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„AM ÎNVĂȚAT SĂ
PUN TEHNICA ÎN
SLUJBA MUZICII, 

A EXPRESIEI“

Două filme românești la
Astra Film Festival: Profu’,
de Alex Brendea, și Omul
care a vrut să fie liber. Viața
și faptele lui Cezar Mititelu
de Mihai Mincan și George
Chiper-Lillemark.
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Recomandări Polirom Junior

Trei povestiri (ediția
2019), de Eugenio

Carmi, Umberto Eco
l Traducere din limba 

italiană de Dragoș Cojocaru
l Vârsta recomandată 12+

Trei povestiri istorisite de Um �
berto Eco și ilustrate de Eugenio
Carmi, pentru copii, pentru pă �
rinți, pentru cei ce au nevoie de
basme.

1. Bomba și generalul
Atomii triști închiși într�o

bombă și un general care vrea să
facă război cu orice preț.

2. Cei trei cosmonauți
Trei cosmonauți bănuitori

care întâlnesc un marțian cu șase
mâini.

3. Gnomii de pe Gnu
Un împărat trufaș care ține

morțiș să ducă civilizația pe o pla�
netă micuță, inocentă.

Prăjituri în spațiu, 
de Philip Reeve, 
Sarah McIntyre

l Traducere din limba en�
gleză de Iulian Bocai

l Vârsta recomandată 6+
Călătoria Astrei alături de fa mi lia ei
prin spațiu către Nova Mundi este

întreruptă pe neaș teptate când
nava lor e atacată!

Tot felul de brioșe ucigașe,
rulade�neînchipuit�de�sinistre și
prăjituri cu morcovi criminale au
ieșit la vânătoare de oameni și
nimeni nu se�ncumetă să le stea
în cale. Doar Astra și prietenul ei,
robotul Pilbim, mai au puterea să
înfrunte atacul distrugător al
prăjiturilor spațiale, mai ales că... în
fine... oamenii trebuie să mă nânce
prăjituri, și nu invers...

Luka și Focul Vieții
(ediția a 2-a), 

de Salman Rushdie
l Traducere din limba en�

gleză de Dana Crăciun
l Vârsta recomandată 10+

Atunci când renumitul povestitor
Rașid Khalifa, „Șahul de Blah“,
cade într�un somn malefic, pradă
unui blestem, fiul său cel mic,
Luka, pornește hotărât într�o ex �
pediție în Lumea Magică. El în�
 cearcă să fure Focul Vieții, sin �
gurul care îl poate readuce la viață
pe iubitul său părinte. În călătoria
lui primejdioasă îl în soțesc un
câine și un urs de circ, cățelul Ursu
și ursul Cuțu, dar și un misterios
și adesea înspăi mântător dublu al
tatălui său, Tatanonimul. Pe
parcursul cău tării, în care plouă
cu peripeții fascinante, apar nu �
meroase alte personaje magice, de
la ferme cătoarea Insultana de Zel
până la Titanul Prometeu, un alt
Hoț al Focului.

Eu și Mami-Zână:
Dorințe de unicorn, 
de Sophie Kinsella
l Cu ilustrații minunate 

de Marta Kissi
l Traducere din limba 

engleză de Alexandra Cozmolici
l Vârsta recomandată 6+

Bună! Sunt Ella Brook și am un
secret cum n�ați mai auzit. E de �
spre mami... Mami arată normal,
la fel ca toate mamele... dar nu e.

De fapt, ea se transformă în zână
când ți�e lumea mai dragă. Și,
când o să fiu mare, mă fac și eu
zână, ca ea. Știu de pe�acum
prima mea vra jă. O să fac să
apară primul meu unicorn.

Patru povești vrăjite despre
Ella și familia ei, despre lecții de
balet magic, zburatul la școală și
despre joacă.

Balada unicornilor, 
de Ledicia Costas
l Traducere din limba

spaniolă de Oana�Dana Balaș
l Vârsta recomandată 11+

La Școala de Invenții și Meserii
merg cei mai străluciți copii, în
stare să inventeze case moto ri �
zate, pălării zburătoare, ba chiar
și ochi mecanici și roboți ex tra �
ordinari. Agata McLeod este una
dintre cele mai bune eleve, dar
sunt multe lucruri pe care nu le
știe despre Școală... și despre pro �
priul trecut. Ca să�și desăvâr� 
șească destinul, tânăra inventa �
toare va trebui să pornească
în  tr�o călătorie plină de pri mej �
dii spre începuturile lumii. Un
ro man de aventuri în care fan �
tezia și știința se între pă trund
într�o confruntare necruțătoare,
care aduce față în față corbi și
unicorni.

Mopși la Polul Nord, 
de Philip Reeve 

și Sarah McIntyre
l Traducere din limba 

engleză de Iulian Bocai
l Vârsta recomandată 6+

Cursa până în vârful lumii…
…are loc o dată în viață, iar

premiul este împlinirea unei sin�
gure dorințe a câștigătorului, cea
mai arzătoare. Șen și Sika își do�
resc foarte mult să învingă, dar
concurenții lor sunt înspăimîntă�
tori. Calea către marele premiu
este plină de troli de zăpadă,
monștri marini și o bandă de yeti�
îngrozitor�de�înfometați. Dar Sika
și Șen au ceva în plus față de
concurenții lor: 66 de mopși, o
putere brută de 264�de�lăbuțe
care le trage sania.

SĂ ÎNCEAPĂ CURSA!

Domnișoara Bubble, 
de Ledicia Costas
l Cu ilustrații de Andrés

Meixide
l Traducere din limba 

spaniolă de Oana�Dana Balaș
l Vârsta recomandată 9+

Nefertiti e o pisică mecanică ce
trăiește alături de Vincent, băia�
tul�android, și de cea care, într�un
fel sau altul, le�a salvat viața:

După ce a trecut FILIT și întreaga agitație generată de festival, să revenim la vremuri mai liniștite și lecturi 
pentru cei mici, indiferent de cât de mari sunt. Prin urmare, mai jos vă oferim o serie de recomandări 

din colecția Junior a Editurii Polirom, colecție îngrijită de Bogdan-Alexandru Stănescu.
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domnișoara Bubble, inventatoa�
rea. Într�o zi, două surori, Noa și
Sofi, fug de la școală, speriate de
bibliotecara Canișa, și ajung la
vila plină de invenții a dom ni �
șoarei Bubble. Aici gustă acade�
lele�baston ce răsar din pământ,
se sperie de omizile vărgate, se
minunează când văd inima din
aur și pietre prețioase a lui Vin�
cent și încearcă să înțeleagă cum
funcționează mașinăria de împa�
chetat zâmbete și lacrimi. Ce nu
știu ele încă este că, din clipa în
care domnișoara Bubble și�a fă �
cut apariția, prin orășel au înce�
put să umble tot felul de zvonuri
care�i sperie pe locuitori. Inventa�
toarea a fost văzută prima oară
într�o dimineață însorită, la vola�
nul unei decapotabile neobiș �
nuite cu trei roți ce funcționa cu
aburi, și s�a instalat într�o vilă pă�
răsită de ani de zile. Toți s�au spe�
riat de invențiile ei ciudate, de
felul excentric în care arăta, dar
nimeni nu�și închipuia ce se pe�
trece cu adevărat în spatele porții
de fier forjat impunătoare, cu flori
și arabescuri, a Vilei Bubble.

Emily și Bâlciul din
Lună, de Philip Reeve,

Sarah McIntyre
l Traducere din limba 

engleză de Iulian Bocai
l Vârsta recomandată 6+

Emily și Bâlciul din Lună spune
povestea unei fetițe descurcărețe
care visează să devină mecanic de
bâlci. Când distracția de pe Luna
Bâlciului este amenințată de un
monstru de vată de zahăr, o explo�
zie de caramele, un tobogan cu
gravitația inversată și alte anoma�
lii care apar chiar în mijlocul unei
inspecții importante, Emily face
echipă cu eroii ei, doi mecanici
experimentați și ciudați, ca să pre�
vină dezastrul. Sarah McIntyre și

Philip Reeve au creat o lume plină
de personaje pitorești, peripeții și
răsturnări de situație spectacu�
loase, care îi va captiva chiar și pe
cei mai reticenți dintre tinerii citi�
tori. Cei mai mici pot lua și ei parte
la aventură urmărind ilustrațiile
întotdeauna creative și haioase
care completează povestea.

Oliver și perucile-de-
mare, de Philip Reeve

și Sarah McIntyre,
l Traducere din limba 

engleză de Iulian Bocai
l Vârsta recomandată 6+

Oliver a crescut într�o familie de
exploratori – dar marea aventură
a vieții lui abia acum începe.

„O poveste minunată, cu aven�
turi pe mare, cu maimuțe ciudate
și alge sarcastice.“ (Chris Riddell)

Cu noii lui prieteni – un alba�
tros bătrân și năzuros, o sirenă
mioapă și o insulă prietenoasă pe
nume Cliff –, Oliver pleacă în
căutarea părinților pierduți. Dar,
înainte de a�și pune în aplicare
planul de salvare, trebuie să
treacă de o armată de maimuțe�
de�mare țăcănite.

Ușa cu trei încuietori, de
Sonia Fernández-Vidal

l Traducere din limba spa�
niolă de Silvia�Alexandra Ștefan 

l Vârsta recomandată 10+

Roman pentru înțelegerea științei
din secolul XXI

Niko, un băiat singuratic de 14
ani, nici nu�și închipuie ce urmări
bizare va avea faptul că într�o zi o
ia pe alt drum spre școală. Astfel,
descoperă o casă misterioasă și,
atras de înfățișarea ei ciudată, îi
deschide ușa cu trei încuietori și
pătrunde dintr�odată într�un uni�
vers neobișnuit. 

În lumea cuantică, unde este
călăuzit de un elf pirpiriu și de o
zână uimitor de frumoasă, se pe�
trec lucruri curioase, de la răz�
boaie între materie și antimaterie

la apariții și dispariții neașteptate
ale pisicii lui Schrödinger, la tele�
portări miraculoase, superpoziții
cuantice sau urmăriri palpitante
în care puștiul scapă ca prin ure�
chile acului de spectrele negre –
niște creaturi malefice asemenea
găurilor negre care vor să�l în�
ghită. Prins în această aventură,
Niko are misiunea de�a readuce
echilibrul între lumea sa și uni�
versul cuantic pe care l�a desco�
perit de curând.

Școala de magie 
și alte povestiri, 
de Michael Ende

l Traducere din limba ger�
mană de Raluca Trușcanu

l Cu ilustrații de Regina Kehn
l Vârsta recomandată 8+

Cine îl cunoaște pe Michael Ende
doar ca autor al Poveștii fără sfârșit,

al lui Momo sau al lui Jim Năs �
turel va descoperi în volumul
Școala de magie și alte povestiri
minunate fabule și povești scrise
de�a lungul timpului și adunate
într�o carte care se adresează atât
copiilor, cât și adulților. Printre
altele, cei mici pot descoperi aici
secretul Lenei, pot picta alături de
Moni o operă de artă sau pot par �
ticipa la înfruntarea dintre re ga� 
tul care avea un polonic magic și
cel care avea un bol fermecat.
Adulții sunt purtați în lumea
teatrului de umbre al Ofeliei, au
șansa să�și regăsească visurile
aproape uitate la Școala de magie
sau pot trăi alături de rinocerul
Norbert Ceafăgroasa frământă �
rile ridicării unui monument în
cinstea propriei persoane. Michael
Ende spunea că o povestire de �
vine adevărată numai atunci când
găsești un anumit ton pentru ea.
Cu siguranță în toate poveștile sale
din acest volum marele magician
al cuvintelor a găsit tonul potrivit,
fie el serios sau plin de umor.

Jurnalul Lottei: 
O droaie de iepurași,

de Alice Pantermüller,
Daniela Kohl

l Traducere din limba ger�
mană de Raluca Trușcanu

l Vârsta recomandată 6+
Jurnalul Lottei a fost vândut 
în peste 3.000.000 de exemplare 
în Germania, tradus în 35 de
limbi, iar ecranizarea seriei a avut 
premiera în Germania pe 29 au�
gust 2019.

Mă cheamă Lotta, am zece ani
și sunt destul de normală. Ori�
cum, mult mai normală decât
părinții și decât cei doi prostofrați
ai mei. De�aia nici nu înțeleg de ce
în ultima vreme mi se întâmplă
tocmai mie așa de multe lucruri

ciudate. De exemplu, la școală se
ivesc din senin, scrise pe tablă,
propoziții stânjenitoare sau mân�
carea mea preferată are dintr�o �
dată gust de varză de Bruxelles.
Bleah! Oare o fi din cauza flautu�
lui indian pe care mi l�a făcut
mama cadou? Și nici măcar nu
am timp de așa ceva. Vreau ne�
apărat să am un animal de com�
panie. Și mi�am făcut și un plan
bun ca să reușesc. 

Visătorul (ediția 2019),
de Ian McEwan

l Traducere din limba en�
gleză și note de Dana Crăciun

l Vârsta recomandată 8+

„Tuturor ne place ideea de a
spune povești seara, la culcare“

Peter Fortune trăiește la granița
dintre vis și realitate. El trece prin
aventuri fantastice, trăiește în
trupul bătrânei sale pisici și al
unui copil răutăcios, se luptă cu o
păpușă rea care s�a trezit la viață
și caută răzbunare, găsește într�un
sertar plin cu fleacuri o cremă
care�i face pe oameni să dispară.
În cele din urmă se trezește, copil
de unsprezece ani, în trupul unui
adult și începe cea mai mare
aventură a vieții: se îndrăgostește.
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Am o boală a imaginației, trec 
pe lângă protestatari și eu nu
mai știu dacă protestează pentru
Palestina sau Sudan sau Tibet
sau Vietnam sau Irlanda de Nord
sau inechitățile sociale din Bul�
garia sau justiția din Polonia,
pentru delfini sau muncitorii 
din Pakistan. 

Înțeleg tot mai puțin lumea pro�
testelor: nu știu de unde ne va
veni Apocalipsa, dacă va fi stratul
de ozon sau dacă va fi războiul
Etiopiei cu Eritreea sau de la tra�
ficul de narcotice din Mexic. 

Sunt străin. Nu sunt membru
în sindicate sau în uniuni, rămân

pentru totdeauna străin și singur,
viața mea la Paris nu are nimic
memorabil, deși toți oamenii se
străduiesc să�și umple viața cu
amintiri. 

