „arta de 
a dărui“. Plasată sub acest generic, a XXVI-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu
(FITS) a însumat în program peste 540 de evenimente, de la spectacole, la expoziții, lansări de carte,
conferințe, ateliere, filme, bursă de spectacole. Teatru, dans, musical, stradal, noul circ, muzică,
operă, reflectă toate genurile spectacolului contemporan și se regăsesc într-o generoa să ofertă
care atrage un public antrenat de-a lungul sezoanelor.
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„Filmul meu preferat“ sau
playlist cinematografic de vară
Am invitat lume bună și diferită să ne vor -
bească despre filmul preferat în cadrul unui
dosar relaxat și semi-estival. Am rugat oa-
meni din industria de film, dar și jurnaliști,
scriitori sau muzicieni să ne spună ce film
iubesc din toate filmele văzute vreodată
(străine și românești) și să argumenteze 
în câteva rânduri. Fără să ne fi propus, 

rezultatul a devenit o listă eclectică de filme
de văzut sau revăzut în această vară. Folosi-
ţi-o cu încredere! Compozitorul și violonistul
Alexander Bălănescu ne-a trimis din Anglia 
un text superb în care vorbește despre filmul
care i se pare cel mai muzical. „Încerc, dar tot
timpul e altul“, ne-a spus cineastul Cătălin Mi-
tulescu, dar până la urmă s-a oprit la un titlu

(vedeţi mai jos care). Scriitoarea și jurnalista
Corina Sabău nu a reușit să găsească un sin-
gur titlu, așa că a trimis un best of. Regizorul
Andrei Ujică a avut și el un best of, de pe care
se pregătea să scoată în faţă un singur titlu,
până când a avut un crush pentru un film
văzut pe Netflix. Iată mai jos răspunsurile.

Ion Indolean 
(critic de film, regizor)

Alegerea e extrem de grea, fiind �
că de la o zi la alta răspunsul si �
gur variază. Dar pot spune că
unul din filmele care mi�au mar�
cat existența este Cerul deasupra
Berlinului/ Der Himmel über
Berlin (1987) al lui Wim Wen�
ders. De câte ori l�am văzut, mi 

s�a părut că definește cel mai bine cinemaul. Și nu numai cine�
maul, ci natura umană în general, caracterul nostru perisabil.
Faptul că nu contăm așa mult pe cât am crede. Suntem atât de
mici într�o lume pe care nu o putem cuprinde nici fizic, și nici
mental. 

Suntem, totodată, prizonierii propriei conștiințe. Iar acești
îngeri, atât de normali, atât de nepretențioși, care au la rândul
lor dileme, râvnesc într�un final la ce simțim noi: senzația unei
căni de cafea care să le încălzească pielea pe o zi friguroasă, plă�
cerea unei cărți citite în tihnă sau atingerea tandră a persoanei
iubite. Pentru că și ei iubesc. Și acești extratereștri nutresc sen�

timente și se în�
amorează. 

Spuneam că
filmul definește
cinemaul și aș vrea
să mă explic pe
scurt. Cred că for�
mula narativă gă�
sită de regizorul
german îl ajută în

sondarea mediului tehnic și estetic al acestei arte. Prin faptul
că urmărește o serie de personaje nevăzute de locuitorii ora �
șului, se poate plimba în lume, o poate capta fără ca oamenii
normali să se știe filmați. Da, ați putea spune că orice ficțiune
respectă, de fapt, această convenție. Dar cheia stă în tocmai fap�
tul că aici sunt două dimensiuni, una care o subordonează pe a
doua – cea a îngerilor (care nu se știu filmați) și cea a muritori�
lor (care nu se știu urmăriți de îngeri). 

Și, brusc, ruptura în scena legendară cu Bruno Ganz și Peter
Falk, la acea tonetă cu de�ale gurii, unde orice convenție se rupe.
Un înger și un om – dar, foarte important, la rândul său fost
înger, care a ales perisabilitatea propriei existențe. E împreu�
narea a două lumi – realitate și ficțiune – și ceva ce anticipează
căderea zidului într�un Berlin pe atunci rupt în două de Războ�
iul Rece. SDC

Stere Gulea (regizor)
M�am tot gândit: Piesă neterminată
pentru pianină mecanică/ Неоконченная
пьеса для механического пианино
(1977), de Nikita Mihalkov. Nu știu
dacă este unul dintre cele mai bune
filme, dar starea pe care am retrăit�
o gândin du�mă azi noapte m�a făcut
să înclin către el. Rar se realizează
sentimentul de unicitate. SDC

Cerul deasupra Berlinului

Piesă neterminată 
pentru pianină mecanică

Gheorghe Rasovszky 
(artist vizual)

Să omit serialele? Six Feet Under (2001�2005, Alan Ball);
Twin Peaks(2017, David Lynch); Coincoin et les z’inhu�
mains (2018, Bruno Dumont)? Sau pe Witold Lesz �
czyński, Matthew’s Days/ Żywot Mateusza (1968),
Francis Ford Coppola, Apocalypse Now (1979), Har�
mony Korine, Gummo  (1997), Julian Schnabel, Le Scaph �
andre et le papillon  (2007), Lars von Trier, The Five
Obstructions (2003), sau pe Jarmusch pe care îl ador?  

Și totuși, Erasearhead (1977), de David Lynch.
Pentru că este complet diferit și pentru că pune în
cârca uma nității exact ceea ce merită – esența ei,
despre care oricum nu știm nimic. SDC

Erasearhead

Ada Milea (muzician)
Wall�E (2008), de Andrew Stanton. Îmi
pare rău că, dintre toate filmele superbe
pe care le�am văzut, îmi vine să scriu
tocmai despre un desen animat. Poate
din cauza zgârie�norilor de gunoaie, sau
poate m�a enervat goana noastră sinu �
cigașă după lucruri neimportante. În
orice caz, firicelul de iarbă care de �
clanșează alarma în lumea comodă și
curată dintr�un viitor tehnologizat mi�a
transmis o emoție de care îmi amintesc
după mulți ani de la vizionare. SDC
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DOSAR REALIZAT DE IULIA BLAGA

Wall-E
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Lena Vieru Conta 
(pianistă, artist vizual)

Nu pot spune că am un singur film preferat,
cum nu pot afirma că am un singur tablou
sau o muzică preferată. Am mai multe, co �
lecția mea de impresii e eclectică, mereu
gata să primească exponate noi. Dacă dau o
raită prin muzeul meu imaginar, constat că
au rămas la loc de cinste câteva filme pe
care le�am văzut prin anii ’70�’80, la vârsta
când mergeam mult la cinema și când avi�
ditatea pentru cultură era la fel de mare ca
prospețimea receptării. 

Cred că Moarte la Veneția/ Morte a Ve�
nezia (1971) al lui Luchino Visconti a avut
asupra mea un impact de neuitat, în mare
parte și datorită muzicii lui Mahler, care dă
dimensiuni noi imaginii și textului. Mi�am zis
pe atunci, prin 1980, că nu cunosc altă operă
de artă care să depășească sursa ce a inspi�
rat�o (azi pot adăuga alte opere, nu atât filme,
cât muzici impulsionate de pictură sau lite�
ratură). Probabil că sensibilitatea muzicală a
lui Visconti a acordat perfect tempoul filmu�
lui cu tempii lui Mahler; langoarea, gradarea

trecerii de la splendoare la decrepitudine su�
plinesc, amplifică, chiar depășesc – pentru
mine și, probabil, pentru alți sinestezici –
efectul textului lui Thomas Mann. Fuziunea
sonorului cu imaginea susțin atât de bine,
atât de (paradoxal!) material ideea transcen �
denței frumuseții, încât fac perfect credibilă
transfomarea lui Gustav von Aschenbach (pe
care, de altfel, mi�l închipuisem totdeauna
semănând fizic cu Mahler).

Apoi, probabil tot din cauze sineste�
zice, mi�a plăcut enorm Departe de lumea
dezlănțuită/ Far from the Madding Crowd
(1967) al lui John Schlesinger. L�am văzut
de vreo trei ori în adolescență, deși era lung

și lent. Muzica, Julie Christie tânără, peisa�
jele cu câmpii interminabile și faleze
abrup te mi�au dat, chiar și la prima vizio�
nare, impresia de déjà�vu, déjà�vécu. Și per�
sonajul Bathsheba Everdeen mi�a părut de
la bun început intim cunoscut, ceea ce m�a
îndemnat să citesc romane de Thomas
Hardy, în care părea că mă regăseam.

Mi�a mai plăcut mult Piesă netermi�
nată pentru pianină mecanică al lui Nikita
Mihalkov. Din el mi�au rămas cel mai preg�
nant în memorie momentele scurte în care
copilul în rubașcă și chipiu e singur în na�
tură, bătând cu o nuia iarba sau atent la
cine știe ce gâze. Acelea sunt momente de
ruptură în dramaturgia filmului, ca și
secțiunile formelor muzicale. Detașarea co�
pilului de problematica adulților o pune pe
aceasta între ghilimele, o relativizează în
cel mai autentic spirit cehovian. 

Și aș revedea oricând și de oricâte ori
Nașul/ The Godfather (1972) de Francis Ford
Coppola, toată trilogia. Deși se spune că
Nașul III/ The Godfather:Part III (1990) e mai
puțin bun ca primele două, mie îmi place, și
nu numai pentru că finalul se petrece la ope �
ră, pe un fundal muzical splendid, ci și pentru

că îți dă, volens�nolens, măsura unui temps
retrouvé ne�proustian, frust. 