Atât că uneori mai frecventez
o chinezoaică pe Boulevard de la
Chapelle. E o tânără de impeca�
bile moravuri, dacă preferați aceas �
tă convenție, și ce v�ar putea îm� 
piedica să o acceptați?

Chinezoaica își face treaba
fără să se grăbească și asta mi se
pare grozav, nu ne spunem nimic și
uneori e ca și cum chiar ne�am iubi,
sunt unul dintre clienții ei cei mai
statornici, asta e sigur, și cred că, în
felul său, îmi e recunoscătoare. 

Alteori, cred că mă urăște.
Îmi imaginez cum arată și clienții
care vin în urma mea: actori ra �
tați și electricieni și tineri ve niți
la studii din provincie. Mi�ar plă�
cea să închidă ușa în urma mea și
să probeze rochii de gală chiar
dacă nu se pregătește să meargă
la nici o gală.

Și continui să lucrez în câr�
ciumă și să le umplu tinerilor din
Paris paharele și îi ascult vorbind
despre macroeconomie și benzi
desenate și îndepărtatul Congres
american și cuvintele lor trec pe
lângă mine fără să lase nici un ecou.

Pascal ar fi putut să plece de
acasă, ar fi putut să fugă în Aus�
tria, ar fi putut să fie alergat cu
câinii lupi de vameșii austrieci,
ar fi putut să stea în arest, ar fi
putut să fugă în Turcia și să
ajungă muncitor cu ziua în furni�
carul din Istanbul, ar fi putut să

se lase dresat ca un șarpe, să răs�
pundă ordinelor și să zâmbească
fals, să�și îndeplinească sarcinile
de serviciu sau să urmeze o ca�
rieră militară și să moară erou în
Irak sau să se căsătorească din
iubire cu un tânăr dintr�o insulă
exotică sau, dimpotrivă, să gă�
sească dragostea femeilor și să�și
crească frumos cele do uă fiice,
să�și plim be câinele prin parc,
alergând vesel pe lângă el, atunci
când câinele ar fi avut poftă s�o
rupă la fugă. 

Mă gândesc la atâtea posi �
bilități, mă gândesc la anii pe care
Pascal nu i�a trăit pe pământ, din
nebunia acelor zile mi�l amintesc
pe preot cu brațele deschise, gata
să�l îmbrățișeze pe director ca
pentru a�i da putere, profesorul a
lăsat privirea în jos și preotul a
lăsat și el brațele în jos, ca un
Hristos învins care nu mai poate

să salveze pe nimeni. Și tot nu știu
cine a avut dreptate, tatăl lui Pas�
cal, profesorul pierzându�și min �
țile, sau preotul cu brațele căzute
sau eu colindând lumea fără să�mi
aflu vreodată locul sau Pascal
gră bind deznodământul. 

Ăsta e tot adevărul meu: nu
știu și nici nu voi afla vreodată.

Sfârșit. SDC

ANDREI CRĂCIUN
CULEGĂTORUL DE HARFE

Nirvana (III)

78% din Programul de Guver�
nare a fost îndeplinit, conform
guvernare.psd.ro. Scriptura lui
Dragnea conținea doar pentru
Moldova două autostrăzi, o cale
ferată rapidă (cu viteză de peste
100 de km/h) și un spital regio�
nal de urgențe până la finalul
mandatului. 

Este fascinant cum în versiunea
pesedistă diferența de la 78% la
100% o pot face exact proiectele
de infrastructură, puse în broșura
SF cu care au fost câștigate alege�
rile din 2016, cu gândul că vor fi
uitate până în 2020, când tot ro�
mânul o va duce bine și până și le�
citina își va fi pierdut din efect. 

În zilele în care se dezbate pu�
ternic viitoarea componență a gu�
vernului condus de Ludovic Or ban
(dacă va trece peste votul din Parla�
ment), avem parte de foarte puțină
analiză, spre deloc, pe ceea ce rămâne
în urma guvernărilor Grindeanu,

Tudose și Dăncilă. Ba, doamna
Vasilica Viorica D. și�a pus într�o
asemenea măsură amprenta asu�
pra noastră, încât am și uitat că
primii doi amintiți au fost pre�
mieri. Sau că a mai existat odată
ca niciodată un Liviu Dragnea, as�
tăzi mecanic auto la atelierul de la
Rahova.

Memoria scurtă a românului
a fost piatra de temelie a tuturor
strategiilor politice de după 1989
și pare că, măcar pe alocuri, încă
mai funcționează. Azi plagiatorul
„dottore“ Ponta se dă frecventabil,

Tăriceanu e gata să voteze noul
guvern minoritar PNL cu ce colegi
i�au mai rămas alături, Kelemen
Hunor se dă mare democrat și nu
mai ține minte nici el cine e Drag�
nea. Dacă amnezia ar putea avea
o patrie, atunci România ar putea
să îi dea cel mai degrabă cetă �
țenia. Chiar de onoare.

Totuși, pentru mulți dintre
noi, ultimii trei ani au fost unii
dintre cei mai ciudați, dar și chi�
nuitori. Toate liniile roșii au fost
călcate de PSD, dimpreună cu
Ponta până la un punct, Tăricea �
nu până la capăt aproape, UDMR
până pe buza propriei prăpastii
politice. Azi PNL ar trebui să gă�
sească o cale de dialog cu toți cei
care, din rațiuni electorale, au
fugit de lângă „PSD Chimicalul“
(sau „PSD Cernobîl“) ca să își vadă
trecut guvernul ultra minoritar
prin Parlament. În acest timp,
Alianța USR�Plus, astăzi una din�
tre cele trei forțe politice ale țării

conform rezultatelor de la euro�
parlamentare, câștigătoarea ma�
rilor orașe din România, în frunte
cu capitala, are în Casa Poporului
doar o mână de parlamentari, în
vreme ce partidul lui Cioloș nu
este deloc reprezentat. Ce fel de
legitimitate poate avea un Guvern
construit pe o moțiune de cen�
zură care nu cu voturile PNL și
USR a trecut, ci din cauza calcule�
lor electorale și a nervilor lui
Ponta și Tăriceanu?

Și dacă trece acum guvernul
Orban, cine o să își mai amintească
de Biblia lui Dragnea? Câtă forță
va avea Guvernul Ultraminoritar
să impună reforme pe agenda pu�
blică sau măcar să demaște până la
capăt mârșăviile săvârșite de
Dragnea la braț cu Tudose, Tări�
ceanu, Kelemen Hunor?

De data asta, dacă va mai
funcționa memoria scurtă, Româ�
nia va ajunge golită de sens. Dacă
cei care au îndurat frigul iernii în

Piața Victoriei după OUG13 și
mult după aceea, dacă toți cei care
au protestat multe luni în șir în
piețele micilor și marilor orașe vor
vedea că nici de data asta nu se
poate produce cu adevărat o rese�
tare a clasei politice și o resetare
generală a țării în care încă mai au
încredere, atunci șansele ca Ro�
mânia să se golească la propriu de
câtă populație activă i�a mai ră �
mas sunt cât se poate de mari.

Dacă astăzi PNL și USR cred
că joacă politic și nu vor confirma
după alegerile la termen (sau an�
ticipate), atunci să afle că se joacă
de fapt cu focul. Și cu ultima
șansă pentru o generație în�
treagă. Politicienii care visează cu
ochii deschiși că vor face ei din
România o țară în care să se în�
toarcă fiii rătăcitori ar trebui să
se gândească mai întâi cum o să�i
păstreze să plătească taxe și im�
pozite pe fiii care deja stau cu ba�
gajul la ușă. SDC

Știri la zi din actualitatea culturală și articolele ediţiei pe
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Dacă vom avea iar memorie scurtă,
România s-ar putea goli definitiv

GEORGE ONOFREI
DOI-ZECE, PROBĂ!



Când am spus că una din cauzele
majore ale degradării învăță �
mân tului de la noi din anii 1990
au constituit�o universitățile
particulare, nu am vrut să arunc
anatema eternă asupra acestor
instituții. 

Ele erau necesare și, în plus, uni �
versitățile private de azi nu mai
seamănă prea mult cu uni ver �
sitățile improvizate de atunci.
Cele de atunci, create grație unei
legislații laxe, ghidate de interese
politice și (scuzați pleonasmul)
pecuniare, au făcut însă marele
rău: au eliminat unicul filtru de
selecție a valorilor existent la acea
vreme.

Lucrurile sunt relativ simple.
Înainte de 1989 bacalaureatul era
un fel de glumă – bună sau proas �
tă, în funcție de perspectivă. Era
un examen formal, pe care ajun�
gea să îl treacă mai toată lumea
aproximativ alfabetizată. Și, da, la
examene se copia sistematic, ade�
sea cu complicitatea profesorilor

supraveghetori, care erau, la rân�
dul lor, nevoiți să închidă ochii
din pricina directivelor de partid,
ce impuneau recolte masive de
bacalaureați. O făceau, cred, cu
conștiința cât de cât împăcată la
gândul că ulterior exista totuși un
filtru de selecție dur, cel al exame�
nului de admitere la facultate. Pe
atunci numărul studenților era
strict reglementat și foarte redus,
iar concurența era crâncenă –
după standardele de azi sau, în
unele cazuri, după orice stan�
darde. În anul când am dat exa�
men la Filologie (actuala Facul �
tate de Litere) erau vreo 400 de
candidați, adică opt pe un loc,
cum se calcula așa, aritmetic. Asta
nu însemna însă că trebuia să iei
note mai mari decât opt con tra �
candidați, ci decât 350, ca să te
numeri printre cei 45 de admiși.
Existau și facultăți unde con �
curența era de „doar“ trei�patru
oameni pe un loc, dar și altele –
Medicina sau Dreptul – unde se
ajungea la cifre înfiorător de

mari, de sute de candidați pe un
loc. Am cunoscut oameni care au
susținut examene de admitere
șapte�opt�zece ani la rând și, deși
se pregăteau din greu, le ratau sis�
tematic – nu pentru că ar fi fost
slab pregătiți, ci pentru că pre �
tențiile erau mari și concurența,
acerbă. Azi și mie mi se pare exa�
gerat. Din punctul ăsta de vedere,
facultățile particulare puteau
oferi o șansă în plus, una nece�
sară. Erau suficiente câteva crite�
rii de selecție, bazate pe com pe �
tențe medii, nu doar pe capacita�
tea de a plăti taxele anuale. Dar 
n�a fost așa.

Pe de altă parte, după refor�
mele instituite de ministrul Daniel
Funeriu, bacalaureatul a devenit
ceea ce nu fusese niciodată în ulti�
mele decenii: un examen dur. De
fapt un examen ve ritabil, la care, în�
ainte de orice, nu se mai putea
copia (decât – ca oriunde în lume –
acrobatic, cu mari riscuri și mult
efort), o probă autentică de verifi�
care a cunoștințelor acumulate

până la finele liceului. Era (este)
un examen mai lejer decât cele de
admitere la facultate din anii comu�
nismului, fiindcă nu implică o con �
curență propriu�zisă, ci doar una cu
propria persoană. Și, odată ce are
diploma de bacalaureat, absolven�
tul se poate orienta spre orice facul�
tate, căci a trecut – cu adevărat – un
examen de maturitate.

Tocmai din cauza asta refor�
mele impuse de Daniel Funeriu
au stârnit atâta animozitate, atâ�
tea campanii denigratoare și ata�
curi la adresa lui. Sună absurd,
dar ideea de a înăspri suprave�
gherea la examenele de bacalau�
reat, de a îl transforma din ceva
pur formal într�un examen verita�
bil, a nemulțumit foarte multă
lume. Cum adică să nu poți copia
la „bac“? Când s�a mai pomenit
așa ceva? Poate odată, demult,
cine mai ține minte? Poate în alte
țări, cui îi pasă? Cum să nu co�
piezi – aici, în România?

Însă între examenele dure de
admitere din anii comunismului

și examenele dure de bacalaureat
din epoca post�Funeriu se întinde
un deceniu și mai bine de dolce
far niente, în care orice filtru de
selecție dispăruse. Bacalaureatul
rămăsese un examen formal, de
care trecea mai toată lumea, iar
admiterea la facultate era o altă
formalitate, de vreme ce numărul
de locuri oferit de fabricile parti�
culare de diplome devenise co �
pleșitor de mare. Orice „eminin� 
ke“ ori „loază“ avea în ghiozdan
carnetul de student. 

Atunci, într�o delăsare mas�
cată de tot felul de reforme apa�
rente, ce ascundeau adesea inte� 
rese private, sistemul educațional
de la noi s�a degradat accelerat la
toate palierele. Acum se zbate să
își mai revină, dar asta nu în�
seamnă că va și reuși. SDC
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RADU PAVEL GHEO
ROMÂNII E DEŞTEPŢI

Școala de ieri și de azi (IV)

Moțiunea de cenzură a trecut,
dar lumea e îngrijorată că sunt
șanse minime să fie investit un
nou guvern din prima încercare.

Am văzut declarațiile liderilor USR,
ALDE, PMP, UDMR și Pro România.
Fiecare vrea altceva. USR încearcă
să�și conserve zestrea și să nu po�
zeze în remorcă la partidul lui
Klaus Iohannis. PMP este cel mai
aproape să bată palma cu PNL și
probabil că nu vor fi probleme cu
voturile acestui partid la înscăuna�
rea lui Orban. ALDE a pus inițial
ceva condiții, dar la întâlnirea de joi
cu premierul desemnat, Tăriceanu

a lăsat�o mai moale, dând de înțeles
că nu vor fi surprize cu sprijinul
ALDE pentru cabinetul Orban. 

UDMR pare cocoșul primei
runde de discuții cu liderul PNL,
însă cunoaștem abilitățile de ne�
gociere ale maghiarilor. Cu toate
acestea, Kelemen Hunor a schim�
bat tonul de la oră la oră, afir�
mând că a sesizat o abordare mai
serioasă la PNL după moțiune,
față de momentul dezbaterii aces�
teia în Parlament. 

Rămâne imprevizibilul Victor
Ponta, care are altă agendă, legată
mai degrabă de preluarea din mers a
PSD. Totuși, dacă gândim logic, Ponta
n�are nici un interes să prelungească
șederea Vioricăi Dăncilă la Palatul
Victoria, pentru că i�ar spori șansele
accederii în finala prezidențială.

Va trece așadar guvernul
Orban în Parlament? Eu zic că da.
Sau, dacă umblăm la nuanțe, sunt
toate șansele să se întâmple acest
lucru. Evident, putem asista la
răsturnări în zilele următoare,
însă declarațiile șefilor partidelor

care au votat moțiunea antici�
pează un deznodământ favorabil.

USR a spus că nu vrea la gu�
vernare, dar nu își permite să trân�
tească din prima guvernul liberal.
Și așa USR este acuzat de lașitate,
iar un vot anti�PNL în Parlament
n�ar fi interpretat deloc bine de
simpatizanții partidului. Pentru că
în acel moment lui Dan Barna i se
va reproșa că, indirect, a girat pre�
lungirea interimatului Vioricăi
Dăncilă la Palatul Victoria. 

Ce ar urma să se întâmple:
UDMR va ceda probabil în runda
a doua de negocieri, chiar dacă
vom mai vedea declarații război�
nice făcute de Kelemen Hunor.

Victor Ponta abia așteaptă ple�
carea PSD de la Palatul Victoria,
pentru decuplarea totală a social�
democraților de la robinetul cu bani,
dar și de la privilegii. Deci și Pro Ro�
mânia va vota guvernul Orban. Va
fi momentul în care Ponta își va
putea în sfârșit încăleca fostul par�
tid. Aproape sigur Viorica Dăncilă
va fi îndepărtată de la conducerea

partidului după prezi dențiale. Iar
din acel moment se va putea redes�
chide problema unei colaborări
PSD�Pro România. Nu va fi neapă�
rat o fuziune în prima fază, ci vom
vedea, cel mai probabil, o alianță a
stângii. Dacă în fruntea PSD va veni
însă o conducere ostilă lui Ponta,
atunci Pro România își va vedea de
drumul său, iar bătălia pe stânga va
fi foarte interesantă.

Guvernul Orban are așadar
toate șansele să treacă încă de la
prima strigare din Parlament, dar
întrebarea este ce se va petrece
după? Cum va arăta peisajul politic
în martie�aprilie? Dar în septem�
brie? 2020 este an cu două runde
de alegeri, locale în primăvară și
parlamentare în toamnă. PSD va
pune tunurile rapid pe noua orân�
duire, USR va dori să arate că a avut
dreptate și va taxa orice greșeală a
liberalilor. Ponta nu va sta nici el
cu mâinile în sân. Abia așteaptă
schimbarea de putere, pentru a
avea muniție împotriva PNL, care
s�a tot îngrășat în anii de opoziție. 

Va fi complicat pentru liberali
să guverneze cu doar 20 la sută din
mandate în Parlament. Logic ar fi
ca PNL să accepte anticipatele, așa
cum cere și USR, pentru a nu�și
compromite șansele câștigării ale�
gerilor parlamentare de anul vii�
tor. Dacă PNL crede că se va putea
strecura și că va fenta alegerile de
peste an înseamnă că Orban și res�
tul echipei de la vârful partidului
habar n�au ce înseamnă să fii tocat
mărunt timp de 12 luni. 

Soluția firească ar fi așadar un
scrutin parlamentar în iunie, îm�
preună cu cel pentru locale. Ar fi un
șah la adresa PSD, pentru că ame �
nințarea declanșării în orice moment
a anticipatelor ar inhiba do rința so�
cial�democraților de a porni un răz�
boi crunt împotriva noii puteri.

Dacă nu înțeleg asta și se vor
lega de scaune, cei din PNL vor bo�
ieri până în noiembrie 2020, dar
vor plăti ulterior scump nota de
plată. Anticipatele nu ar fi dovada
unei lipse de responsabilități poli�
tice, ci dimpotrivă un gest matur,
cu beneficii ulterioare consistente.
PNL are de ales. Va fi sac de box în
Parlament timp de un an sau riscă
și joacă inteligent pentru câștigul
pe termen lung. SDC

FLORIN GHEŢĂU
VAGONUL CU VORBE

De ce va trece guvernul Orban
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VICTOR ESKENASY
SCRISOARE PENTRU
MELOMANI
„Muzica nu trebuie înţeleasă, 
ea trebuie ascultată.“ 
(Hermann Scherchen)

„L-AM ADMIRAT ȘI L-AM IUBIT IMENS PE ACEST BĂIAT“

Un mare pianist, Artur
Schnabel, și conexiunile sale
românești: Dinu Lipatti (II)

Lipatti, care îl ascultase într�un
recital la Paris în ajunul războiu�
lui, îl admira fără discuție. În ia�
nuarie 1939 îi scria profesoarei
sale, Florica Musicescu: „Schna�
bel a cântat dumnezeiește la So�
cietatea Schubert... Este un mare
artist“.

Întâlnirea celor doi mari pia �
niști în Elveția, după război, avea
să�l ia oarecum prin surprindere
pe Lipatti, care, ca de obicei, pe un
ton ușor persiflant, își relata ex �
periențele din nou Floricăi Musi�
cescu: „Ultimele săptămâni am
fost în Engadine, la 2.000 de metri
altitudine, în același hotel cu
Schnabel, care, spre marea mea
dezolare, m�a ascultat în mi be�
molul de Mozart K 271, pregătit
recent pentru acest concert la mun �
te, unde nu mă așteptam să cad
peste un asemenea «crocodil». Am
făcut tot ce mi�a fost posibil pen�
tru o primă execuție, ceea ce este,
totuși, departe de a egala inter�
pretarea ulterioară. Dar Schabel
a fost foarte amical și, până la ple�
carea noastră, l�am văzut în fie�
care zi; i�am cântat Sonata în fa
diez de Enescu, pe care a apreciat�o,
cadențele mele pentru diverse
concerte, apoi mi�a cântat el ca �
dențele lui pentru aceleași con�
certe și mi�a arătat o mulțime de
lucruri interesante. Acum suferă
de mania compoziției și nu se mai
ocupă serios de pian“ (29 august
1946).

Peste ani, în amintirile sale
publicate în 1970, Madeleine Li�
patti oferea alte detalii despre
momentele întâlnirii celor doi. „În
1946 și 1947, Lipatti a fost invitat
să participe la Festivalul din En�
gadine. Concertele aveau loc la
Samaden, Saint�Moritz, Silvapla �
na, programele erau variate și in�
teresante, soliștii remarcabili. [...]
Artur Schnabel și soția sa stăteau

la [Hotelul] Waldhaus. Am făcut
cunoștință și, într�o bună zi,
Schnabel ne�a invitat să luăm ca�
feaua în salonul lui privat, unde
era un pian drept. Voia să�i arate
lui Dinu din compozițiile lui și a
cântat câteva fragmente, asigu�
rându�l că ar fi fericit ca Dinu să
cânte unele din aceste lucrări în
concert; a adăugat chiar: «Ați face
lucrarea celebră!». Înainte să ple�
căm, s�a așezat din nou la pian și
a cântat un impromptu de Schu�
bert. Moment de neuitat. Dinu,
emoționat până la lacrimi, a înge�
nuncheat lângă Schnabel, i�a luat
mâna și a sărutat�o. Nu știu care
din ei era cel mai tulburat: Dinu
de această interpretare miracu�
loasă sau Schnabel de fervoarea
acestui gest spontan.“

Dar relația lor nu depășește
pentru moment stadiul unei sim�
patii din partea lui Schnabel față
de mult mai tânărul său invitat –
îi separau peste 30 de ani ca vâr�
stă – și, probabil, a unei admirații
reciproce. Numele lui Lipatti lip sește

din scrisorile expediate regulat de
Schnabel, de la Sils Maria, priete�
nei sale americane Maria Virginia
Foreman. Acesteia îi povestea 
pe larg, la 11 iulie 1946, despre ul�
timele cărți poștale ajunse în
Elve ția, cu descrierea a ceea ce Er�
nestine trăise în lagărul de la The�
resienstadt. Patru zile mai devre� 
me îi scrisese Mariei Virginia că se
teme încă „să�i întâlnească pe unii
din cei ce s�au repezit să serveas �
că cu entuziasm corporația asasi�
nilor profesioniști [subl. V.E.]“.
Amintiți în scrisorile de la Sils
Maria din vara anului 1946 nu
sunt decât văduva prietenului
său, violonistul Carl Flesch, și
„violoncelistul francez Fournier
(căsătorit cu prima soție a lui Pia�
tigorsky, pe care am cunoscut�o
pe când era copilă) [și care] a
cântat cu o perfecțiune mișcătoa �
re glorioasa Suită în do minor a
lui Bach“.

Cei doi mari pianiști aveau să
se reîntâlnească în 1947. În iunie,
Madeleine Lipatti se bucura în

avans, relatându�i Floricăi Musi�
cescu că în vară vor pleca din nou
la Sils Maria, unde Lipatti urma să
cânte un concert de Haydn cu o
orchestră de cameră din Zürich,
dirijată de Paul Sacher, iar apoi să
dea două recitaluri în bisericile
din regiune. „Vara asta îl vom re�
vedea pe Schnabel, care vine la
același hotel ca și noi“, anunța ea.

Reveniți la începutul lui sep�
tembrie 1947 la Geneva, Lipatti nu
făcea nici o referință la Schnabel
în obișnuitul său „raport“ către
Florica Musicescu. În schimb, Ma�
deleine scria o dare de seamă
completă despre „vacanța su�
perbă din Engadine“: „Concertele
în Engadine au fost de mare suc�
ces. A dat două recitaluri, unul la
Samedan, celălalt la Silvaplana,
sate aproape de St. Moritz. De am�
bele dăți a trebuit refuzată lume.
La Silvaplana a cântat într�o mică
biserică splendidă, în stil roma�
nic, unde atmosfera este unică.
Apropo de recital, vreau să vă
spun un cuvânt despre Schnabel,
care a venit să�l asculte. Cum era
atât de multă lume, iar Schnabel
nu avea loc, a așteptat în fața bi�
sericii să i se facă unul. Acolo l�am
întâlnit și, foarte jenată de această
lipsă de respect involuntară din
partea organizatorului, i�am pro�
pus locul meu; a refuzat pe loc,
dar mi�a răspuns: «Ce vreți? Im�
presarul s�a înșelat, pentru a�l
face să cânte pe Lipatti ar fi fost
nevoie de Sf. Petru la Roma și nu
de această mică biserică». Până la
urmă totul s�a încheiat cu bine...
La Sils Maria este o pepinieră de
muzicieni, care începe cu Schna�
bel, pe care îl vedem zilnic și care
îi arată lui Dinu cea mai vie sim�
patie. Să vorbești muzică cu el
este minunat, este o fântână de
cunoștințe. Ne�a cântat câteva
fragmente de sonată de Schubert

cu o emoție atât de rară că am
avut lacrimi în ochi. Cu Szigeti,
violonistul (care trăiește în Sta�
tele Unite) și cu violoncelistul
Pierre Fournier formează un trio.
Mergem să�l ascultăm mâine și
poimâine, fiindcă dau concerte în
cadrul Întâlnirilor Internațio nale“.

Între 6 iulie și 18 august 1947,
Schnabel îi trimitea prietenei sale
americane șapte scrisori, din nou
fără să amintească o singură dată
întâlnirile sale „zilnice“ cu Dinu
Lipatti. A face speculații despre
motivele acestei absente men �
țiuni epistolare nu își are rostul.
În mod vădit, Schnabel era preo�
cupat de cu totul alte subiecte și
personaje, ce merită amintite
pentru o istorie culturală (și mu�
zicală) mai puțin cunoscută as�
tăzi. Între ele, după evenimente
recente ca moartea violonistului
Bronisław Hubermann, erau cola �
boraționismul lui Wilhelm Fur�
twängler în Germania nazistă,
întâlnirea cu tânărul Leonard
Bernstein, cea cu Walter Legge și
atitudinea caselor de discuri față
de marii artiști. Toate, în fond, su�
biecte cumva tangente și exis �
tenței nenumitului în scrisori
Dinu Lipatti. SDC

[Va urma] 

Din nou despre marele pianist american Artur Schnabel, legăturile sale cu România și în special
Dinu Lipatti. Au făcut cunoștință în iulie 1946, în Elveția, în localitatea montană Sils Maria, într-un
moment în care Schnabel era preocupat în primul rând de moartea mamei sale (reamintesc,
născută la Iași), de soarta Germaniei și a Europei postbelice, ca și a muzicienilor ei.

Anunţ al recitalului lui Artur Schnabel ascultat de Dinu Lipatti la Paris în 1939 
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Madeleine și Dinu Lipatti 
la sfârșitul anilor ’40
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Ideea de�a o aborda mi�a venit
când, povestindu�mi despre pro�
iectele ei, o studentă la Regie în
ultimul an mi�a spus, printre al�
tele: „Pentru că sunt femeie, îmi va
fi mai greu să mă afirm la scenă“.
Tonul ei includea cam toate nu �
anțele de dificultate imaginară pe
care de regulă prejudecățile le
induc, dar și cota de voință nece�
sară pentru a le surclasa. Am ră �
mas surprinsă de premisa pe care
așezase startul în profesie și i�am
replicat că a fi respectat nu e che�
stiune de gen, ci de compe tență în
meserie, de stil de relaționare și
de lucru. Și că dacă nu ești stăpân
pe ceea ce faci, indiferent dacă
ești regizor sau regizoare, nu�i vei
convinge pe cei din echipă. Am în�
trebat�o de unde are ideea asta
(speram că nu din școală!) și mi�a
răspuns că așa i�a zis un regizor
foarte bine cotat, la care tocmai
făcuse asistență de regie...  

E MAI GREU SĂ FII REGIZOARE
DECÂT REGIZOR?

La definiția din Dicționarul Expli�
cativ a cuvântului regie, înțelesul
de artă regizorală apare la nume�
rele 14, 15, 16, altele care�l preced
fiind legate de domenii economice
sau comerciale. Ca substantiv, e de
genul feminin, iar expli cația e

„concepție a interpretării scenice
a unui text dramatic, scenariu sau
libret destinat să devină specta�
col. 15 (Îas) îndrumare a jocului
artiștilor și a montării unui spec�
tacol de teatru sau de operă, a
unui film etc. 16 (Îas) Artă regizo�
rală“. Apărută printre profesiu�
nile artistice abia spre finele
se  colului XIX – debutul secolului
XX, ca o nevoie organică de dez�
voltare a practicii estetice, regia e
o îndeletnicire tânără în com �
parație cu altele teatrale. Din mo�
tive sociale și de mentalitate, în
primul rând, accesul la scenă al
artistelor s�a făcut destul de greu. 