Ce e comun în aceste preferințe? Pro�
babil, relația cu timpul, pe care muzica o
susține subliminal (dar pentru muzician o
face analizabilă), atracția pentru un anumit
tip de contemplație – mai degrabă activă –,
identificarea cu unele problematici sau
personaje și, mai ales, veșnica tânjire după
armonia quasi�clasică între „ce“ și „cum“, pe
care artiștii o caută toată viața în ei înșiși și
în ceilalți. 

În schimb, am un roman preferat, o tri�
logie ce nu a fost încă ecranizată, din câte
știu. Dar asta e altă poveste. SDC
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Moarte la Veneţia

Marius Panduru 
(director de imagine)

„Filmul preferat?“ Dificilă alegere! Încercând să
realizez o ierarhizare a producțiilor de interes
pentru mine, a rezultat un grup de aproximativ
zece „filme preferate“, culese de pe toate meri�
dianele. Pentru a mă menține în limitele ce �
rințelor editoriale, mă voi opri la Reconstituirea
(1968) lui Lucian Pintilie. 

Prin simplitate și complexitate în același
timp, prin ironie mușcătoare și estetica unui
proiect de cinema�eseu, autorul aduce la lumină
un univers alienant și
absurd în care desti�
nele comune sunt in �
fluențate de arbitra� 
riul decizional al unor
personaje de natură
kafkiană care, din ne�
fericire, își fac resim �
țită din nou prezența
din ce în ce mai mult
în lumea contempo �
rană, revenită parcă
la paradigmele trecu�
tului. SDC

Reconstituirea Dan Tăpălagă (jurnalist)
Nu mă pricep la filme, dar oscilez între Mi�
chael Haneke, Amour (2012), și Alejandro
Amenábar, Marea dinlăuntru/ Mar adentro
(2004). De fapt, nu mă pot decide nicicum.
Ambele sunt filme de o mare sensibilitate.
Haneke, deși în general e mai sumbru și mai
rece, m�a emoționat cu acest film plin de
înțelegere față de boală și decrepitudine. 

Amenábar tratează și el tema dintr�un
unghi ceva mai solar, mai optimist, dacă se
poate spune asta despre cineva care luptă de
28 de ani pentru dreptul la o moarte decentă.
Sunt două filme destul de diferite, dar care
abordează cumva aceeași temă – cum abor�
dăm sfârșitul aflați într�o situație�limită. Nu
știu încă răspunsul, mi se pare important
cum intrăm, ce facem pe lumea asta, dar și
cum ieșim din ea. Motiv pentru care oscilez
între cele două capodopere. SDC

Amour

Ana Maria Sandu 
(scriitoare, jurnalistă)

Orson Welles, Cetățeanul Kane/ Citizen
Kane (1941). Pentru că de fiecare dată
când îl revăd, descopăr altceva. Pentru că
mă obsedează globul din film, ca o capsulă
perfectă a timpului. Pentru că mereu vrem
să descoperim „desenul din covor“. Pentru
că vorbește despre mărire și decădere.
Pentru că slăbiciunea e atât de umană.
Pentru aerul lui desuet și grandios. Pentru
un fel de cinema care te transformă într�un
copil care se uită cu gura căscată la un
ecran. Pentru că nici cea mai tânără dintre
arte nu mai e atât de nouă. SDC

Cetăţeanul Kane
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Corina Șuteu 
(expert cultural, fost 
ministru al Culturii)

Filmul meu preferat din toate timpurile e
A șaptea pecete/ Det sjunde inseglet (1957)
de Ingmar Bergman. De ce? Pentru că e cel
mai teatral film pe care îl cunosc. Pentru
că vorbește tulburător despre nevoia su�
fletului de a crede. Pentru că are o imagine
sublimă, pentru că reușește să comunice
apocalipsa și renașterea ca pe cel mai ela�
borat, mai tragic, mai frumos și misterios
joc al nostru, adică al saltimbancilor care
suntem noi, oamenii.

E filmul care mi�a transmis cel mai lim�
pede că totul se poate destrăma oricând, așa
cum mi�a mai transmis și că totul o ia mereu
de la capăt. Scena mea preferată din film e
chipul luminos al lui Bibi Anderson și,
firește, cea a jocului de șah cu Moartea. De
asemenea, grație acestei pelicule am văzut
toate filmele lui Bergman și m�am îndrăgos�
tit de cinema iremediabil.

Persona (1966) e la foarte mică dis �
tanță în urmă... SDC

Ana Lungu 
(regizoare)

Pentru că îmi este imposibil să aleg un
(singur) film preferat din toate timpu�
rile, mă opresc la titlul care m�a impre�
sionat cel mai mult în ultima vreme:
All the Cities of the North/ Svi severni
gradovi (2016) de Dane Komljen. 

Calitatea poetică a imaginilor și a
coloanei sonore îl fac greu de descris
în cuvinte. Pornind de la un spațiu ar�
hitectural abandonat în Muntenegru,
în apropiere de coastă, Dane Komljen
construiește o realitate utopică în
care doi bărbați duc o existență enig�
matică întreruptă de intrarea în sce �
nă a regizorului în rolul celui de�al
treilea personaj. SDC

Corina Sabău (jurnalistă, 
scriitoare, scenaristă)

N�aș putea spune că am un film preferat. În afară de filmele
care m�au făcut să iubesc cinemaul – Umberto D. (1952, Vit�
torio De Sica), Accatone (1961, Pier Paolo Pasolini), 8½ (1963,
Federico Fellini), Mamma Roma (1962, Pier Paolo Pasolini),
Lumină de iarnă/ Nattvardsgästerna (1963, Ingmar Ber�
gman), Mulholland Drive (2001, David Lynch), L’eclisse
(1962, Michelangelo Antonioni), La Notte (1961, Michelan�
gelo Antonioni), Tristana (1970, Luis Buñuel), Le rayon vert
(1986, Eric Rohmer), Probă de microfon (1980, Mircea Da�
neliuc), Solaris (1972, Andrei Tarkovski), Tokyo Story (1953,
Yasujirō Ozu), Roma, citta aperta (1945, Roberto Rossellini),
La Ciociara (1960, Vittorio De Sica), Matrimonio all’ italiana
(1964, Vittorio De Sica), Pulp Fiction (1994, Quentin Taran�
tino), Kill Bill: Vol. 1 și 2 (2003, 2004, Quentin Tarantino),
Strigăte și șoapte/ Viskningar och rop (1972, Ingmar Ber�
gman), In the Mood for Love (2000, Wong Kar�wai), am rămas
atașată de filmele care mi�au bucurat copilăria, cele mai multe
văzute la Balada, un cinematograf de cartier din orășelul meu
natal, în holul căruia erau două postere uriașe, cu Florin Pier�
sic și Anna Szeles, și unde, înainte de fiecare proiecție, doam�
nele de la casa de bilete puneau Modern Talking. 

Am văzut acolo filme de toate genurile: musicaluri cu
Elvis, comedii cu Louis de Funès, Terence Hill și Bud Spen�
cer, filme de aventuri � cel pentru care făcusem o pasiune se
numea Comoara din Lacul de Argint/ Der Schatz im Silber�
see (1962, Harald Reinl), dar și filme cu ștaif, gen Vă place
Brahms?/ Goodbye Again (1961, Anatole Litvak), Păsările/
The Birds (1963, Alfred Hitchcock), Anonimul venețian/
Anonimo veneziano (1970, Enrico Maria Salerno). SDC
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Umberto D.

A șaptea pecete

Cătălin Mitulescu
(regizor, producător,

scenarist)

8½. Pentru Fellini, pentru Mar�
cello Mastroianni, pentru că îmi
place să�l revăd din când în când.
De exemplu, după ce am văzut
Nine (2009, Rob Marshall), l�am
redescoperit. SDC

All the Cities of the North
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Andrei Ujică (regizor)

Istoria filmului a lăsat deja primul secol în urmă și a adunat
între timp destule capodopere. Suma lor trebuie să fi ajuns
la peste cinci sute, ceea ce în mod ciudat corespunde cu nu�
mărul oamenilor care au ajuns pînă acum în cosmos. Dintre
ele, „capodopere majore“, ca să le spunem așa, sunt probabil
cam o cincime, iar din aceste aproximativ o sută de filme cu
adevărat esențiale, cernute nemilos, porți mereu în minte
vreo zece, care te urmăresc o bucată de vreme. Lista aceasta
e în continuă schimbare, supusă unui cumul instabil de
influențe exterioare și remodelări interioare. De aceea orice
clasament al celor mai bune zece filme din toate timpurile
nu poate fi decât fragmentar și efemer.

Nu puteam răspunde, așadar, la întrebarea „care e fil�
mul meu preferat“ decât pornind de la cele care îmi bântuie
acum prin cap. Ele ar fi, în ordine cronologică: Sunrise
(1927, de F.W. Murnau), Azi/ Сегoдня (1929, de Esfir Șub),
Modern Times (1936, de Charlie Chaplin), Rashōmon (1950,
de Akira Kurosawa), Singin’ in the Rain (1952, de Stanley
Donen, Gene Kelly), Tokyo Story (1953, Yasujirō Ozu), Fragii
sălbatici (1957, de Ingmar Bergman), Gertrud (1964, de Carl
Theodor Dreyer), The Good, the Bad and the Ugly (1966, de
Sergio Leone), Barry Lyndon (1975, de Stanley Kubrick),
L’Argent (1983, de Robert Bresson), Reservoir Dogs (1992,
de Quentin Tarantino).