Nu cred în regula procentelor
obligatorii care să impună un
număr egal de regizori și de regi�
zoare în perimetrul creației, ci în
valoarea recunoscută, dar e bine
de dialogat pe tema artei făcute la
noi de femei regizor. O temă care
nu s�a prea dezbătut și care merită
abordată măcar acum, la 30 de ani
de teatru făcut în libertate. Putem
vorbi despre o paradigmă a regiei
feminine? E mai greu să fii regi�
zoare decât regizor? Se simt dis�
criminate regizoarele noastre?

Printre participanți, am invi�
tat două regizoare (Catinca Dră�
gănescu și Ioana Păun), regizori
(nu au confirmat participarea,
motivând că deja aveau repetiții

sau alte angajamente), critici și
directori de teatre, ca să vedem
cum stăm în această speță. Și ce
avem de făcut fiecare. La o statis�
tică din ochi, în sală era un număr
echilibrat de domni și doamne. În
dezbatere s�au spus sumedenie
de chestiuni, care arată cât de
mul te aspecte există și trebuie
puse în discuție, ca prim pas pen�
tru transformarea situației. Pen�
tru ca un regizor de succes să nu�i
mai spună unei regizoare la debut
că genul feminin îi va face viața
profesională mai grea. 

REGIA E O PRACTICĂ TÂNĂRĂ
LA SCARĂ ISTORICĂ

Personal, resping radicalizarea,
care nu duce la nimic constructiv,
și nu văd ca pe o soluție nici cotele
de gen. Cred în șanse egale și va�
loare. Și în lucruri făcute pentru
a ajusta mentalitățile și a le pune
în acord cu spiritul timpului. Ro�
mânia e încă, în multe zone profe�
sionale, o societate de tip patriar hal,
cu suficiente exemple de misogi�
nie. Iar schimbarea nu se produce
în ritmul în care ne�ar plăcea și
ne�ar face bine ca indivizi. Regia e
o practică tânără la scară istorică,
iar cifrele din domeniu arată că la
nivel mondial, cam 20 la sută din�
tre cei care activează în teatru

sunt femei. Spectacologia consi�
deră că Lillian Trimble Bradley ar
fi prima regizoare care a montat
pe Broadway (1918). La noi, nu
am reușit să detectez cui i�ar
apar ține pionieratul. Promit să
perseverez în căutare. 

Țin neapărat să dau exemplul
Andreea și Andrei Grosu, de la
Unteatru din București. Cuplu în
viață și meserie, cei doi regizează
împreună, fără să contabilizeze
cine și cât așază în viitoarea crea �
ție din teatrul lor independent 

ori din teatrele de stat pe unde au
lucrat. Seara, după ce culcă co�
piii, se reunesc în bucătărie (la
aceste ședințe de lucru participă
de multe ori și Vladimir Turtu�
rică, scenograful echipei) și pun
la cale viitoarele producții. Ace�
lea pe care le vedem ulterior la
rampă. 

Teatrul e o artă de echi pă, iar
segregările de orice tip nu fac
decât să�l fractureze în articu �
lațiile lui structurale. SDC
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ION BARBU
PINACOTECA DIN PETRILA

OLTIȚA CÎNTEC
DATUL ÎN SPECTACOL

Regie, substantiv de genul feminin
Subiectul dezbătut la cea de-a V-a ediție a
Întâlnirilor Asociației Internaționale a
Criticilor de Teatru România (AICT.RO), pe 
14 octombrie, la Teatrul Nottara, în Festin 
pe bulevard, a cărui temă a fost „criza femi -
nității“, e unul cât se poate de incitant:

„Regie, substantiv de genul feminin“.
Formulat în acord cu tema festivalului, dar 
și rezultat dintr-o nevoie reală de dezbatere,
subiectul a generat discuții vii, pe alocuri
aprinse, de substanță, firește, și cu unele
accente radicale. 
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INTERVIU CU PIANISTA MARA DOBRESCU 

„Un artist, de orice naționalitate ar fi
el, poartă în el o energie, un suflu
propriu, un ceva care nu se învață,
care se simte, se trăiește“

INTERVIU ȘI TRADUCERE DIN LIMBA
FRANCEZĂ DE DAN BURCEA

Ce înseamnă pentru dumnea-
voastră a poseda un pașaport de
muziciană franco-română și în
ce măsură beneficiați de el ?

Sunt foarte fericită să pot conti�
nua această frumoasă tradiție
despre care vorbiți, numind�o ast�
fel. Nu am încetat să�mi simt ră�
dăcinile înfipte adânc în pămân� 
tul României, Franța mi�a dat în
schimb aripile. La terminarea stu�
diilor, a trebuit să aleg între mai

multe opțiuni ce mi se ofereau.
Am avut șansa să lucrez cu Hans
Leygraf, în cadrul unui master�
class la Mozarteum la Salzburg.
După un an, la următorul master�
class mi�a propus să vin în Ger�
mania pentru a�mi continua stu�
diile sub direcția lui. Am fost flatată,

dar inima mea s�a îndreptat mai
mult către Franța. 

Conservatorul Național Su�
perior de Muzică de la Paris mă
făcea să visez și eram deja fasci�
nată de această cultură magnifică
și impresionată de lunga listă a
per sonalităților românești care

și�au făcut studiile și s�au împli�
nit artistic la Paris.

La ce vârstă ați început studiul
pianului?

Se pare că mi�a plăcut să cânt fără
încetare de mică. De cele mai multe
ori, cântece patriotice pe care le

Mara Dobrescu este o strălucită pianistă a cărei artă interpretativă i-a adus elogii din partea 
specialiștilor, care nu au ezitat să o compare cu Martha Argherici sau Claudio Arrau. Recitalurile sale 

în numeroase țări, dar și concertele de muzică de cameră sunt tot atâtea dovezi ale incontestabilului său
talent. Am dorit să aflăm mai multe amănunte despre personalitatea și parcursul pianistei române 

care trăiește actualmente între Franța și România. 

©
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învățam la grădiniță, dar nu nu �
mai. (Râde) Părinții mei nu sunt
muzicieni, dar, ca să�mi facă plă�
cere mi�au cumpărat o jucărie�
pian (Made in China) pe care am
început să imit „la ureche“ șla �
gărele difuzate la radio, lucru ce
îmi impresiona rudele care nu erau
în stare de așa ceva. La 6 ani m�au
înscris la școala de muzică unde,
cum era de așteptat, am ales ca in�
strument pianul. Astăzi, elevii mei
se amuză când le povestesc că, în
primele 6�7 luni de studiu, am lu�
crat acasă pe o claviatură din hârtie
imaginându�mi sunetele. Eram
foarte fericită când la cursuri pu�
team să cânt pe un pian adevărat,
nimeni și nimic nu mă mai putea
opri! (Râde.) Atunci, părinții, cu
ajutorul bunicilor, mi�au cumpărat
o pianină și, câțiva ani mai târziu,
un magnific pian cu coadă Bössen�
dorfer din 1936 pe care l�am adus
cu mine la Paris și de care nu cred
că mă voi des părți vreodată.

Ați obținut diploma Conserva-
torului de Muzică „George 
Enescu“ din București, în clasa
profesoarei Gabriela Stepan. 
Ce învățământ ați urmat la 
vremea aceea?

Un învățământ foarte bun, de o
mare exigență, care m�a făcut să do�
bândesc rigoarea în muncă, să pun
întotdeauna tehnica în slujba muzi�
cii, a expresiei, „să cânt“ fiecare notă,
iubind�o într�un fel. Apoi, modestia.
Aceste câteva caracteristici sunt cele
pe care le�aș numi ca făcând parte
din tradiția școlii românești. Este
însă foarte greu să vorbești de o
școală, căci la urma urmei un artist,
de orice naționalitate ar fi el, poartă
în el o energie, un suflu propriu, un
ceva care nu se învață, care se simte,
se trăiește...

Ați primit apoi o bursă de studiu
la Conservatoire National de
Musique de la Paris, la clasa de

pian a lui Gérard Frémy. Ce a 
însemnat această nouă etapă
pentru dumneavoastră ?

Obținerea acestei burse din par�
tea guvernului francez și admite�
rea mea la Conservatorul de la
Paris au fost pentru mine începu�
tul unei noi etape, unei noi vieți.
Am avut șansa să am ca profesori
muzicieni și pedagogi ca Gérard
Frémy, Pierre Laurent Aimard,
Théo dor Paraschivesco și, mai
târziu, pe Dominique Merlet. Am
frecventat cu asiduitate media�
teca și studioul de înregistrare pe
care Conservatorul le punea la
dispoziția studenților. Am urmat
de asemenea cursurile de acom�
paniament vocal și, imediat după
ce am obținut Premiul întâi de
acompaniament, am fost invitată
să mă alătur echipei pedagogice
în calitate de acompaniatoare a
clasei de canto a lui Malcolm Wal�
ker. Am învățat enorm de multe
lucruri și îmi place și azi să dau
recitaluri de lieduri și melodii. 

În aceeași perioadă a celor
zece ani de studii, am întâlnit un
număr important de compozitori,
printre care G. Kurtag, Ph. Her�
sant, F. Villard și Oscar Strasnoy
(care mi�a dedicat un ciclu de
piese) și am început încetul cu în�
cetul să interpretez lucrări con�
temporane. Am obținut chiar un
master în muzică contemporană
la Conservatoire Supérieur de la
Geneva. Îmi plac schimburile din�
tre compozitor și interpret prin
intermediul partiturii, al notații �
lor și al limitelor acestor notații.
Este un lucru care te inspiră și te
liberează în același timp. 

Actualmente lucrez cu mare
bucurie două lucrări pentru flaut
și pian pe care compozitorii Sa�
bina Ulubeanu și Alexandru Ste�
fan Murariu le�au scris pentru
Matei Ioachimescu și pentru mine
în vederea viitorului turneu de
concerte din Romania. 

Toți acești ani de studiu au
fost bineînțeles marcați de efer �
vescența culturală pariziană. În
fiecare săptămână mergeam la un
concert sau două sau expoziții. A
fost și momentul în care am cunos�
cut�o pe marea și inegalabila Mar�
tha Argerich! Întâlnirile cu ea
mi�au dat aripi. O altă mare întâl�
nire a fost cea cu Jean Claude Pen�
netier. Un artist formidabil, o ființă
cum puține există, cu o cultură
imen să și de o omenie incredibilă.

Ați susținut numeroase concer-
te în diferite țări. Ne-ați putea
vorbi de cele mai recente, în 
ce țări, ce opere muzicale ?

Călătorului îi stă bine cu drumul,
dar și muzicienilor! Da, recent, am
fost invitată să dau concerte în
Italia, Polonia, în Statele Unite și
în Germania. Mai precis la Zwic�
kau, în Germania, în casa natală a
lui Robert Schumann. Întâmpla�
rea face că eu m�am născut în
aceeași zi cu Robert, pe 8 iunie. A
fost un concert foarte emoționant.
Am avut ocazia să ating pianul
Clarei, să citesc corespondența lor,
să văd obiecte care le�au apar ținut
și fotografii etc. Sunt o ferventă in�
terpretă a compozițiilor Clarei,
fără a lăsa de�o parte muzica lui
Robert bineînțeles. Mă simt ca
acasă în universul muzicii lor.

Care este concertul de neuitat
pentru dumneavoastră?

Foarte greu să aleg unul singur...
A cânta împreună cu muzicieni
precum Aimard sau Pennetier
sunt în mod evident momente im�
primate pentru totdeauna în me�
moria mea. Un alt moment de
neuitat a fost seria de concerte pe
care am dat�o acum câteva luni cu
Orchestra de la Douai, avându�l
ca dirijor pe soțul meu, Nicolas
Kruger. În plus cu Concertul nr. 23,
K.V. 488 de Mozart. Vă puteți ima �
gina foarte ușor cum a fost: eram
în al nouălea cer! (Râde.)

Ce ne puteți spune despre dis-
cografia dumneavoastră ?

Îmi plac foarte mult înregistrările
în care ești cufundat timp de mai
multe zile într�o concentrare in�
tensă, în căutarea versiunii care
răspunde cel mai bine partiturii
și în același timp propriei tale 

imagini sonore. Le cer întotdea �
una inginerilor de sunet să facă
cât mai multe înregistrări com�
plete, pentru a păstra același su �
flu ca cel dintr�un concert. 

Printre înregistrările pe care
le�am realizat, aș cita CD�ul Clara
și Robert Schumann la casa de
discuri Longdistance, cel al triou�
rilor de George Enescu cu trioul
Brâncuși la casa de discuri Out�
here, un CD în duo cu violoncelis�
tul Jeremy Maillard la Ut3Records
și ultimul CD, Soleils de nuit, la
casa de discuri Paraty. 

Concertul de Mozart înregis�
trat cu Orchestra din Budapesta are
o frumoasă poveste. Regizorul
Radu Mihăileanu, pe care îl admir
mult, m�a contactat și mi�a cerut să
înregistrez această piesă pentru
banda sonoră a celebrului său film
Concertul. A fost o experiență fru�
moasă și emoționantă. Împreună
cu Cvartetul Face à Face și cu an�
samblul Musicatreize, am partici�
pat la înregistrarea pentru Actes
Sud a operei Un retour de Oscar
Strasnoy, compozitor contemporan
de care v�am vorbit mai devreme. 

Ce proiecte aveți în viitorul
apropiat? 