Tocmai mă hotărâsem să pun, cu acoperire teoretică,
Barry Lyndon din nou în capul listei, când am aflat că Net�
flix a anunțat pentru 12 iunie premiera mondială cu Rolling
Thunder Revue: A Bob Dylan Story by Martin Scorsese. 
L�am văzut chiar din prima seară și, puteți ridica din sprân�
cene sau nu, iată preferatul meu de două zile încoace.

În cel de�al treilea lui film, după The Last Waltz (1968) și
No Direction Home (2005), despre una dintre perso na litățile
artistice cele mai eratice și impenetrabile ale secolului XX,

Scorsese nu doar că pune din nou în valoare imensa calitate
poetică a operei lui Bob Dylan, ci ne și oferă o lecție de ci�
nematograf, de care se va vorbi multă vreme. Ironizând ti�
picitatea biografiilor muzicale, așa cum sunt ele tratate în
documentarele americane, Rolling Thunder Revue ia în de�
râdere industria filmului de televiziune în general, evi den �
țiind în același timp valențele metanarative și forța incom� 
parabilă a reconstrucției istorice, care fac din Noul Cinema
Nonficțional genul cinematografic major de astăzi.

Iar meritul celor de la Netflix nu constă doar în faptul
că fac posibilă apariția unor astfel de filme, ci și în acela că
le oferă o platformă de difuzare, care le scapă din ghetoul

circuitului festivalier și al cinematografelor de artă, soartă
hărăzită lor în caz că ar fi putut fi realizate cu mijloace puse
la dispoziție de industria filmului european de subvenție.
Conștient sau nu, Netflix ne atrage atenția asupra dublei na�
turi a filmului în sine – aceea de artă de spectacol și de obiect
de cultură casnică. Astăzi, orice film este și o carte. SDC

Ada Teslaru 
(consultant 

comunicare):

Nu am un singur film, ci... două.
Film străin: Star Wars: Epi�
sode 4 – A New Hope (1977,
George Lucas). Pentru că e
primul film văzut de mine – și
de care îmi amintesc – în care
se vorbea engleza și de atunci
am asociat limba asta cu o lume
mai bună, în care, vorba celor
de la Radio Guerilla, binili în�
vinge! Acum, de când cu Trump,
nu prea mai e așa, dar, în copi�
lăria mea, încă (mai) așteptam
să ne salveze americanii. 

Apoi, un film românesc:
4 luni, 3 săptămâni și 2 zile
(2007, Cristian Mungiu). Pen�
tru că acolo e toată adoles cen �
ța mea... SDC

Răzvan Exarhu (om de radio)
Filmul meu preferat ar putea fi Breaking the Waves (1996, Lars von Trier), dacă nu 
mi�ar fi teamă să îl revăd. După prima (și ultima) vizionare mi�a fost rău fizic mai mult
de o zi. Dar măcar se înțelege că pot somatiza destul de serios intensitatea unui joc.

Dacă ar fi să revăd un film, totuși, ezit între The Big Lebowski (1998, Joel Coen,
Ethan Coen) și La Dolce Vita (1960, Federico Fellini). Pentru că, îmi dau seama acum,
așa se acoperă cam tot ce îți trebuie când intri la cinema: niște pumni în plex, umor
negru și absurd duios, senzualitate, niște magie, chiar poezie, dans și bănuiala că o po�
veste poate îmblânzi definitiv trecerea timpului. SDC

Star Wars
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Marius Olteanu 
(regizor)

Certain Women (2016) de Kelly
Reichardt. Încă din faza de pre �
producție a filmului Monștri. am
rugat, sau mai exact am obligat pe
toată lumea din echipa de creație
să vadă Certain Women. Cu direc�
torul de imagine, Luchian Cioba �
nu, și cu actrița principală, Ju dith
State, l�am văzut de câteva ori. Și
am vorbit cu orele după fiecare vi�
zionare. Cu scenografa Alexandra
Alma Ungureanu, cu monteurul
Ion Ioachim Stroe, cu actorul Cri�
stian Popa a fost ca un fel de botez
de intrare în echipă. 

Pentru că ceea ce mi�a rămas din filmul lui Kelly Reichardt e tot ceea ce mi�aș
dori în orice film al meu: o poveste care, în cel mai simplu și direct mod, îți instituie
certitudinea că personajele există,
ființează în timpul proiecției și din�
colo de ea, o abordare în care uma�
nul nu e niciodată abandonat de
dragul esteticului și al formei – chiar
dacă forma e una extrem de deș �
teaptă și de capabilă să susțină iluzia
de viață adevărată, o logică a firescu�
lui în care nici un detaliu personal
nu e prea mic pentru a fi arătat pe
ecran, dar mai ales abilitatea de a
spune discret cum ne agățăm de tot
ceea ce ne pare apropiat idealului cu
care am simțit de mult că nu avem
prea multe în comun. 

Și, nu în ultimul rând, patru actrițe
impecabile: Laura Dern, Michelle Wil�
liams, Lily Gladston și Kristen Stewart.
Secvența de început a filmului Monștri.
este și un fel de reverență în fața filmu�
lui lui Kelly Reichardt. SDC

Alexander Bălănescu (compozitor, violonist)

An Autumn Afternoon (1962) de Yasujirō Ozu. Filmele lui Ozu – și acesta în particular – sunt
cel mai aproape de starea de muzică și poezie din toată istoria cinematografului. Chiar dacă
nu se întâmplă prea multe și nimic dramatic în acest film – un văduv devine conștient de
bătrânețe și de relațiile sale familiale –, există o imensă bogăție de înțelesuri și de nuanțe
prin mijloace foarte limitate, cam ca în Impromptu de Schubert sau în Preludiul lui Chopin.

Camera e mereu nemișcată și privește personajele de la înălțimea șoldului – un punct de
vedere foarte modest, respectuos, uman și plin de iubire. Ozu îl invită pe spectator să�și aducă
propriile sentimente, gânduri, impresii în experiența privirii filmului, cel puțin la fel de im�
portante ca propria lui contribuție. Lipsa acțiunii dramatice, asemănătoare întrucâtva tăcerii
din muzică, devine foarte importantă, oferind spațiu pentru cele mai profunde și pline de
miez gânduri și sentimente. Finalmente, această poveste mai degrabă banală despre un tată
care îmbătrânește și despre fiica lui care își sacrifică libertatea pentru a�l îngriji devine vehi�
culul prin care adevăruri foarte profunde se pot revela pe o multitudine de nivele, de la as�
pectele sociale ale vieții până la cele existențiale. E ca și cum Ozu și egoul s�ar trage la o parte
pentru a permite vieții să se reveleze în toată gloria ei dulce�amară, reamintindu�mi din nou
de muzica lui Schubert și Philip Glass. SDC

Victor Morozov (critic de film)
De ce Šarūnas Bartas, dintre toți cineaștii? – și de ce Few of
Us (1996) dintre toate filmele? Mă pregăteam să vorbesc –
cum vorbesc de câte ori mă întreabă cineva care e filmul
meu preferat – despre Ma nuit chez Maud (1969) al lui Eric
Rohmer, dar m�am trezit năpădit de flashuri din Few of Us –
coliba din pustietate, drumul noroios, încăperea în care
crescuse iarba, lângă pat... 

Senzația că Bartas ne vorbește în Few of Us – dar și în
Three Days/ Trys dienos (1991), cu portul lui uitat de lume,

dar și în The Corridor/ Koridorius (1995), cu rufele lui arse
pe bara de uscat – nu doar de la capătul lumii, ci și de la ca�
pătul cinemaului. Senzația că, dacă s�au mai făcut filme
după Few of Us – și filme, în adevăratul sens al cuvîntului,
s�au mai făcut: Abbas Kiarostami, Jia Zhang�ke, Apichat�
pong Weerasethakul –, s�a întâmplat prin re�venire, prin
re�utilizarea unor concepte (acțiune, personaj) peste care
Bartas trecuse de mult. Senzația că Few of Us este cinemaul
în toată goliciunea lui incandescentă.

(Leos Carax, după ce a văzut aceste filme, a spus că Bar�
tas ne demonstrează că nu există ținuturi îndepărtate.)

Bartas a stat sub aceeași stea ca Béla Tarr: anii ’90, tim�
pul de după, cum spune Jacques Rancière, când toate ilu�
ziile s�au evaporat și ne mai rămânea doar să privim în gol.
După destrămarea URSS, Bartas a recuperat niște camere
sovietice care stăteau degeaba, și�a făcut propriul studio
(Studija Kinema) în mijlocul sălbăticiei, de unde�a început
să ne trimită niște filme bizare, în care nu se vorbea deloc
(nici o vorbă nu mai avea sens), venite dintr�o țară – Litua�
nia – pe care nimeni n�ar fi putut s�o plaseze pe hartă. 

Mi�l imaginez pe Bartas ducând la bun sfârșit câte un
film – o odisee – în singurătate și tăcere. Filmele lui:
prezențe și teritorii. Prezența bătrânilor și chinuiților
prinși în nemișcare – sau rătăcind –, cu fețele brăzdate de

timp și băutură. Teritoriul tofalar, taigaua siberiană – lo�
curi neumblate. Payvisages.

(Leos Carax, după ce a văzut�o pe Katia Golubeva în fil�
mele lui Bartas, a spus că e o actriță care, pentru a juca, are
nevoie de nuditatea absolută.)

Profesorul meu Robert Bonamy a vorbit despre „grația
profană“ a Katiei Golubeva. Nici unul dintre noi nu și�a mai
putut lua ochii de la ea. SDC

Katerina Golubeva
în Few of Us
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An Autumn Afternoon 
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O lume din miez de pâine
E începutul lui iulie și în Gisors, un
mic târg medieval din preajma Pari�
sului, e cald. Artiștii și stafful Le
Grand Baz’Art, festivalul de artă sin�
gulară care animă oră șe lul, se pre�
gătesc de vernisaj. O doamnă cu
coafură îndrăzneață trage un pui de
somn la umbra salciei de lângă
Salle de la Fêtes, unde urma să aibă
loc evenimentul. Câțiva trecători se
apropie de ea neliniștiți și o întrea �
bă dacă e totul în ordine; mă alătur
îngrijo raților, rugându�mă să nu fie
cazul să�mi aplic cu noștințele de
prim�ajutor. Doamna se trezește
plină de vioiciune, zâm bește larg și
dă asigurări de bine. Așa am cunos�
cut�o pe artista Pétra Werlé.

ADINA SCUTELNICU

Stabilită la Paris din 1997, crea�
toarea autodidactă Pétra Werlé a
devenit cunoscută în toată lumea
datorită creaturilor sale fantas�
tice, pe care le modelează din miez
de pâine și salivă și pe care le îm�
bracă în hăinuțe din componente
minerale, vegetale și animale, uni�
versurile sale fabuloase entuzias�
mând publicul, criticii și presa. 

ANAMORFOZE ANATOMICE 
ȘI SALIVĂ

Pétra Werlé s�a născut în 1956 la
Strasbourg și a petrecut o co pi �
lărie idilică și cosmopolită pe bar �
ja familiei, care transporta măr� 
furi din Basel, Elveția, prin Franța
și Germania către marele port olan�
dez Rotterdam. A intrat în lumea
artistică oarecum întâm plător, gra �
ție unei felii de pâine pe care a
identificat un chip. A încercat să�i

dea viață modelân du�l, dar nu a
fost foarte încântată de rezultat. A
continuat totuși, iar la 20 de ani
își conturase oarecum un stil,
sculptându�și personajele în miez
de pâine, ajutându�se cu o sco�
bitoare și o pensetă. 

În acea perioadă, Pétra s�a
an gajat casieră într�un mic cine�
matograf, slujbă care i�a oferit 
suficient timp pentru a�și perfecțio�
na tehnica. Lucrând și experimen�
tând, și�a dat seama că pâinea mai
veche dă mai multă expresivitate
chipurilor, prin crăpăturile ase �
mă nătoare ridurilor de expresie, în
timp ce pâinea proaspătă este po �
trivită pentru crearea unor trupuri
fine, elfice, cu osatură anamorfică.
Marea invenție însă a fost adău garea
salivei – mereu la îndemână și
niciodată epuizată –, care în tărește
miezul prin enzime, ofe rindu�i duri�
tate și un aspect porțelanat. Puțină
acuarelă sau guașă le conturează
ochii și gura, după care urmează un
proces extrem de creativ, prin care
personajele își primesc elementele
de identitate și unicitatea. 

Elitre în culori strălucitoare și
irizate sau aripi de fluture, molii sau
alte insecte, pietre, scoici, cochilii,
coconi de păianjeni, flori uscate
mușchi, elemente minerale și cam
tot ce poate fi folosit din regnul ve �
getal și din entomologie contribuie
la definirea și animarea micilor ființe
răutăcioase, capricioase sau blânde
și iubitoare plămădite de Pétra.

PERSONAJE ÎMBRĂCATE ÎN
„CRUSTA DE PÂINE A LUMII“

„Mi�aș încadra lucrările în stilul  ex�
presionist“, spune artista „iar  perso �
najele mele sunt vanitoase, teatrale,
tragicomice, burlești, derizorii. Îmi

place ca din când în când să mă în�
noiesc: termin o serie de lucrări,
apoi timp de doi ani refuz să mai
abordez tema aleasă. Îmi selectez o
temă nouă și un nou tip de «recipi�
ent» în care să le prezint – de obicei,
cutii de entomologie, globuri sau
medalioane din sticlă, care le pro �
tejează și de praf, dar și de șoareci, de
exemplu – și continui pentru alți doi
ani. În Circul iubirii, Wakan Tanka,
Istoria naturală sau Natura lucru �
rilor, care sunt câteva dintre seriile
mele, ființele care le alcă tuiesc pă �
reau să fi fost pur și simplu acolo, în
mod hieratic, cu podoabe din ele�
mente ale mediului minunat în care
trăim. În Procesiune, perso na jele
mele sunt îmbrăcate în crusta de
pâine a lumii. Sculptura este sensul
vieții mele. Important este să pot fi
absorbită de ceea ce fac asemenea
unei fetițe care se joacă cu păpușile.
Important este ca noi toți să ne eli �
berăm de ego și să nu ne lăsăm atinși
de planul material – asta pentru
mine este o formă de fericire –, să
călătorim în spațiu și să ne simțim
total liberi. Pot să spun că lucrările
mele sunt un cântec de dragoste, o
dovadă de fraternitate prin senti�
mentele care mă cople șesc în timp ce
lucrez; creativitatea mea apare din
iubirea și din durerea trăite de mine,
de familia mea și prieteni, de uma �
nitate poate. Nici mă car nu con �
știentizez, îmi dau frâu liber acestor
sentimente, iar dege tele mele lucrea �
ză singure, dând viață unei lumi care
ilustrează lumea mea interioară“, 
mi�a povestit Pétra Werlé.

ÎNTRE CENTRUL 
„GEORGES POMPIDOU“ 
ȘI „CHARLIE HEBDO“

În 1997, creatoarea homunculilor
din miez de pâine s�a mutat la

Paris și s�a dedicat total artei. A
aflat că tehnica sa de lucru nu este
o invenție proprie – la Muzeul
Artei Brute din Lausanne există
efigii ale politicienilor realizate în
miez de pâine încă din 1877 (de
către un deținut, Josef G. Bâle); în
lagărele de concentrare se reali �
zau teatre cu personaje din pâine
menite să distragă atenția copiilor
de la grozăviile din jur, ex�voto�
urile din America de Sud se fac
din pâine, iar marele Salvador
Dalí este menționat în istoria artei
ca autor al unui dormitor cu pat,
noptieră și corp de iluminat reali �
zat din acest material. 

Cu toate acestea, lucrările ei
au cucerit pretențioșii critici fran �
cezi și au fost prezentate în galerii
reputate precum Centrele „Geor ges
Pompidou“, „Béatrice Soulié“, Halle
„St. Pierre“ din Paris, „Lélia Mor�
doch“ din Miami, „Graffiti – Mon�
tmorillon“ din Viena, „Le Salon
d’Art“ din Bruxelles, „Op der Kap“
din Luxemburg, „Oliva Creative
Factory“ din Sao Joao da Madeira
(Portugalia) etc. Despre ea au scris
cei de la „The Telegraph“, „Libera�
tion“, „Le Monde“, „Le Figaro“ până
la revistele de specialitate, ca 

„Artension“, sau chiar cunoscuta
revistă satirică „Charlie Hebdo“. 

În cea mai recentă serie de
lucrări, Wakan Tanka, personajele
ei evoluează cu tandrețe, umor și
spiritualitate pe amprente animale
ce amintesc secolul al XVIII�lea.
Pétra Werlé pune în valoare alianța
umană, animală și vegetală, ca în
tradiția șintoistă, unde spiritul este
în toate. Și poate nu�i lipsit de im �
portanță nici faptul că toate por �
tretele pe care le realizează sunt de
fapt o infinitate de autoportrete, o
replică nesfârșită a diferitelor ipos �
taze ale vieții Pétrei Werlé. SDC



– FRAGMENT –

Auzim deseori despre creștini ma �
sacrați de musulmani. Cum aș putea
să uit ce s�a petrecut la 50 de kilo�
metri de aici, la Gojra? Toată lumea
a vorbit. Chiar și oamenii din sat care
nu sunt creștini au fost șocați de po�
vestea aceea îngrozitoare. 