Mă aflu în plină pregătire a tur�
neului de concerte în România
împreună cu minunatul flautist
Matei Ioachimescu (Traversând
fantezia, în datele de 19, 20 și 22
octombrie), apoi voi pleca în Italia
pentru seara de gală a Festivalului

Pro Patriae, al cărei directoare ar�
tistică sunt. Anul 2020 va înce pe
cu un proiect foarte prețios pen�
tru mine, pe care l�am montat îm�
preună cu regizorul Volodia Serre
pe textele lui Eugen Ionescu și
Marin Sorescu, texte pe care le
plimb după  mine de când aveam
16 ani. Acest spectacol va avea loc
la Théâtre Lucernaire de la Paris,
apoi la Opera din Limoges și la
Teatrul Vesoul. Am șansa și onoa�
rea să�l am ca actor la acest spec�
tacol pe imensul artist Denis
La vant. Spectacolul poartă titlul
Il faut donc que vous fassiez un
rêve (Trebuie deci să visați) și
vorbește de senzațiile, de senti�
mentele noastre în fața trecerii
timpului. O altă întâlnire la fel de
importantă va fi recitalul de la
Palais des Beaux�Arts în Belgia,
apoi, în martie, Concertul de Ra �
vel cu Leipziger Synfoniker Or�
chestra și, poate, un concert sur� 
priză în România, dar nu pot să
vă spun mai mult.

Există ceva „specific românesc“
în maniera dumneavoastră de a
aborda muzica în general și mai
cu seamă pianul?

Este greu de spus, dar când mă gân�
desc la Dinu Lipatti, la Clara Has�
kil, la Radu Lupu, fără a mă com� 
para cu ei, cred că ceea ce există în
comun este un lucru esențial: o fe�
reastră întredeschisă către intim, o
interpretare fără fard, de o mare
sinceritate. SDC

În primele 6-7 luni de studiu, am lucrat acasă pe o 
claviatură din hârtie imaginându-mi sunetele. Eram foarte 
fericită când la cursuri puteam să cânt pe un pian adevărat, 
nimeni și nimic nu mă mai putea opri!
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Tristețea mașinăriilor
Acțiunea se petrece în 1982, dar
lumea nu e așa cum ne�o amin�
tim. Beatleșii s�au reunit după 12
ani de absență (da, John Lennon
trăiește), oferind fanilor un nou
album, Love and Lemons. Ronald
Reagan nu a ajuns președintele
SUA (e în continuare Jimmy Car�
ter), cum nici François Mitterand
nu este președintele Franței, ci
comunistul George Marchais.
Kennedy a scăpat ca prin ure�
chile acului să fie asasinat, dar
nu știm dacă mai activează în po�
litică. Omenirea n�o duce neapă�
rat mai bine, doar altfel.

FLORIN IRIMIA 

„La începutul anilor 1970“, ni se
spune, „comunicarea digitală în�
cetase să mai fie o înlesnire, deve�
nind o corvoadă zilnică. [...] Ju� 
căriile noastre noi�nouțe înce�
peau să ruginească până să apu�
căm să le aducem acasă, și viața
continua ca mai înainte.“ Tempe�
raturile la nivel global crescuseră.
De fapt, „toate creșteau – spe ran �
țele și disperarea, sărăcia, plicti�
seala și oportunitățile. Aveam 
mai mult din toate. Era o epocă a
abun denței.“

Acesta e contextul în care
premierul Marii Britanii, Marga�
ret Thatcher, ordonă Forțelor de
Intervenție să pornească spre In�
sulele Falkland. Un portavion,
distrugătoare, fregate și nave
transportoare de trupe au fost pe
rând scufundate. Junta militară a
lui Galtieri, aflată la conducerea
Argentinei, își consolidează pozi �
ția, uciderea, torturarea și dispa �
rițiile cetățenilor urmând să fie
date uitării. Insulele Falkland
devin oficial Las Malvinas. 

Și ca și cum toate astea n�ar fi
de�ajuns, cu numai o săptămână
înainte apăruseră pe piață primele
„persoane artificiale convingă�
toare“, cei dintâi „oameni artifi�
ciali“ – doisprezece bărbați, Ada� 
mii, și treisprezece femei, Evele –,
acoperind o gamă largă de etnii și
programați să aibă libertate totală
în privința preferințelor sexuale.
Alan Turing, erou de război și ge �
niu tutelar al erei digitale, a achi �
ziționat și el unul. 

Fiindcă Alan Turing trăiește.
Și nu doar că trăiește, dar fără in�
stitutul său, fondat imediat după

război, nu ar fi existat acești re �
plicanți, ca să folosim termenul
din Blade Runner, care să poată fi
achiziționați, de, să zicem, cineva
ca Charlie Friend, un tânăr de 
32 de ani, pasionat de mic de elec�
tronică, absolvent de antropolo�
gie, dar specializat în impozite.
De fapt, Charlie Friend nu are
bani. Punct.

Charlie nu este cel mai prag�
matic, mai matur și mai responsa�
bil englez cu putință: „Ori de câte
ori dădeam de bani, îi făceam să
dispară, îi preschimbam ca prin
magie într�un foc de tabără, îi în�
deseam într�un joben și scoteam
în loc un curcan. [...] O carte pe
care am scris�o rapid despre in �
teligența artificială mi�a adus ceva
bani: i�am pierdut într�o schemă
care implica o pastilă menită să
prelungească durată de viață. Am
scos o sumă frumușică dintr�o
tranzacție imobiliară: i�am pier�
dut într�o schemă cu închirieri de
mașini“.

În prezent, Charlie supravie �
țuiește din tranzacții online la
bursă și pe piețele valutare, ceea
ce îi aduce anual aproximativ ve�
nitul unui poștaș, suficient să�și
plătească chiria, să mănânce și să
se îmbrace destul de bine. 

CIUDATA CONVIEȚUIRE
ÎNTRE DOI OAMENI 
ȘI O MAȘINĂRIE

Adam a costat 86.000 de lire ster�
line, o sumă uriașă, achiziția lui
de către narator fiind posibilă
doar prin vânzarea apartamentu�
lui părintesc (după moartea ma �
mei) și a „dat din mână o avere în
schimbul curiozității, motorul ne�
obosit al științei, al vieții intelec�
tuale, al vieții înseși“. Și totuși,
poate că decizia sa n�a fost chiar
total neinspirată, dacă nu din per�
spectiva achiziționării lui Adam,
măcar din cea a faptului că, rămâ�
nând în cele „două camere igra�
sioase de la parter în no man’s
land�ul tern al străzilor cu case
înșiruite dintre Stockwell și Clap�
ham, în sudul Londrei“, are șansa
de a se împrieteni cu Miranda, ve�
cina lui de deasupra, 22 de ani,
doctorandă în istorie socială, „cu
păr șaten deschis și un chip pre�
lung și fin“ pe care Charlie a pus
ochii și care, mai repede decât 
s�ar fi așteptat, îi va răspunde
avansurilor. 

Așa începe o ciudată convie �
țuire între doi oameni și o mași �
nărie extrem de sofisticată, în ca� 
drul căreia Adam va fi pe rând (sau
chiar simultan) prieten, amant, con�
fident, sfătuitor și judecător, pu�
nându�și amprenta într�un mod
covârșitor asupra vieții celor doi.
Nu că reciproca n�ar fi și ea valabilă.

Citind Mașinării ca mine, în �
țelegi imediat că romanul se vrea
un omagiu adus lui Alan Turing,
despre care McEwan s�a informat
în detaliu, creionându�i un por�
tret măgulitor, într�un gest com�
pensator pentru ce s�a întâmplat
cu această minte strălucită. Mai
înțelegi că McEwan are și chef de
joacă cu istoria și cum ar fi putut
arăta lumea dacă, din nou, Turing
ar fi trăit, plămădind acest cyber�
punk care de fapt mimează sau
chiar sabotează cyberpunkul, așa
cum numai cineva ca McEwan
putea să o facă. 

Dar mai presus de toate,
McEwan pare să fie interesat de in �
teracțiunea dintre mașinărie și
om. Cum s�ar petrece aceasta, cât
de autentică ar fi, cât de bine ar
imita androizii comportamentul
unei ființe umane? Sau mai bine
zis, ar ajunge s�o imite, sau inte �
ligența lor nu ar face decât să imite
imitația, fiind conștientă de acest
joc și asumându�și�l doar pentru
că oamenii nu pot inter acționa
confortabil decât în paradigmele
impuse de propria lor inteligență
și propriile lor cutume? 

O CARTE STRANIE

Roboții lui McEwan nu și�au pro�
pus să stăpânească lumea, nu
suntem în Terminator aici, ba
chiar aș zice că, așa cum au fost
concepuți, nu par să fie în stare să
se adapteze lumii în care au fost
aruncați, nu par să îi priceapă re�
gulile de funcționare și mai ales
nu par să asimileze contradicțiile
ființei umane, fapt ce�i deprimă
profund până la ajunge să se de�
fecteze, într�un gest ce aduce cu
un fel de sinucidere tehnică. Ceea
ce nu înseamnă că nu sunt deja
conștienți că au o serie de avan�
taje clare asupra noastră, forța fi�
zică și cea cerebrală fiind numai
două dintre ele. 

„Cine ar dăuna mai mult cui?“
pare să fie o altă întrebare a auto�
rului, iar răspunsul nu e unul ușor.
Încă de la început, între cele două

inteligențe, cea artificială și cea
umană, pare să existe o doză de
suspiciune. La scurt timp după în�
cărcare, Adam își dezactivează bu�
tonul de întrerupere (în formă de
aluniță), după ce a fost dezactivat
o dată fără să�și fi dorit acest lucru,
iar Charlie se simte ame nințat de
dragostea lui Adam pentru Mi�
randa, deși robotul îl asigură că e
vorba de o dragoste platonică. 

Apoi, ambele inteligențe par
condamnate să facă greșelile ti�
pice speciei: inteligența artificială
e rece, calculată, animată de un
spirit al dreptății și moralității,
dar nu pare să înțeleagă nuanțele
și caracterul contradictoriu al na�
turii umane, excepția de la regulă,
atât de constantă în comporta�
mentul nostru. Inteligența umană
e și ea animată de un spirit al
dreptății, al moralității, dar e dis�
pusă la compromisuri, mai ales
dacă ele ar ajuta la atingerea sco�
pului final. Factorul hotărâtor în
luarea deciziei la oameni pare să
fie emoția. 

Mașinării ca mine este o carte
stranie, cum a fost și Coajă de
nucă înaintea ei. În același timp,
este și o carte tristă, care nu�și face
nici un fel de iluzii privind felul în
care într�o zi, într�un viitor mai
mult sau mai puțin îndepărtat,

vom ajunge să interacționăm cu
mașinăriile. Ultimele cuvinte ale
lui Adam, un poem inspirat de
Philip Larkin, sunt „de spre mași �
nării ca mine și oameni ca voi, 
și despre viitorul nostru îm�
preună... tristețea care va să vie.
Căci se va întâmpla. Cu îmbună �
tățirile care vor surveni, de�a lun�
gul timpului... vă vom depăși... vă
vom supraviețui... chiar dacă vă
iubim. [...] 

Ne cad frunzele.
Primăvara ne vom regenera,
Dar voi veți cădea pe veci.“ SDC

Ian McEwan, Mașinării ca mine, 
traducere și note Dan Croitoru, 
Editura Polirom, 2019
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DOUĂ FILME ROMÂNEȘTI DE LA ASTRA FILM FESTIVAL

Apostolii libertății
Desfășurată între 14 și 20 octom�
brie 2019, a 26�a ediție a Astra
Film Festival (cel mai mare festi�
val de film documentar din Româ�
nia și unul dintre cele mai mari
din regiune) a programat filme în
obișnuitele secțiuni competițio �
nale (Internațional, Europa Cen�
trală și de Est, România, Doc
School), precum și în programele
speciale:Videograme – România
1989, Europa 30: Între ziduri, Că�
lătorie, sex și mai mult de atât, Pu�
terea: substantiv feminin, Mari
maeștri, De profesie străin,
Povești din industria erotică, Ca�
mera de filmat, membru al fami�
liei, China necunoscută. 

IULIA BLAGA

Li s�au adăugat proiecții VR și full �
dome, într�un spațiu psihedelic de
forma unei jumătăți de ou, amena�
jat în Piața Mare, dar și As tra Film
Junior (cu proiecții aștep tate cu su�
fletul la gură de sute de copii), pre�
cum și secțiunile DocTank și Astra
Film Lab destinate membrilor in�
dustriei de film. To tul asezonat cu
discuții, concerte, voie bună și țuică. 

Dintre toate aceste filme inte�
resante ne�am oprit la două titluri
românești, ambele prezentate în
competiția România – Profu’, de
Alex Brendea, și Omul care a vrut
să fie liber. Viața și faptele lui Cezar
Mititelu de Mihai Mincan și George
Chiper�Lillemark. Acesta din urmă
va fi prezentat și în Festivalul Les
Films de Cannes à Bucarest, ediția
a 10�a, 18�27 octombrie 2019. 

PROFU’

Alex Brendea a filmat cinci ani la
acest documentar de lungmetraj
despre profesorul de matematică
Dorin V. Ioniță din Bistrița, care a
ieșit din sistemul de învățământ
și dă meditații pe bani puțini și
mâncare în propriul apartament,
cu pisici care stau pe mese și elevi
care�l privesc cu evlavie, deși îl tu�
tuiesc. Profesorul își trage inspi �
rația de la cuvintele lui Noica:
„Visez o școală în care să nu se
predea, la drept vorbind, nimic.
Să trăiești liniștit și cuviincios,
într�o margine de cetate, iar oa�
menii tineri, câțiva oameni tineri
ai lumii, să vină acolo spre a se eli�
bera de tirania profesoratului“.
Prin urmare, profesorul are în ca�
mera de bloc unde a tras o dor�
meză în picioare la perete, pentru
a face loc unei mese imense, unde
încap de la trei până la zece elevi
de vârste diferite, cu care lucrează
individual. 

Profesorul preferă elevi din
familii defavorizate, cu părinți
plecați sau despărțiți, dar durează
ceva până să înțelegi că în acest
apartament aflat într�un provizo�
rat continuu el pregătește elevi
foarte buni, iar lecțiile de mate vin
la pachet cu cele de viață. „Un om
care�și iubește meseria nu face
compromisuri. Toate matrapazlâ�
curile pe care le vedeți la televizor
sunt făcute de oameni care nu gă�
sesc satisfacție în meseria lor“, le
spune printre altele profesorul –
și firește că are dreptate, dar cine
își permite să fie atât de liber încât
să nu accepte acest compromis?

Filmul se desfășoară aproape
numai în apartamentul de bloc al
profesorului, deși are două co�
perte filmate la țară, în județul
Brăila, unde profesorul își vizi�
tează mama, precum și câteva sce �
ne din casa unuia dintre elevi, la
aflarea rezultatelor de la Bac. Cel
mai emoționant moment e când, în
preajma Crăciunului, profesorul
primește teza de doctorat a unuia
dintre foștii lui elevi și îi dau lacri�
mile când citește dedicația. 