După explicațiile care s�au
primit aici, o mulțime de musul�
mani furioși a invadat satul Korian
și a distrus sute de case ale unor fa�
milii creștine care trăiau grupate.
Musulmanii cuprinși de furie spu�
neau că acei creștini profanaseră
Coranul, smulgând pagini din car�
tea sfântă și călcându�le apoi în pi�
cioare la ieșirea din biserică, după
celebrarea unei căsătorii. Mie și lui

Ashiq ne�a venit greu să credem.
Creștinii de�aici nu se comportă
provocator față de islam, mai ales
după ce au celebrat o căsătorie în
casa Domnului. Musulmanii fu �
rioși nu s�au mulțumit doar cu
atât: după două zile, au spus în tot
cantonul cum creștinii insultaseră
Coranul. Atunci, ca să se răzbune,
sute și sute de musulmani înver �
șunați, cu o furie turbată, după
spusele vânzătoarei de la băcănie,
au atacat marea colonie creștină
de la Gojra. Au semănat teroare
pretutindeni, distrugând totul în
cale, cu bare de fier, inclusiv bise�
rici protestante. La știrile locale s�a
spus că poliția n�a reacționat și
chiar i�a lăsat pe ucigași să�și facă
de cap când au început să dea foc.
Tot ce putea să ardă s�a făcut scrum,
nu numai casele: zece creștini au
fost arși de vii în casele lor, printre
care trei femei și trei copii sur �
prinși de incendiu. Au murit în
chinuri cumplite. Ascultând rela�
tarea acestei nebunii ucigașe, mă
înfiorasem toată. Mă agățasem de
brațul lui Ashiq. 

— Crezi că s�ar putea să ni se
întâmple la fel și nouă? 

— Sigur că nu, nu�ți face griji.
Vezi bine că aici oamenii nu ne
vor răul, îmi răspunsese el pe un
ton plin de siguranță. 

Totuși, simțeam o anumită tea �
mă, pe lângă tristețea și solidarita�
tea față de toți acei creștini care se
pomeniseră așa, fără mo tiv, cât ai
clipi, aruncați într�un adevărat iad. 

Acea întâmplare cumplită era
cunoscută de toată lumea. Chiar
și președintele Pakistanului spu�
sese că nu era bine să fie atacate
așa minoritățile religioase. Din
colonia creștină rămăsese doar
un morman de cenușă, iar creș �
tinii, care erau deja foarte săraci,
nu mai aveau chiar nimic. 

Șocați și traumatizați de aceas �
tă poveste, eu, Ashiq și copiii eram
de atunci și mai atenți să nu ieșim
în evidență. De exemplu, când mă
aflu în sat și aud muezinul, fac în�
totdeauna gestul de a�mi pune du�
patta pe cap cum se cuvine, ca
să�mi acopăr bine părul și să arăt
că, deși sunt creștină, respect reli�
gia vecinilor mei musulmani. În
timpul Ramadanului, viața se
schimbă și pentru noi. Nu mâncăm
și nu bem în cursul zilei în afara
casei. Ne ascundem ca să nu�i
enervăm pe musulmani, care sunt
deja foarte prost dispuși în acea
perioadă. Își pierde surâsul chiar
și vânzătoarea de la băcănie, foarte
amabilă de obicei. Eu și Ashiq îi
înțelegem pe musulmani. E foarte
greu să nu bei nimic când sunt
40°C. Practic, timp de două luni,
viața se derulează cu încetinitorul.
Sătenii sunt obosiți pentru că nu
mănâncă în cursul zilei, sunt co �
pleșiți de căl dură și n�au voie nici
să aibă re lații sexuale. Deseori,
după�amiaza, mai degrabă dorm
decât muncesc. Satul pare închis,
nu e nimeni pe ulițe. Dughenele își
ridi că obloanele de fier doar după
apusul soarelui, la iftar. Atunci, săte�
nii își recapătă zâmbetul, pregătesc
mâncare din belșug și se invită unii
pe alții să lase ajunatul. Noi n�am
fost niciodată invitați, dar e normal,
fiindcă suntem creștini. Această pe�
rioadă a Ramadanului este mai grea
pentru Ashiq decât pentru mine,
pentru că�i place să fumeze când lu�
crează la cărămidărie. Dar, ca să 
nu�și provoace colegii, care n�au voie
să fumeze în cursul zilei, se abține.

Stau în continuare în pat și mă
gândesc la femeile care mi�au repro �
șat în ajun că le�am vorbit de rău re�
ligia. E atât de nedrept! Nu le�am
criticat credința. Dar, în loc să las
capul în jos și să nu zic nimic, cum se
presupune că trebuie să facă creștinii
în orice împrejurare, am răspuns la
provocarea lor întrebându�le de ce
aș fi eu cea care ar trebui să se con�
vertească. E deja prea mult pentru
o creștină care trăiește aici. 

Când eram mică, mama îmi ex�
plicase că eram numiți „paria“ pen�
tru că suntem descendenții unor
hinduși din casta de jos convertiți
la creștinism după independența
Pakistanului. Nu știu cum trăiesc
creștinii în alte părți, dar în Paki �
stan, când ești creștin, te simți puțin
orfan în propria�ți țară. Chiar dacă

guvernul ne acordă aceleași drep�
turi ca la toată lumea, societatea nu
ne acceptă întotdeauna.

Acasă nu avem nici cruce, nici
icoana Sfintei Fecioare, ci o Biblie
mică ascunsă sub saltea. Nu știu
să citesc, nici Ashiq, dar această
Biblie e parcă mica noastră co�
moară, e întipărită în noi. SDC
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Asia Bibi – Blasfemie
„Suplimentul de
cultură“ publică în
avanpremieră un
fragment din volumul
Blasfemie. Condam -
nată la moarte pentru
un pahar de apă, de
Asia Bibi împreună cu
Anne-Isabelle Tollet,
care va apărea în
curând la Editura
Polirom.

CARTEA

14 iunie 2009. Un câmp din Punjab. Patru femei trudesc la
strânsul recoltei pe o căldură înăbușitoare. Una din ele,
Asia Bibi, pleacă la fântâna cea mai apropiată să aducă apă
pentru tovarășele ei de muncă. Face însă greșeala să-și
astâmpere ea setea mai întâi și e acuzată că a întinat apa
fântânii, rezervată musulmanelor. Asia este creștină. În dis-
puta care izbucnește, e învinuită de blasfemie. În Pakistan,
așa ceva înseamnă condamnarea la moarte. Aproape
linșată de o mulţime furioasă, este aruncată în temniţă, iar
după un an primește sentinţa: execuţie prin spânzurare.
Guvernatorul musulman al Punjabului și ministrul creștin al
Minorităţilor din Pakistan încearcă să-i vină în ajutor, însă
amândoi sunt asasinaţi de fanaticii religioși. Cu asistenţa
unei jurnaliste franceze, Asia scrie din închisoare această
carte în care își descrie calvarul. În scurt timp, ea devine un
simbol pentru toţi cei care luptă în întreaga lume împotriva
violenţelor comise în numele religiei. În 2018, după opt ani
de detenţie, este în sfârșit eliberată. SDC

AUTOARELE

ASIA BIBI s-a născut în 1971 în Ittan Wali, Pakistan. Acuzată
de blasfemie faţă de islam în 2009, a fost întemniţată și
condamnată la moarte. După o lungă luptă în justiţie, a fost
achitată în 2018. Cazul său a generat în Pakistan o vie
polemică în jurul legii contra blasfemiei din 1986 și mari
tensiuni între islamiști și autorităţi. În prezent, Asia Bibi
trăiește împreună cu familia ei în Canada.

ANNE-ISABELLE TOLLET (n. 1974) este o jurnalistă franceză,
specializată în reportaje din zonele sensibile ale lumii, pre-
cum Kosovo, Afganistan și Pakistan. În prezent este redac-
tor-șef al canalului de televiziune CNews. SDC



L�am întâlnit doar de două ori
până azi. Prima dată, să fie vreo
cinci ani de�atunci, într�un tren
pe ruta Craiova – Pitești –
București. 

De unde venea, nu am aflat. De
fapt, nici n�am îndrăznit să cred
că el este, într�atât mi se părea de
neverosimilă prezența lui la ora
aceea matinală în vagonul plin cu
pasageri provinciali, mânați de
treburi la capitală. Când am cobo�
rât pe peron, văzând că trăgea
anemic, parcă obosit și parcă în
lehamite, un geamantan pe roate,
vag burdușit, am îndrăznit să mă
ofer a�l ajuta. M�a refuzat cumva
sictirit și mi�am dat seama că am
comis o prostie. Dar nu m�am
învățat minte și, fiindcă tocmai
prezentasem în rubrica de față
discul trupei Experimental Q, Re�
flux, i�am spus că textul de pe 

copertă conține o greșeală de tipar.
Autor fiindu�i, omul m�a privit ca
și când nu mă vedea, iar eu mi�am
urmat drumul, zâmbind mefisto�
felic în câș. De ce, dracu’ știe!

A doua oară a fost la recentul
Bookfest, unde a vorbit despre

cartea lui Doru Ionescu, dedicată
unor jazmeni germani născuți în
România interbelică, mutați în
fosta Republică Federală (unde
au câștigat bani și renume, dar nu
și�au neglijat patria natală, nici pe
muzicienii ei năpăstuiți de comu�
nism). De data asta i�am fost pre�
zentat de Florin�Silviu Ursulescu,
iar „Moșu“, a.k.a. Florian Lungu, a
părut să�și aducă aminte că am
scris amândoi în paginile unor
aceleași reviste, ba chiar că ne�am
intersectat în diverse preferințe.
În orice caz, s�a purtat de parcă ne
știam din copilărie și nu doar că
mi�a spus câteva bancuri, ci – se�
sizând că am ajuns la spartul sin�
drofiei prilejuite de carte – a
rezumat pentru mine cele descrise

în paginile opului, cu amănunte
demne de un istoric absolut. Și
cine dintre cei care îl cunosc pe
Florian Lungu s�ar putea mira că
el știe tot, și vreo două amănunte
în plus, despre lumea jazzului de
pretutindeni?

Mi�am făcut o parte din te�
mele muzicale ascultând emisiu�
nile prezentate de „Moșu“ pe pro�  
gramul 3, stereo, în uitații ani
1970. Nu, nu eram pasionat de
jazz, doar de jazz�rock. Nu ratam
însă orele în care Florian Lungu
defrișa, împreună cu Liviu Za�
mora, muzica electronică. Am și
înregistrat odată, când am avut
magnetofon, cam jumătate – par �
că atâta s�a dat – din suita Pictu�
res at an Exhibition în versiunea
trioului Emerson, Lake & Palmer. 

Cosind eu iarba pe (lângă)
moșia pop�rock�show, nevoit să și
adăst la umbra vreunui eveni�
ment, auzeam diverse despre fa�
buloasele prestații introductive
ale celui care n�a lipsit de la nici
un concert de jazz, pe nedrept so�
cotit sub nivelul altuia (îl știți),
împins mai în față de mecanisme
ne cunoscute. 

La radio și la televiziunea na �
țională, Florian Lungu a oferit ani
lungi – și încă mai dăruiește –
adevărate lecții despre subiectele
abordate, dar nu la modul sufi�
cientist, propriu spicherilor îm �
buibați de rating. Așa cum stă bine
moșului veșnic tânăr, înțe lept și
poznaș, absolvent de conservator
pe timpul când acolo pătrundeau
numai cei talentați, creativi prin
definiție, discursul său excelează
prin luxurianța de metafore ce al�
cătuiesc un profil artistic în egală
măsură informativ și laudativ. Și
trebuie menționat că rândurile
scrise de Florian Lungu despre ori�
care muzician, clasic al jazzului sau
nou venit cu sânge în insta lație, nu
decortichează nici o parte slabă,
necum vreo lălăială a performeru�
lui vizat. Rar un astfel de spirit
com prehensiv în lumea celor care
nu cântă, ci mai des cuvântă!

Cartea Moșu – Florian Lungu
în dialog cu Doru Ionescu este apă�
rută tot la Casa de Pariuri Literare.
Ionescu își urmărește intervieva�
tul cu obstinație, însă „Moșu“ nu se
dezminte: spune exact ce vrea. Dar
cu cât farmec! SDC

Omul care n-a
lipsit de niciunde
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„Astăzi încă nu mi�am făcut pașii.“
E ceva ce spun des, deși la o oră
de limba și literatura română ar fi
o propoziție fără sens. Dar oricine
a purtat vreodată o brățară de fit�
ness la mână sau își monitori�
zează activitatea fizică pe telefon
poate înțelege ce vreau să spun.
Înseamnă că telefonul mi�a înre�
gistrat numărul de pași dintr�o zi
și sunt mai puțini decât mi�am
propus să parcurg. E o înfrângere.

Trăiesc, ca mulți alții, sub tirania
celor 10.000 de pași. La fel ca cei
doi litri de apă pe zi, cei 10.000 de
pași s�au întipărit în conștiința
publică drept standardul reco�
mandat pentru „o viață sănătoa �
să“. Este promovat de medici, apa� 
re în toate articolele de pe internet
despre cum să îți menții un stil de
viață activ. Pentru posesorii Fitbit
sau alte brățări care măsoară ac�
tivitatea fizică, 10.000 de pași este
pre�programat, standard, ca obiec 
tiv de activitate fizică zilnică. Iar
pentru cei care nu au – este o

cifră rotundă și ușor de ținut
minte, iar pentru a te ține de un
obiectiv e foarte important ca el
să fie clar formulat și întipărit în
minte. 10.000 de pași este țelul
perfect. Dar destul de greu de
atins.

Am aflat însă recent că cei
10.000 de pași, respectați aproape
cu religiozitate în recomandările
pentru viața activă, sunt o inven �
ție, și nu o concluzie științifică.
Practic, expresia a apărut ca parte
a strategiei de marketing a unei
companii japoneze de pedometre,
un dispozitiv de măsurat pașii
care a început să fie vândut îna �
inte de Jocurile Olimpice din 1964
din Tokyo. Ca parte a campaniei
publicitare, compania a inventat
acest obiectiv de 10.000 de pași și
a încurajat înființarea de „cluburi
dedicate mersului pe jos“, pentru
atingerea lui. Ținta de 10.000 de
pași nu s�a răspândit la nivel
internațional până în anul 2000,
când o serie de recomandări ale
doctorilor australieni au început

să includă mersul pe jos drept
modalitate de menținere a unei
vieți sănătoase. Au cuantificat în
timp – aproximativ jumătate de
oră de activitate pe zi, iar jumă�
tate de oră înseamnă 3.000�4.000
de pași, în plus față de mersul pe
jos obișnuit. În total, au calculat
ei, 10.000 de pași.

De parcă nu era suficient,
anul trecut s�a întâmplat ceva și
mai rău: a apărut un studiu care

spunea că 10.000 de pași nu sunt
suficienți. Cercetătorii argumen�
tau și ei că limita de 10.000 a fost
una pur arbitrară, fixată din mo�
tive mai degrabă psihologice
decât științifice. Ar fi mai bine ca
numărul să fie ridicat la 15.000.
Studiul fusese realizat având la
bază activitatea fizică a lucrători�
lor poștali din Glasgow, Scoția.
Prin natura meseriei, mulți dintre
ei trebuie să meargă pe jos mai

bine de trei ore pe zi și au indica�
tori de sănătate performanți. Prin
comparație, cei care munceau de
la birou prezentau risc crescut de
boli cardiace și diabet. 

Am lăsat pentru sfârșit vestea
bună a lunii iunie: un nou studiu
arată că cei 15.000 de pași nu sunt
necesari pentru o îmbunătățire a
sănătății; nici măcar 10.000. Bene�
ficiile încep să apară de la 4.500
de pași în sus, cresc până la 7.500
de pași, după care nu mai un im�
pact semnificativ. E adevărat,
stu diul s�a desfășurat pe femei
de peste 70 ani și a măsurat ris�
cul de moarte prematură. Dar a
fost suficient cât să mă deter�
mine să îmi cobor standardul
spre 8.000 de pași pe zi. Nu e per�
fect, nu știu dacă e optim pentru
sănătatea mea, însă la finalul fie�
cărei zile mă simt, în sfârșit, ca o
campioană. SDC

MĂDĂLINA COCEA
DE VEGHE-N LANUL 
DE CULTURĂ

Apariția, mărirea și decăderea
celor 10.000 de pași

DUMITRU UNGUREANU
ROCKIN’ BY MYSELF



Vreme de decenii, 
din nici un mare film
de la Hollywood
pentru adulți nu lipsea
o scenă erotică. As -
tăzi, erotismul la ci -
ne ma pare a fi pe
moarte. Din cauza
#MeToo, dar și din
motive de economie.

„Sexul dispare de pe marile ecrane
și asta face filmele mai puțin plă�
cute“, scrie „Washington Post“. Au�
torul articolului a descifrat un
nou pattern: lansarea unor filme
de artă și/ sau realizate pentru
festivalurile europene în care se
face exces de sex (deseori explicit,
vezi recentul Mektoub, My Love:

Intermezzo), urmat de un întreg se�
zon de filme de Hollywood de
acțiune sau pentru familie, complet
caste. Între aceste două tendințe se
găsește scena erotică de tip clasic,
cea din 9 săptămâni și jumătate, din
Poștașul sună întotdeauna de două
ori, Ultimul tango în Paris etc.

„Cândva nelipsită din filmele
glossy mainstream pentru adulți,
scena erotică a fost aproape uitată și
ignorată, retrimisă în îndepărtarea
esoterică de unde a venit, cu generații
în urmă“, scrie „Washington Post“.

De ce?, se întreabă britanicii
de la „The Guardian“. Sunt multe
motive, spun specialiștii sau uni�
versitarii care supraveghează în�
deaproape mecanismele Holly�
woodului. Cele mai multe dintre
aceste motive sugerează că filmele
trec „printr�o profundă realiniere
a priorităților datorită schimbări�
lor politice, legislative și culturale“.

Un motiv serios este cel econo�
mic, spune Stephen Galloway, edi�
torialist la „The Hollywood Repor�
ter“. Hollywoodul nu mai produce
filme de marcă cu bugete medii, fil�
mele de azi trebuie să se „adreseze
concomitent celor patru cvadranți,
pentru a maximiza profiturile:
bărbați, femei, peste și sub 25 
de ani“. „Nu e un nou puritanism,
căci Hollywoodul a fost totdeauna 

puritan. Este economie“, spune Gal�
loway. „Bagă în film o scenă de sex
și ștergi copiii din lista de potențiali
spectatori. Și scoți și filmul din pa�
radigma celor patru cvadranți. “

Un alt motiv în 2019 A.D. este
inevitabilul #MeToo, ce a făcut fe�
meile să fie „mai puțin dispuse la
nuditate“. „A refuza o scenă nud re�
prezintă azi un semn de putere fe�
minină“, explică Galloway. E și aici

un motiv economic. Multe actrițe
au ocazia să lucreze pentru mărci
mari de cosmetică și fashion, iar o
scenă de sex aruncată pe internet
le�ar afecta aceste contracte extrem
de lucrative. Galloway spune că
aceste schimbări s�au transferat din
sălile de cinema și spre lumea tele�
viziunii, unde, în ciuda unei libertăți
mult mai mari, scena erotică este
rareori întâlnită. SDC

Sfârșitul 
scenelor erotice?
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Robert Powell: „Zeffirelli 
era motivat de perfecțiune”
Italia și�a pierdut unul dintre cei
mai mari artiști:Franco Zeffirelli a
încetat din viață la vârsta de 96 de
ani, în Roma și nu în iubita sa
Florență, orașul lui natal, căruia i�a
dedicat filmul documentar Per Fi�
renze (1996) și în al cărui centru is�
toric și�a instalat fundația.