Profu’ e un film sincer și onest
despre nevoia de modele și despre
unul dintre cei (puțini) care își iau
rolul de educator de conștiințe în
serios azi, în România. Dar e și un
fel de teză de doctorat: regizorul
său, Alex Brendea, a făcut și el ma �
te cu Dorin V. Ioniță. 

OMUL CARE A VRUT SĂ FIE
LIBER. VIAȚA ȘI FAPTELE LUI
CEZAR MITITELU

Titlul de mai sus anunță din start
atitudinea pe care regizorii Mihai
Mincan și George Chiper�Lille�
mark o au față de personajul lor. Ei
presupun că a vrut să fie liber, dar
se îndoiesc că ar fi și reușit să fie.
Filmul e un bun exemplu de abor�
dare ratată a unui subiect generos. 

Dar cine a fost Cezar Mititelu,
despre care nu se știa mai nimic
până să apară două cărți (la care
filmul nu face referire), Securita�
tea, Cezarul și sfoara de câlți a lui
Elie Wiesel de Nicolae Iuga și Ce �
zar Mititelu – Omul care a trăit în
socialism de Peter Rațiu, plus câteva
articole? Cezar Mititelu a fost un ab�
solvent de Filosofie la București

care în anii ’70�’80 și�a pus Secu�
ritatea în cap, determinând patru
colegi să depună împreună cu el
carnetele de UTC (după modelul
lui Paul Goma, care își depusese
carnetul de UTM în 1956). 

A fost arestat de două ori.
Prima dată în 1978, dar prietenul
său, scriitorul Alexandru Monciu�
Sudinski, a intrat în greva foamei
și a scris la Europa Liberă, cazul
fiind prezentat în „Libération“ și
susținut de Amnesty Internatio�
nal. A doua oară în 1980, când a
fost condamnat la șase luni închi�
soare pentru parazitism social. Li�
bertatea pentru care a militat
Mititelu a fost radicală. Munca în�
seamnă prostituție, spunea, deci a
refuzat să lucreze. Locuia pe la
prieteni, trăia modest, citea enorm.
Cu o carismă extraordinară, i�a
convins pe cei de lângă el să�i 
urmeze exemplul. I�a impregnat
oricum cu ideile lui. Pentru el,
filo sofia era un mod de viață, iar
viața era asumată ca existență au�
tentică, lipsită de compromisuri
morale. Mititelu s�a sinucis în
1999, la 54 de ani, nelăsând nimic
scris (cu excepția unor caiete al
căror mesaj pare să fie transmis
prin colaje din tăieturi de ziar)

E clar că cei doi cineaști au
fost seduși de personalitatea și
destinul acestui om, dar senzația
e că filmul ratează ce și�a propus.
O dată că, deși au stat de vorbă cu
foști colegi, cu iubita, cu fiul, cu
sora lui Mititelu, autorii n�au reu �
șit să smulgă ceva de rău despre el
(nici chiar când au invocat cele
două sinucideri pe care Mititelu
se spune că le�ar fi provocat, dar
pe care nu le investighează).

În al doilea rând, din acest
film muncit, unde interviurile sunt
completate cu fragmente din do�
sarul de urmărire de la Securi�
tate, Mititelu scapă ca prin ure �
chile acului, fără să fi fost înțeles
de autori (dovadă întrebările pe
care le pun). Adevărul lui rămâne
doar în cei care l�au cunoscut și

care spun azi că nu au reușit să se
ridice la înălțimea exemplului pe
care el însuși l�a dat. „Ce faci cu
propria libertate? Toți eram șefii
istoriei, de la mine până la femeia
de serviciu și tanti Ileana“, spune
Viorel Horj, azi profesor de filoso�
fie la Borșa. 

„Dacă mă întrebați dacă era
un om bun înseamnă că n�ați
înțeles nimic. Problema e care�i
scopul, care�i treaba lui (n.red.: a
omului). Și omul nu are decât o
singură datorie pe lumea asta: să
se mântuie“, spune Meluș Negres �
cu, care ne e prezentat (ușor în ze�
flemea) drept „compozitor și cu� 
rier pe bicicletă“ din Brașov.

„Acela care�și va da viața și�o
va câștiga. Cel care și�o va păstra
și�o va pierde“, spune și Radu Sat�
cău, azi artist plastic în Australia,
citând din Biblie cuvintele care pe
Mititelu l�au impresionat atât de
tare când le�a auzit, încât a zăcut
câteva zile (colegii l�au hrănit la
pat), iar când s�a ridicat, a spus:
„Am înțeles! E vorba de practică“.

Mulți dintre cei din cercul lui
Mititelu au renunțat la meseriile
lor și au acceptat slujbe conside�
rate inferioare. Nu sunt unicii. În
volumul de non�ficțiune Vremuri
second�hand, laureata cu Nobel
Svetlana Aleksievici scrie despre
un cuplu de pensionari din Sankt�
Petersburg care în comunism,
absolvenți de Filosofie fiind, au
ales să lucreze ca măturător (ea) și
fochist (el), numai ca să�și păs�
treze, spun ei, „libertatea absolută“. 

Modelul lui Cezar Mititelu e,
probabil, și mai greu de înțeles
azi, deși un asemenea personaj ar
fi mai ușor de acceptat, pentru că
ar fi considerat în cel mai bun caz
un boem (limitele conformismu�
lui admițând din snobism și va�
riante de rebeliune cool). Oricum,
filmul nu te face decât să regreți
că regizorii nu au ales o abordare
care, dacă nu reușea să facă por�
tretul complet al lui Cezar Miti�
telu, cel puțin să nu�l judece. SDC

Omul care a vrut să fie liber. Viaţa și faptele lui 
Cezar Mititelu, de Mihai Mincan și George Chiper-Lillemark

Profu’, de Alex Brendea
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Simona Antonescu – 
Maria Tănase. O fântână 
pe un drum secetos

– FRAGMENT –

În seara premierei, toată protipen�
dada Istanbulului și crema agențiilor
de informații ale Europei răscolite de
război se aflau în sala noului Teatru
de Vară „Taksim“. Spectatorii ascul�
tau în liniș te și aplaudau politicos la
sfârșitul fiecărui număr. În culise,
Maria își strângea chimirul bătut cu
mărgele și arunca din când în când
câte o privire în sală.

— Parcă�s morți, îi șopti ea lui
Hristu Nicolaide.

— Ia, Mărie, du�te tu acuma
de�i înțeapă, râse Nicolaide sco �
țând de la rever un ac cu gămălie
și întinzându�i�l, ca să ne lămurim.

— Pleacă, mă, cu glumele tale
proaste, că nu�mi arde! se supără
Maria, căreia răceala sălii îi strecura
în suflet multă nesiguranță. 

Când intră pe scena împodo�
bită cu scoarțe oltenești, înconju�
rată de fetele ei înveșmântate în
straie populare ca niște flori, Ma �
ria știu că nu va ajunge până la ei.
Ceva greu de deslușit o separa de
turcii aceștia în costume de seară,
cu diamante la butoni și fesuri
roșii cu canafi. Își începu momen�
tul cu Mărioară de la Gorj, deru�
tând taraful, care pregătise altă
ordine a cântecelor, nădăjduind că
ritmul săltat îi va înveseli și�i va
convinge să renunțe la etichetă și
să se bucure de viață. Sala ascultă
însă într�o tăcere respectuoasă și
aplaudă fix de cinci ori la sfârșit.
Ochii Mariei căpătară culoarea
apelor de munte când e cerul înno�
rat. Nimeni niciodată nu rămăsese
atât de țea păn după un cântec al ei.

Oamenii sunt făcuți din fap�
tele lor, din întâmplările prin care

trec în viață și din alegerile pe care
le fac la răscruci. Maria înțe lesese
de mult asta și de aceea primea
orice îi intra în viață cu bucurie,
căci urma să i se adauge vechii
Marii și să o ducă spre una nouă.

Înfrângeri însă nu�i dăduse
viața până acum, ori poate că ea
alesese numai acele lupte pe care
știa că le va câștiga. Cea dintâi
seară de la „Taksim“ stârni în ea
furtuni despre care nu putu vorbi
mulți ani. Îi veni o poftă nesfârșită
de a se muta în casă nouă. Găsi
cusururi camerei de hotel și ceru
să�i fie dată alta. Amenință că va
pleca acasă cu cel dintâi vapor, dar
lăsă amenințarea neterminată
atunci când trebui să arate moti�
vul. Își aminti de marile ei ne �
reușite: Brâncuși, Maurice, Harry
Brauner, care îi înregistrase pri�
mele cântece și pentru care ea
simțea că nu făcuse nimic. Și dacă
izbutise să se împace cumva cu
aceste înfrângeri, atunci de ce o
tulbura atât de tare seara aceasta?

Pentru că, de data asta, în�
frângerea fusese suferită pe scenă.

Scena fusese până acum locul
în care Maria se întorcea însânge�
rată de pe celelalte fronturi ale
vieții ei, ca să�și ia puterea din vic�
torii sigure. Scena era pământul
de sub picioarele ei. Nu putea
pierde pe scenă.

A doua zi dimineață îl luă cu
ea pe Nicolaide, care rupea câteva
cuvinte turcești, trecură podul

Galatei, ale cărui umbre erau îm�
pinse de�a lungul Cornului de
Aur de soarele aflat la răsărit, și se
afundară în vechile mahalale ale
orașului, rătăcind pe străduțe în�
guste deasupra cărora spânzurau
în zigzag șiruri nesfârșite, colo�
rate de rufe întinse la soare.

— Unde mergem, Mărie? în�
trebă de câteva ori Nicolaide.

— Mă, ce este mai important și
mai important într�un om? în�
treba ea în loc de răspuns. Sunt oa�
sele, mă Hristule, alea țin și carne
și tot. Mă, eu din oase trebuie să
cânt, să zic ca un scrâșnet de oase,
așa, să sune ca și cum nu al meu ar
fi glasul, eu numai mișc din buze,
dar de cântat, cântă de fapt ei.

— Cine ei, Mărie, că mă ia ca �
pul? se sperie de la o vreme Nico�
laide. Ce căutăm noi pe vreme de
război în mahalalele sărace ale
capitalei spionilor lumii, unde te
poate înjunghia chiar și o umbră
și nu te mai găsește nimeni, ni�
ciodată?

— Ei, dușii noștri, ai tuturor,
Hristule, spuse Maria, ignorând
spaimele actorului. Morții noștri
împreună cu morții lor, plânși sau
neplânși, spovediți, nespovediți,
ălora dacă reușesc să le dau glas,
apăi atunci să știi că nu mai stau
ăș tia să mă asculte tăcuți ca 

momâile. Pe mine nimeni nu mă 
ascultă în liniște, Hristule, că eu le
iau inimile în mâna asta și le storc
lacrimile zăcute acolo. Nu�i bine
să zacă lacrimi la inimă, trebuie
stoarse afară ca să te simți apoi
curat și ușor.

— Căutăm morți? întrebă Ni�
colaide cu glasul alb.

— Căutăm cântecele lor vechi,
Hristule. Amesteci lucrurile între
ele, nu știu ce�i cu tine azi, parcă
nu prea ai fi în apele tale.

Câțiva copii murdari urmă�
reau cu bețigașe drumul unui
gândac, murmurându�i un cânte�
cel. De la o fereastră înaltă, un
imam repeta câteva strigări cân�
tate cu glas scăzut, îngânat. O ușă
sări din balamale brusc și o fe�
meie strigă de câteva ori un nume
necunoscut, unduindu�și glasul
pe vocalele mai importante. Din
depărtare, apele Bosforului își tri�
miteau până aici melodia, iar din
spatele unui covor peticit ce ținea
loc de ușă unei cafenele sărăcă�
cioase se auzi chemarea străină a
unui cântec simplu, o măsură de
două pătrimi repetată la nesfârșit.
Maria îl apucă strâns de braț pe
Nicolaide și�l țintui locului.

— Ascultă! porunci ea, ciu�
lind urechea în vânt. Ăsta�i Istan�
bulul! Astea�s oasele lor. SDC

„Suplimentul de cultură“ publică în avanpremieră un fragment din volumul

Maria Tănase. O fântână pe un drum secetos, de Simona Antonescu, care 

va apărea în curând în colecția „Biografii romanțate“ a Editurii Polirom.

CARTEA
Născută în mahalaua Cărămidarilor din București pe 25
septembrie 1913, MARIA TĂNASE este mezina florarului 
Ion Coandă Tănase și a Anei Munteanu. Urmează cursurile
Școlii secundare de fete „Ion Heliade Rădulescu“, dar după
trei ani, din cauza lipsei de bani, se retrage și se angajează
casieră la „Bufet de 7 lei“. Mai apoi se înscrie la concursul
anual al Teatrului „Cărăbuș“, primind un rol într-un cuplet.
Sub îndrumarea lui Harry Brauner, Maria imprimă o serie
de cântece populare la Casa de discuri Columbia. Plăcile
au mare succes în București și Viena, iar debutul la radio îi
aduce admiraţia întregii ţări. E perioada în care restauran-
tele bucureștene și teatrele de revistă se întrec în oferte.
Tot atunci îl cunoaște la Paris pe Constantin Brâncuși, de

care o va lega pentru tot restul vieţii o dragoste chinuită.
În 1940, din cauza intelectualilor evrei din cercul ei de pri-
eteni, Garda de Fier îi distruge toate discurile și îi anulează
turneele, interzicându-i orice apariţie publică. În 1941 cen-
zura e ridicată, iar Maria devine agent de legătură și
influenţă al SSI. Se căsătorește cu juristul Clery Sachelarie,
un vechi prieten care i-a fost alături vreme îndelungată. Ul-
terior i se propune un post de profesoară la Școala medie
de muzică nr. 1 din București. În 1963, în timpul unui
turneu, află că este bolnavă de cancer, stingându-se din
viaţă câteva luni mai târziu. Dincolo de toate acestea însă,
cele mai importante realizări ale Mariei și cele mai greu de
prins în cuvinte sunt sentimentele pe care le trezea în ini -
mile cunoscuţilor sau ascultătorilor: avea puterea de a
găsi și a scoate la suprafaţă cele mai intime dureri sau bu-
curii ale oamenilor, vorbind direct sufletelor. SDC

AUTOAREA
SIMONA ANTONESCU s-a născut la Galaţi în anul 1969 și a copilărit în locali-
tatea Ţintea (judeţul Prahova). După absolvirea Liceului „Constantin Do-
brogeanu-Gherea“ (actualul Colegiu Naţional „Nichita Stănescu“) din
Ploiești, a urmat cursurile Facultăţii de Chimie din cadrul Institutului Po-
litehnic București. A debutat în anul 2015 cu Fotograful Curţii Regale, ro-
man câștigător al Concursului de Debut al Editurii Cartea Românească/
Polirom și al Premiului de Debut al Uniunii Scriitorilor din România. Acesta
a fost finalist al Festival du Premier Roman de Chambéry și a fost reeditat
în 2016 în colecţia Top 10+ a Editurii Polirom. A mai publicat romanele
Darul lui Serafim (2016), Hanul lui Manuc (2017), finalist la Premiul Naţional
pentru Proză „Ziarul de Iași“, reeditat în colecţia Top 10+ a Editurii
Polirom, și Ultima cruciadă (2019). Începând din anul 2018 publică la 
Editura Nemi seria de cărţi Istoria povestită copiilor. SDC
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Primele acorduri ale piesei�titlu,
scoase parcă prin magie de Marco
Coti Zelati din claviatura sinteti�
zatoarelor, s�au pliat instantaneu
pe negura unei stări depresive ce
mă bântuia de câteva zile. 

Cu inflexiuni delicate, paradoxal
confundabilă cu a nu știu cărei ve�
dete pop uitate în debara după un
hit dansant tocit pe toate canalele
televizuale, vocea rafinată a Cris�
tinei Scabbia e susținută de parti�
tura instrumentală diafană. N�ai
zice, contrariat de această bijute�
rie muzicală, că trupa Lacuna Coil,
italiană prin origine, universală
prin opțiuni, se înscrie genului
gothic�metal. Versurile, toate de
citat ca document programatic, se
împotrivesc liniei melodice, con�
ferind celor 2:27 minute ale piesei
calitatea dozei de medicament ne�
cesar, însă anevoie de înghițit:

I like to bury myself in pain
You know what I mean

I like to suffocate in all my
memories

Until I cannot breathe
So I can taste again

How hard it is
To have a frozen heart inside

my chest
That only beats but doesn’t

feel
The walls inside the room

Are closing in
I cannot see a door

A little sparkle of light
I cannot see any hope

I wonder
Is it all my fault?

Is it because of me?
Is it because I never cared

enough?
And now I pay for this.

Finalul, în italiană: „Cosa ne
rimane della mia anima nera?“, e
repetat de vreo patru�cinci ori, fără
nici un răspuns. Fiecare ascultător
poate să dea unul, dacă a vibrat la
cele auzite. Sau nu. Lesne de observat

că tema nu șochează prin noutate.
Noutatea vine, cel puțin în cazul de
față, din contrastul melodie�su�
biect. Și alte piese de gothic utili�
zează procedeul, fără să dețină
atuul vocii feminine. Am reluat
audiția bucății de peste zece ori,
din motive care – îmi spun – n�au
legătură directă cu valoarea. Pur și
simplu, s�a potrivit momentului
anume din existența mea și am
simțit nevoia să o ascult până la
sațietate. Care sațietate n�a venit
deloc, iar starea mea de angoasă
pământie s�a topit lent, ca praful
de heroină în lingurița încălzită la
flacăra de spirt. E muzica un drog?
Cu siguranță, atât timp cât te

scoate dintr�o stare neagră și te
poartă în zbor prin teritorii inac�
cesibile drogurilor propriu�zise.
Actul de purjare a sedimentelor
negative acumulate într�o pe�
rioadă contondentă se numește
catharsis. Firește că știți asta!
Folosiți muzica pentru vindecări
multiple? Funcționează! 

Operațiunea medico�melo�
mană odată încheiată, puteam să
scot discul din player și să închei
textul curent. Probitatea sau delă�
sarea să mă fi oprit de la gestul
cruțător? Fiindcă a urmat Sword
of Anger, piesa a doua, cu vocalis�
tul Andrea Ferro într�o formă de
zile... negre! Furia cu care anunță
„we are the anima“ sperie pe oricine,

iar inimile plăpânde ar face bine
să se abțină de la audiție. Tande�
mul celor două voci, consacrat în
aria gothic�metal, funcționează
impecabil pe restul discului. La�
cuna Coil atinge un punct sufi�
cient de înalt în cariera sa de peste
două decenii ca să fie considerată
de categorie grea. Și merită. Crea�
tivitatea și coerența demersului
muzical au impus numele italieni�
lor nu doar în lumea select(iv)ă,
superior educată, a iubitorilor ge�
nului, ale căror pretenții sunt
mari. Probabil că tocmai acestora
le�ar putea strâmba urechea faptul
că Lacuna Coil are succes și în zona
de audiență a radiourilor comesti�
bile. Dar valoarea nu o stabilește
succesul comercial, deși, până la
urmă, contul din bancă pare să
conteze în lumea de azi, de ieri și
dintotdeauna. 

Noul album, Black Anima(2019,
Century Media) conține și alte ele�
mente fermecătoare, cum ar fi ver�
suri în latină, orchestrații simfo� 
nice, riffuri dense, pasaje eterice. Și
are contribuția grafică a lui Costin
Chioreanu. Îi cunoașteți „antece�
dentele“ din același domeniu. SDC

Suflet negru

Este un război pe care pe care că
îl câștigăm, pe zi ce trece: cel îm�
potriva plasticului. 

Ne pregătim să ne luăm la revedere
de la farfuriile și tacâmurile de
unică folosință, de la paharele pen�
tru cafeaua la pachet, de la pungile
de plastic, paie de băut și multe al�
tele. Și atunci, dacă noi câștigăm,
de ce se comportă companiile ca
niște adevărați învingători?

Nu trece săptămână fără ca
vreo companie să facă un anunț
despre felul în care va renunța la

plastic. Cu doar câteva zile în
urmă, compania producătoare de
bere Carlsberg a arătat publicului
un nou tip de „sticlă“ pentru pro�
dusul său, realizat din hârtie bio�
degradabilă. Suficient de dure ca
să nu se deformeze și cu o mem�
brană internă care să nu permită
scurgerile de lichid, recipientul
pentru bere urmează să fie realizat
din material 100% biodegradabil. 

La rândul lui, anunțul Carls �
berg a venit la scurt timp după ce
compania Unilever a anunțat mă�
suri „revoluționare“ în reducerea
plasticului pentru produsele sale.
Având în portofoliu mărci pre�
cum Dove, Cif, Rexona sau Do�
mestos, toate ambalate în recipi�
ente de plastic, compania�mamă
tot a găsit o modalitate în care să
spună că se alătură războiului îm�
potriva plasticului: până în 2025
va înjumătăți cantitățile de plastic
„virgin“ (făcut direct din produse
neprocesate și care nu sunt deloc
prietene cu mediul, nefiind prea
biodegradabile) și va contribui la

colectarea unei can tități mai
mari de plastic decât cea pe care
o produce.

Și încă un anunț recent, din
luna septembrie, de data asta din
partea celor de la Burger King și
McDonalds. Burger King a anun �
țat că renunță în Marea Britanie
la jucăriile din meniurile pentru
copii, reducând cantitatea de plas�
tic, după estimările lor, cu 350 de
milioane de tone pe an. Ecourile
s�au simțit până la McDonalds
care, în aceeași săptămână, a anun �
țat că vor oferi copiilor opțiunea
să ia un fruct în loc de jucărie.
Ambele companii fuseseră recent
puse sub lumina reflectoarelor de
două surori din Southampton de
8, respectiv 10 ani, care au strâns
peste 500.000 de semnături în câ�
teva luni pentru o petiție care cerea
lanțurilor de fast�food să renunțe
la acele jucării din plastic. Oficialii
Burger King au recunoscut că au
fost influențați și de petiție.

Felul în care a reacționat Bur�
ger King este tipic pentru aceste

acrobații de imagine pe care le fac
unele dintre cele mai poluante
companii din lume pentru a fi în
rândul „câștigătorilor“ în războiul
împotriva plasticului, transfor�
mând gestul lor, de multe ori sub
presiunea publicului sau a legis �
lației în schimbare, într�un motiv
de bravadă și reclamă. De fapt, nu
au făcut decât să evite și mai multă
imagine negativă, cu un gest pe
care oricum vor fi fost obligați să îl
facă într�un an sau doi.

Lupta împotriva plasticului
are un succes care ar fi fost greu
de anticipat acum 10 ani. Pro�
blema plasticului este pe agenda

publică de mult mai puțin timp
decât încălzirea globală. Primele
avertismente din partea comu �
nității de știință au apărut abia în
anii ’90, după care au urmat ima �
ginile cu plajele invadate de de �
șeuri, insulele de gunoi de plastic
din ocean și imaginile cu țes toa �
sele sufocate de plastic. 

Presiunea publicului a deve�
nit atât de mare, încât s�a creat o
întrecere de imagine între com�
panii, guverne, politicieni de a fa �
ce ceva. 

De pe margine, ne putem bu�
cura nu pentru cine câștigă, ci
pentru cât de mulți participă. SDC

MĂDĂLINA COCEA
DE VEGHE-N LANUL 
DE CULTURĂ

Sau în furculițe de
plastic să ne înfruntăm?

DUMITRU UNGUREANU
ROCKIN’ BY MYSELF



După ce a fost lansat în Statele
Unite, pe 15 octombrie 1999, Fight
Club s�a impus ca o reușită cine�
matografică, deși inițial a fost pri�
mit cu un val de critici ostile. „Le
Figaro“ se amuză, 20 de ani mai
târziu, să le enumere. În Statele
Unite, de exemplu, popularul cri�
tic Roger Ebert declara filmul lui
David Fincher drept „fascist“, lu�
cru cu care Peter Bradshaw, scri�
ind pentru britanicul cotidian
„The Guardian“, era de acord.
„Fight Club este un film lipsit de
cea mai mică calitate care să îi

mântuie păcatele, un film care și�
ar putea găsi publicul în iad“, scria
„New York Observer“. 

Fight Club, realizat de David
Fincher și bazat pe un roman de
Chuck Palahniuk, prezintă la
prima vedere povestea unui grup
de bărbați care se dedau luptelor
în adâncurile New Yorkului, într�un
club clandestin unde se practică
box cu mâinile goale, un club al
căror reguli sunt dictate de caris�
maticul lider Tyler Durden (Brad
Pitt), „prietenul“ personajului
principal jucat de Edward Norton.
Pe măsură ce clubul devine tot
mai popular iar „franciza” se răs �
pândește, Fight Club se trans�
formă într�o organizație teroristă
cu planul de a doborî capitalismul
și simbolurile acestuia.

Dacă în SUA, unde era proaspăt
în memorie atentatul de la liceul
Colombine, lumea se temea că
mesajul nihilist al filmului va in�
spira un alt val de violențe, criticii
nu au fost blânzi cu el nici de cea�
laltă parte a Atlanticului, în
Franța de pildă, unde filmele sunt
privite altfel decât în America. Re�
vista „Cahiers du cinéma“, de
exemplu, îl considera „un film dez�
gustător“, în vreme ce pentru cro�
nicarul de la „Telerama“ Fight
Club este „o melasă sub�nietzs�
cheană, împănată cu violență gra�
tuită“, iar pentru cel de la „Pa�
risien“ era „un film derutant, su�
focant, opresiv, răspingător, des�
tabilizator“. Chiar și pentru un cri�
tic de la „Le Figaro“, Fight Club
este „anarho�grețos“ și „periculos“.

Privind în urmă se poate spune
că Fight Club, mai mult decât
toate cele scrise mai sus, a fost un
mare film neînțeles în momentul
lansării, fiind complet reevaluat
în anii ce au urmat. La zece ani de

la premieră, de exemplu, „New
York Times“ declara Fight Club
drept „filmul cult definitoriu al
vremurilor pe care le trăim“.

Această reevaluare se poate ve�
dea și în performanța lui comer�
cială, Dacă în săli, în 1999, filmul
era un semieșec comercial (cu în�
casări de numai 100 de milioane
la un buget de 63), astăzi el este
unul dintre cele mai vândute
filme pe DVD produse de studiou�
rile 20th Century Fox și figurează
pe locul 11 în clasamentul celor
mai bune 250 de filme întocmit de
Internet Movie Database. „Abia la
ani de apariția filmului, atât cri�
ticii, cât și jurnaliștii au înțeles că
Fight Club este un film teribil de
reprezentativ pentru anii ’90 și
mai ales pentru tineretul epocii“,
scriu un grup de cercetători fran�
cezi, psihologi și sociologi care au
studiat filmul lui Fincher. „Fight
Club poate fi citit ca o sinteză, o
alegorie e a trecerii adolescentu�
lui la vârsta adultă în societatea
contemporană.“

Este un punct de vedere confir�
mat cumva și de către autorul
cărții, scriitorul Chuck Palahniuk.
Într�un interviu acordat în 2005
ziarului „The Guardian“, el po �
vestește cum, după fiecare lectură
publică a fragmentelor din roman
era abordat continuu de tineri
„foarte serioși“ care îl întrebau
unde pot găsi un Fight Club în
cartierul lor. „Mă simțeam întot�
deauna prost atunci când era silit
să le spun că aceste cluburi nu
există“, dar faptul că ei căutau 
așa ceva atestă cumva puterea
ficțiunii, aprecia Palahniuk în 
interviu.

Alți ziariști și cercetători pun
Fight Club pe o listă a filmelor care,
în 1999, aveau ca temă comună

realitatea înșelătoare, filme pre�
cum Matrix, Al șaselea simț, Being
John Malkovich sau Eyes Wide
Shut. Sunt filme, spun cei care le�
au studiat, care reflectă cel mai
bine o anume stare de spirit la fi�
nalul decadei, mai ales în Statele
Unite. unde, apreciază criticul
Linda Belhadj, „anii 1990 au fost
anii deziluziei, sfârșitul petrecerii“.