Zeffirelli a semnat câteva zeci de
filme și multe spectacole de operă; re�
gizor, actor, realizator de decoruri în
cinema, teatru și operă, dar și politi�
cian, catolic, homosexual și Sir făcut
de regina Elisabeta a II�a. Pasionat de
Shakespeare (din care a adaptat Ro�
meo și Julieta în 1968, Hamlet  în 1992
și Scorpia îmblânzită în 1967), a lucrat
cu mari actori (Elizabeth Taylor, Ri�
chard Burton, Mel Gibson, Glenn
Close) și a lansat mari actori (Olivia
Hussey, Brooke Shields, Tom Cruise).
A fost iubit de amatorii de operă pen�
tru montările sale „opulente, demne
de super producțiile de la Hollywood“.

Moartea sa a provocat un val de
omagii în întreaga lume, de la cei
care l�au considerat „un uriaș artist“,
„un talent renascentist“, la cei care
au lucrat cu el și care au vorbit de �
spre artistul din spatele camerelor

sau din culisele operei. Robert Po�
well, interpretul lui Iisus în populara
miniserie Iisus din Nazaret, a fost
unul dintre aceștia.

„Iisus a fost un rol imposibil, o
poveste imposibilă“, povestește Po�
well. „Franco nu știa cum să îl rea�
lizeze și nici eu nu știam. Am dis�
cutat la început intenția noastră de
a încerca să portretizăm divinitatea
lui Hristos și apoi să vedem dacă
putem găsi omul. Asta a fost o gre �
șeală. N�ai reuși să obții decât ceva
destul de obișnuit, un alt tip, un tip
de treabă, dar doar un om oarecare.
Am hotărât atunci să punem publi�
cul la trea bă. În loc să «interpretez»,

practic n�am făcut nimic. Doar am
spus replicile. Ăsta a fost geniul lui
Francio. Am primit apoi 10.000 de
scrisori ce spuneau același lucru:
«Exact așa mi l�am închipuit pe Ii�
sus». Fran co era motivat de obse�
sia absolută de a realiza totul per�
fect. La fel și Ken Russell. N�ar fi
tolerat nimic ce nu era așa cum
simțeau ei că trebuie să fie. Asta
le�a atras reputația teribilă de a fi
dificili, ceea ce și erau. Era impo�
sibil să lucrezi cu ei. Dar, odată ce
înțe legeai regulile, munca devenea
o plăcere! Și ajungeai și tu să refuzi
să accepți orice nu era exact așa
cum voiai să fie.“ SDC

Basic Instinct
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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“.

din noiembrie 2018, chinezii i�au
refuzat tratamentele pentru dia�
bet și pentru afecțiunea cardiacă
de care suferea. 
n „Eșecul lui X�Men:Dark Phoenix
mi se datorează, îmi asum respon�
sabilitatea“, a declarat regizorul
scenarist Simon Kinberg. „Dacă
filmul nu a plăcut publicului este
numai vina mea.“ Dark Phoenix
lansat în iunie, s�a dovedit un
eșec, atât în fața publicului, cât și
a criticii și se estimează că va
aduce producătorilor o pagubă de
200 de milioane de dolari.
n Actorul Michael Fassbender
vrea să producă și să joace rolul

principal într�o adaptare a unui
roman din populara serie de cărți
erotice de spionaj S.A.S. create pe
bandă rulantă de către francezul
Gérard de Villiers. Filmul, bazat
pe romanul Berlin: Checkpoint
Charlie, ar putea fi baza unei noi
francize pentru studiourile Lions �
gate care au cumpărat drepturile
asupra nenumăratelor cărți sem�
nate de Gérard de Villiers. 
n Rubberband, un disc inedit de
Miles Davis, va fi lansat pe 6 sep�
tembrie. Discul conține șapte
piese înregistrate în 1985, într�o
perioadă în care celebrul muzi�
cian intenționa să dea o direcție
mult mai soul muzicii sale. 

n A încetat din viață, la vârsta de
95 de ani, Gloria Vanderbilt (foto
jos), moștenitoare a magnatului
Cornelius Vanderbilt și care a cu�
noscut celebritatea ca stilistă și
creatoare de modă. Gloria Van�
derbilt, care a inflamat cronica
mondenă cu cele patru căsătorii
ale ei și cu nenumăratele aventuri
cu amanți celebri, a fost una din�
tre femeile care i�au inspirat lui
Truman Capote personajul Holly
Golightly în romanul Breakfast at
Tiffany’s. SDC

Pagini realizate de 
DRAGOȘ COJOCARU

PE SCURT

n Scriitoarea americană Suzanne
Collins pregătește un al patrulea
roman din seria de mare succes
Jocurile foamei. Acțiunea din
acest roman, al cărui titlu nu a fost
încă dat publicității, se va petrece
cu decenii înainte de cea din tri�
logia deja publicată și adaptată
sub forma a patru filme de uriaș
succes. Cartea va apărea în mai
2020.
n O acuarelă pictată de Gauguin
la vârsta de 17 ani (declarată drept
„prima lucrare realizată de maes�
trul postimpresionismului“) a fost
vândută la licitație în Franța pen�
tru suma de 80.000 de euro.
n Tot la o licitație din Franța, o
ediție minusculă datând din 1542
a cărții Gargantua și Pantagruel
a lui Rabelais s�a vândut pentru
gigantica sumă de 490.000 de
euro. Această ediție de buzunar,
scrisă cu caractere gotice și ilus�
trată cu 36 de gravuri în lemn, a
fost editată într�o mie de exem�
plare, iar exemplarul în cauză a
fost păstrat în condiții excelente.
n Cartea Outrages a scriitoarei�
militante americane Naomi Wolf,
având ca subiect persecuțiile la
care a fost supusă comunitatea

homosexuală în secolul al XIX�lea,
a fost retrasă de pe piață de edi�
tura Houghton Mifflin Harcourt
la doar câteva zile de la apariție.
Motivul: cartea conține o listă
foarte lungă de fapte inexacte, su�
ficient de mare pentru a sili edi�
tura să lucreze la o nouă ediție,
corectată, în ciuda protestelor
autoarei.
n Scriitorul uigur Nurmuhammad
Tohti, în vârstă de 70 de ani, a în�
cetat din viață în timp ce era in�
ternat într�un lagăr de „reedu�
care“ chinez din Xinjiang. Nepoata
scriitorului spune că lui Nurmu�
hammad Tohti, care a fost închis

O nouă lovitură pentru organiza�
torii lui Woodstock 50, eveniment
ce dorește să serbeze cei 50 de ani
trecuți de la legendarul festival din
1969. Conducerea Watkins Glen In�
ternational, pista de curse unde
urma să se desfășoare evenimentul,
a anunțat că nu va mai găzdui
Woodstock 50. La numai o oră de
la acest anunț, CID Entertainment,
societatea ce urma să se ocupe de
o parte din logistica festivalului, a
anunțat și ea că se retrage. 

Acestea sunt doar două lovituri
dintr�o serie de necazuri căzute pe
capul organizatorilor Woodstock 50,
serie ce a debutat cu re tragerea prin�
cipalului finan țator al evenimentu�
lui, Amplifi Live, care a renunțat mo�
tivând că nu crede „că festivalul ar
putea fi realizat la nivelul unui eve�
niment demn de mar ca Woodstock,
asigurând sigu ranța artiș tilor, a par�
tenerilor și a spectatorilor“. Orga�
nizatorii țin însă să liniș tească pu�
blicul, anunțând că negociază în

prezent cu proprietarii unui alt
spațiu pentru festivalul ce ar trebui
să aibă loc între 16 și 19 august. Pier�
derea spațiului este o problemă cu
care s�a confruntat și organizatorii
festivalului din 1969. 

Woodstock 50 vrea să atragă
60.000 de persoane cu peste de 80
de spectacole în program care ames�
tecă artiști participanți la ediția ori�
ginală, precum John Fogerty sau
Santana, cu artiști moderni, ca Jay�Z,
Miley Cyrus sau The Killers. SDC

Woodstock 50: un festival plin de piedici



Poliția Locală din Satu Mare era
în stare de maximă alertă. Nicio�
dată nu se mai confruntaseră cu
o situație atât de tensionată, care
părea că urmează să degenereze
în ciocniri de stradă. 

Sau, dacă este să ne referim la spe �
ța asta, ciocniri de fața blocului.
Erau opt, unii mai burtoși, alții

mai schije, nicicum nu se înca�
drau în standardele de condiție fi�
zică impuse de slujba de polițist
local, iar asta nu făcea deloc bine
ideii de curaj de care ar trebui să
dea dovadă acești reprezentanți
ai forței coercitive a statului. Pri�
veau pierduți către pâlcul de oa�
meni care le blocau accesul în
scara blocului, de ziceai că Româ�
nia conduce Franța cu unu la zero
în minutul nouăzeci și ai noștri 
s�au pus cu toții in poartă. Primi�
seră o sesizare stupidă, dar care
trebuia verificată și anume faptul
că la etajul doi cineva ținea în 

bucătărie un cal. Un trecător ar fi
zărit capul cabalinei, care privea
meditativ pe geam.

Nu vi se pare ciudat că ni�
meni din bloc nu a reclamat pre �
zența bidiviului la etajul doi și a
trebuit să o facă un trecător oare�
care? Nu cumva asta înseamnă că
reclamantului doar i s�a părut,
fiind cu siguranță beat sau dro�
gat? Păi nu, fiindcă echipa era tot
în poartă, deci avea ceva de as�
cuns. Calul a fost moștenit de res�
pectivul vecin de la un unchi. 

Nu a venit pur și simplu cu el
acasă, ci mai întâi a strâns o listă
cu semnături de acceptanță din
partea tuturor vecinilor, în baza
unei foarte bune campanii de pro�
movare a incluziunii sociale a ca�
lului, care avea în centru bucuria

copiilor de a putea călări și mân�
gâia un astfel de animal fără a tre�
bui să iasă din bloc. Și nu, nu se
auzea tropot, fiindcă domnul de la
parter, croitor de meserie, i�a făcut
murguțului niște papuci din mol�
ton, fapt care reducea impactul cu
podeaua până la nivelul în care
puteai să juri că pășește o pisică.
Însuși proprietarul a insistat să�l
treacă la cheltuielile de întreținere. 

Toată iarba din fața blocului
era păscută, nu mai era nevoie să
o taie cineva. Mai mult, deși poate
părea absurd în percepția unor
minți înguste care nu ar putea să
se gândească decât la mâță, peki�
nez, peruș sau caras auriu când
vine vorba de animal de compa�
nie, calul își făcea nevoile în baie,
la o litieră supradimensionată. Și

nici măcar nu necheza, fiindcă pe
o rază de mulți kilometri nu exista
nici un alt cal cu care să comunice.

Iată de ce toată lumea din
bloc era fericită cu prezența sim�
paticului animal și nu dorea să
lase pe nimeni, nici măcar pe vaj�
nicii polițiști locali, să strice ar�
monia grupului. SDC

Unul dintre cele mai frumoase
filme pe care le�am văzut în ul�
tima vreme se numește Berlin:
Die Sinfonie der Großstadt, cu�
noscut în engleză ca Berlin: Sym�
phony of a Metropolis sau
Berlin: Symphony of a Great
City, iar în română ca Berlin:
Simfonia unui mare oraș. 

E un documentar de 65 de minute
realizat în 1927 de Walther (sau
Walter) Ruttmann, un artist vi�
zual avangardist, și înfățișează
via ța de zi cu zi dintr�un oraș și o
lume care nu mai există. Îl puteți
vedea pe YouTube, unde l�am
găsit și eu căutând într�o seară fil �
me documentare (uneori am sur�
prize plăcute). La data premierei,
muzica filmului a fost compusă
de Edmund Meisel, care colabo�
rase cu Eisenstein la Crucișătorul
Potemkin (1925), dar în varianta
de pe YouTube nu se aude decât
torsul odihnitor al proiectorului,
care acționează hipnotic.

Ruttmann s�a născut în 1887
și a murit la 53 de ani (în 1941), în
urma rănilor suferite pe front ca

fotograf de război. A realizat mai
multe filme, inclusiv interesante
animații abstracte, iar în 1935 i�a
făcut asistență de regie lui Leni
Riefenstahl la filmul de propa�
gandă Triumful voinței/ Triumph
des Willens. 

În Berlin: Die Sinfonie der
Großstadt există destule accente
sociale – montajul intercalează,
de pildă, imagini cu cerșetori și cu
leii de la Zoo care mănâncă oase,
sau imagini cu muncitorii intrând
în fabrică și cu vitele intrând în
țarc, dar pentru spectatorul de azi
e în proporție covârșitoare un
film despre Berlinul interbelic și
despre Goldene Zwanziger (engl.
Golden Twenties), care au înce�
put în Germania după Primul
Răz boi Mondial, luând sfârșit
odată cu crahul din 1929. O cap�
sulă a timpului, cum se spune. 

De câte ori merg la Festivalul
de Film de la Berlin trag la un
hotel de pe Anhalter Strasse,
aproa pe de Potsdamer Platz și de
fiecare dată când revin seara de la
cinema privesc din depărtare ma�
iestuoasa fațadă cu coloane, sin�
gura care a mai rămas din vechea
gară Anhalter Bahnhof, deschisă
în 1841 și închisă în 1952, ca ur�
mare a efectelor bombardamentelor.
Acum, din depărtare, fațada pare
(cel puțin în amintirea mea) încon�
jurată de verdeață, ca și cum ar fi
intrat în regnul vegetal (deși 55.000
de evrei au fost deportați de aici
spre Theresienstadt în timpul răz�
boiului). În filmul lui Ruttmann,

Anhalter Bahnhof apare din pri�
mele minute, când aparatul de fil�
mat se apropie de Berlin odată cu
un tren care bifează inclusiv că �
suțele scunde, cu mici grădi nițe,
pe care le vezi și azi în drum spre
aeroportul Tegel. Iar când ajunge
în gară și de pe peron ai imaginea
fațadei gării Anhalter surprinse
din interior spre exterior, ai pri �
ma senzație că acest film în care
apar atâtea trenuri și tramvaie e,
de fapt, o călătorie în timp. 

Nu s�a mai păstrat azi nimic
din Hotelul Excelsior, care se afla
vizavi de gara Anhalter și cu care
comunica printr�un spectaculos
tunel lung de 80 de metri. Cei
7.500 de metri pătrați ai hotelului
care la sfârșitul anilor ’20 era cel
mai mare din Europa au fost grav
avariați de bombardamente, așa
că întreaga clădire a fost demolată
în 1954, iar în locul ei a fost ridi�
cată o banală clădire de aparta�
mente și birouri. Hotel Excelsior
apare însă în filmul lui Ruttmann
după ce, în perioada lui de glorie,
o inspirase pe Vicki Baum să scrie
un roman (Menschen im Hotel,
1929), transformat un an mai târ�
ziu de Edmund Goulding în cele�
brul film Grand Hotel, cu Greta
Garbo, John Barrymore și Joan
Crawford în rolurile principale. 

Dar Berlin: Die Sinfonie der
Großstadt e mai aproape de docu�
mentarele sovietice ale vremii
decât de Grand Hotel, punând ac�
cent pe montaj și pe capacitatea
lui de a spune o poveste. „Doar o

succesiune de imagini ne poate
restitui viața“, scrie într�un insert
din scurtmetrajul documentar
Rien que les heures (1926), turnat
de Alberto Cavalcanti la Paris. Și
tot acolo: „Acest film nu e decât o
succesiune de impresii despre
timpul care trece și nu pretinde să
sintetizeze un oraș“. Filmul lui
Ruttmann a avut ambiția de a sin�
tetiza un oraș, dar și ritmul său
alert de viață. E foarte narativ și e
conceput din mai multe capitole
grupate în jurul unor momente�
cheie ale zilei („acțiunea“ se pe�
trece într�o singură zi). De la 5
dimineața, când doar pisicile bân�
tuie pe străzi, până la nopțile ani�
mate din cabarete și cafenele,
trecând prin procesiunea deschi�
derii magazinelor, a începutului
lucrului și a școlii, a pauzei de
masă de la ora 12 etc., etc.

Dar mai sunt și detalii cu to �
tul poetice, despre care ai vrea să
fie autentice, nu regizate: bărba�
tul care merge în urma unui cu �
plu și poartă două bile (mingi)
legate cu ață (!); bucata de hârtie
pe care o umflă vântul pe o stradă
părăsită; schimbul de priviri com�
plice dintre o damă și un bărbat,

urmat de decizia bărbatului de a
o urma pe femeie; încăierarea
dintre doi bărbați care apare ca
un vârtej de praf, din senin, fiind
oprită de trecători și de un
polițist; o femeie misterioasă um�
brită de o pălărie, care ascultă cu
degetele pe bărbie, ca din afara
timpului, un bărbat vorbind în
timp ce își aprinde o țigară etc.

Ce rămâne în urma noastră?
Mașinile din fabrici care în epocă 
i�au sedus și pe cineaștii Dziga Ver�
tov sau Esfir Șub, dar care între
timp au lăsat locul unor mașini și
mai performante care nu mai se �
duc cineaștii? Oamenii care s�a dus
de mult? Casele demolate sau dis�
truse? Din acest film (care n�a avut
o primire unanim pozitivă în epo �
că) rămân tocmai aceste momente
de frumu sețe, care depășesc orice
dimensiune temporală sau context.
Nu efervescența acțiunii, a muncii
redate prin mașini, trenuri, oameni
grăbiți și mâini care dactilografiază
sau formează numere de telefon, ci
liniștea unor fragmente futile, de�
cupate din montajul istoriei. Nu
mișcarea continuă, ci pauzele. Pro�
babil acolo e esența vieții, dar ce
știu eu. SDC
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În pat cu calul
BOBI
VOI N-AȚI ÎNTREBAT, FĂRĂ
ZAHĂR VĂ RĂSPUNDE
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