„A fost o surpriză să descoperi
un film atât de puternic, de pro�
vocator și de extrem realizat chiar
de un mare studio“, spune regizo�
rul francez Jan Kounen. „Fight
Club a fost conceput ca un balet
mental care aruncă în aer regulile
narative și vizuale. Fincher a ară�
tat violența cotidiană a unei
societăți care ne face schizofre�
nici, captează raporturile de pu�
tere cu o radicalitate punk.“ 

Astăzi, la aniversarea a două de�
cenii de la lansarea lui Fight Club,
nu puțini sunt cei care vorbesc
despre moștenirea complicată a
filmului lui David Fincher și fac o
paralelă între el și o producție
care, astăzi, face la fel de multe va�
luri: Joker�ul lui Todd Phillips.
Mai ales în SUA, Joker a provocat
polemici aprinse și a fost declarat
„periculos“ de cea mai mare parte
a presei care, în general, a privit
filmul lui Todd Phillps la fel cum
Fight Club a fost privit la vremea
lui; drept un potențial inspirator
de violență reală.

Astăzi, încercând să își susțină
opțiunile politice, aceeași critici
fac comparația între Fight Club și
Joker în defavoarea celui din
urmă. „Fight Club este filmul care
Joker nu a reușit să fie“, scrie, de
exemplu, „Indiewire“. 

Este interesant de văzut cum
vor vorbi despre Joker, peste zece
ani, aceeași critici. SDC
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LUCIAN AMARII (JUP)
SUPLIMENTUL LUI JUP

Filmul
„fascist” al
unei întregi
generații
Lansat acum 20 de

ani, Fight Club a fost

declarat „subversiv“ și

„periculos“. Astăzi este

considerat drept un

film definitoriu pentru

o întreagă ge nerație și

este arătat drept

exemplu reali zatorilor

lui The Joker.
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„Suplimentul de cultură“ 
este tipărit cu sprijinul 

Adevărul Holding

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

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

rezultat decât „o falsă canonizare“
care „nu aduce nimic cititorului“.

ARSÈNE „AFRO“ LUPIN

Două romane celebre de Maurice
Leblanc, Arsène Lupin și L’Île aux
trente cercueils, avându�l ca per�
sonaj central pe celebrul gentle�
man�spărgător Arsène Lupin, vor
fi adaptate, din nou, sub forma
unor serii TV în 2020, după ce au
mai furnizat subiectul unor adap�
tări televizate în anii ’70. Romanul
L’Île aux trente cercueils va fi rea�
daptat de către France Télévisions,
în vreme ce Netflix pregă tește o

versiune modernizată și mai sum�
bră a aventurilor lui Arsène Lupin
care, de data aceasta, va fi jucat de
un actor de culoare, Omar Sy.

NOTRE-DAME, 
PE URMELE CERNOBÎL

Incendiul catedralei Notre�Dame
va fi subiectul unei mini�serii în
limba engleză, anunță „Variety“.
Proiectul, coprodus de societățile
Pathé și Vendôme, va adapta o an�
chetă realizată de cotidianul „New
York Times“, o anchetă încă în
curs de realizare. Proiectul a fost
inspirat de succesul recentei
mini�serii Cernobîl și ar putea
avea premiera în 2021.

ÎNTOARCEREA LA AL DOILEA
RĂZBOI MONDIAL

După Band of Brothers și The Pa�
cific, Steven Spielberg și Tom
Hanks ar putea produce un al trei�
lea serial TV dedicat celui de Al
Doilea Război Mondial. Seria va
purta titlul de Masters of the Air,
va avea nouă episoade și va fi pro�
dusă de studioul Apple. Masters
of the Air va fi o superproducție
cu un buget de 250 de milioane de
dolari și, bazată pe o carte de Do�
nald Miller, va avea ca subiect
forțele aeriene americane.

UN ASTÉRIX MAI MODERN

Cel de al 38�lea episod al popularei
serii de benzi desenate Astérix, La
Fille de Vercingétorix, va fi lansat

în librăriile franceze pe 24 octom�
brie și, ca semn al moder nității, va
avea ca personaj prin cipal o ado�
lescentă. „Există puține personaje
principale în Astérix, iar cele care
există sunt încă ancorate în anii
’60. Odată cu evoluția moravurilor,
aceasta este o ocazie de a face saga
ceva mai actuală“, explică Didier
Conrad, noul desenator al seriei.
Albumul va fi publicat simultan
în 15 limbi, în 13 țări și este tipărit
într�un tiraj de 5 milioane de
exemplare, dintre care 2 vor fi di�
fuzate numai în Franța.

CINE UCIDE
CINEMATOGRAFUL

Actorul Edward Norton nu este de
acord cu Steven Spielberg și cu
cei care susțin că Netflix „distruge
mersul la cinema“. „Chiar sălile de
cinema distrug experiența vizio�
nării unui film în sală“, spune Nor�
ton într�un interviu în „The Daily
Beast“. „Mulți cineaști susțin că 60
la sută dintre cinematografele
americane proiectează filmele cu
luminozitatea la jumătate decât
este prevăzut contractual. Oferă
un sunet prost și o imagine ternă
și nimeni nu le spune nimic. Dacă
ar oferi calitatea pe care ar trebui
să o ofere, atunci oamenii ar
merge la cinema.“ SDC

Pagini realizate de 
DRAGOȘ COJOCARU

PE SCURT

UN NOBEL FĂRĂ DECLARAȚII

Agasat de întrebările jurnaliștilor,
laureatul Nobelului pentru lite�
ratură Peter Handke (foto) a
anunțat că refuză, de acum înainte,
să mai comenteze reacțiile provo�
cate de primirea celebrei distincții.
O întâlnire cu ziariștii din regiunea
lui natală a fost deja anulată. „Aud
ieșind din gura unora ceva ce îmi
poate da impresia că au citit ce am
scris“, a declarat scriitorul austriac
în vârstă de 76 de ani. „Dar este în�
totdeauna aceeași poveste: mi se
cere o reacție la reacțiile altora.
Sunt un scriitor, mă revendic din

Tolstoi, Homer, Cervantes, lăsați�mă
în pace cu astfel de întrebări!“ No�
belul primit de Peter Handke a
provocat critici în Bosnia, Kosovo
și Albania, fiindcă mulți îl denunță
pe scriitor drept un admirator al
fostului preșe dinte sârb Slobodan
Milošević și un negaționist al cri�
melor din fosta Iugoslavie. „N�am
crezut că un premiu Nobel mă va
face să vomit“, a comentat prim�mi�
nistrul al banez Edvin Rama. Nobe�
lul câș tigat pare să�l fi surprins
chiar și pe autorul austriac care,
amin tește „Le Figaro“, a estimat de�a
lungul carierei că acest premiu „tre�
buie suprimat“ fiindcă nu are ca 

John le Carré
contra șeful
spionilor
La 88 de ani și în plin turneu de promovare al noului
său roman, Agent Running in the Field (în care nu
ezită să lovească în Trump și Brexit), maestrul cărților
cu spioni, John le Carré, s�a pomenit în mijlocul unei
polemici în Anglia natală. Sir Richard Dearlove, fost
șef al MI6, îl acuză că, prin cărțile sale, a creat o ima �
gine nihilistă serviciilor de informații și că este ob�
sedat de cariera lui ratată de agent secret.

John le Carré și�a început într�adevăr cariera ca
spion, în plin Război Rece, la sfârșitul anilor ’50, pe
vremea când se numea încă David Cornwell şi publica
sub pseudonimul de le Carré, la vârsta de 31 de ani,
romane de spionaj. Odată cu succesul planetar al
cărții Spionul care venea din frig, John le Carré pă�
răsea lumea spionajului pentru cea a literaturii.

„Cărțile lui sunt exclusiv despre trădare“, arată Sir
Richard Dearlove, șef al MI6 între 1999 și 2004. El
crede că romanele lui Le Carré „se bazează experiența
limitată ca ofițer de informații pentru a prezenta
spionajul ca o activitate profund imorală“. Fostul șef
MI6 adaugă și faptul că agenții sunt foarte supărați
pe Le Carré, fiindcă acesta i�a portretizat drept du�
plicitari și nedemni de încredere. 

De partea cealaltă, John le Carré a replicat că Sir
Richard Dearlove este probabil încă supărat pe faptul
că a criticat public, în timpul războiului din Irak, fap�
tul că MI6 a oferit cabinetului Blair informații neve�
rificate despre potențialele arme de distrugere în
masă deținute de către Saddam Hussein. Le Carré
mai spune că, dimpotrivă, alți șefi ai serviciilor de
informații nu sunt supărați pe el și chiar au vrut să
se întâlnească.

În același timp, scriitorul recunoaște că declarațiile
fostului șef MI6 au fost mană cerească în ce privește
publicitatea făcută noului roman, publicitate care,
altfel, ar fi costat „mulți bani“. SDC
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Viziuni hipnagogice

Așa începe un articol din presa
norvegiană, mai precis din 
ziarul „Dagsavisen“. 

În traducere ar fi ceva de genul „su�
nete asurzitoare tribale in Bucu �
rești“. E vorba despre meciul de
fotbal la care doar niște copii sub
paișpe ani au avut voie să asiste.
Aproximativ 27.000 , deci colectivele

a vreo 500 de clase mai aglomerate. 
Sunt sigur că s�a scris la co�

manda Federației Norvegiene de
Fotbal. În loc să se bucure și ei
pentru cele circa 13.000 de familii
de români care timp de vreo trei
ceasuri au avut liniște acasă, s�au
smiorcăit că, vezi Doamne, atitu�
dinea minisuporterilor a fost ne �
sportivă, că au scandat ca niște
huligani majori, iar mesajele au
avut în ele venin, rasism și xeno�
fobie. Deși nu îmi place să recu�
nosc, nordicii cam au dreptate.

Încă din primul minut de joc, co�
piii au strigat: cine�i mare și  voinic?

România! Cine�i mic și bea lăptic?
Norvegia! Asta denotă două direcții
grave. În primul rând când afirmi
că România este mare, susții că
vrem să realipim Cadrilaterul și re�
giunea Cernăuți și să ne reunim cu
Basarabia. Este o declarație menită
să demoralizeze jucătorii oas peți,
care nu pot da randament la gândul
că există riscul ca țara lor să fie, la
rândul ei, alipită României. A doua
direcție gravă este cea a rasismului,
de fapt principalul motiv pentru
care publicul de peste paisprezece
ani nu a avut acces în stadion. Să
spui că norvegienii beau lăptic este

de fapt un eufemism, fiindcă expri�
marea care se dorea era că ei beau
hipoclorit de sodiu, dar dicția puș �
tilor cu dantura în schimbare nu le
permitea să pronunțe această de�
numire de substanță. Cu alte cu�
vinte norvegienii beau lăptic fiind �
că sunt negri.

Situația a scăpat de sub con�
trol în minutul 33, când jucătorul 

Hovland l�a trântit în careu pe
Pușcaș al nostru și nu s�a dat penalti.
Dintr�o zonă a suporterilor „ultras“ 
s�a auzit:doamna ta învățătoare are
fundul foarte mare! Deși construcția
are și rimă și măsură, lucru pentru
care autorul ar trebui felicitat, mesa�
jul este unul discriminatoriu. Este ca
și cum ai spune că Hovland nu vedea
la tablă din cauza posteriorului ca�
drului didactic, motiv pentru care a
devenit un frustrat și un violent care
trântește jucătorii adverși ca într�o
manifestare de bullying întârziat,
adică sistemul norvegian de învă �
țământ este unul falimentar care se
zbate în umbra creată de un fund. 

Aș putea propune ca pe viitor să
fie permis accesul doar pentru copiii
încă sugari, dar nu am încredere nici
în ei, fiindcă sigur se găsește un geniu
care la opt luni să strige:hei, vikingi�
lor, laptele vostru este praf!  SDC

Lapü e un film columbian de
debut, semnat de Juan Pablo Po�
lanco și César Alejandro Jaimes,
care a fost prezentat în com pe �
tiția principală, cea interna �
țională, a Astra Film Festival
(14�20 octombrie 2019). A avut
premiera mondială la Festivalul
Sundance, după care a fost luat
la Berlinală, în secțiunea Forum.
Imaginea lui poetică și momen�
tele ficționalizate îl transformă
într�o operă hibridă, care tra�
tează despre misterul morții și 
al legăturii dintre vii și morți
într�un mod fluid, care sporește
misterul în loc să�l expliciteze. 

Filmul începe cu ecranul negru
peste care se aud mai întâi greie�
rii, pe urmă pași, apoi ceva ca
niște oase care se izbesc, apoi un
vânt puternic, după care apare
imaginea în sepia a unor munți,
traversați de la dreapta la stânga
de un vânt puternic, filmat cu în�
cetinitorul. Acțiunea filmului e
plasată în deșert, unde o indigenă
Wayúu (comunitate etnică ce po�
pulează Peninsula Guajira, mai
exact nordul extrem al Columbiei
și nord�vestul Venezuelei) și�a
visat verișoara moartă. 

Doris (așa se numește indi�
gena) îi povestește bunicii ei visul,
iar bunica ajunge la niște conclu�
zii: dacă plouă în vis înseamnă că
oamenii vor plânge după tine (în

viitor, nu acum), când mortul din
vis te ignoră înseamnă că nu�ți ia
sufletul cu el, când visezi că ești
pierdut printre morți înseamnă
că atunci când vei muri nimeni nu
te va vizita. În consecință, bunica
decide că Doris a visat o yoluja,
adică spiritul verișoarei care se
spânzurase, și că spiritul nu și�a
găsit liniștea.

Conform tradiției, Doris tre�
buie să se deplaseze la cimitirul
unde e îngropată verișoara, să o
deshumeze și să�i curețe, aeriseas �
că și reîngroape oasele. Abordarea
celor doi regizori (care au studiat
unul artele plastice, celălalt foto�
grafia și regia de film) nu e deloc
antropologică. Pe lângă că specta�
torului nu i se explică ce vede,
acesta e antrenat într�un fel de re�
creere poetică a unui limb, unde
Doris se întâlnește fizic cu veri �
șoara, o zonă care, nemarcată fiind,
încețoșează cu totul limitele dintre
documentar și ficțiune, dintre reali�
tate și vis/ lumea de dincolo. Plus că

percepția aparatului de filmat e
una a detaliilor și nu încearcă să
prezinte cât mai complet viața și
credințele acestei populații – vezi
pânza albă din geam pe care o
umflă vântul sau somnul femeilor
în hamace (hamacul împletit e un
specific lo cal). Hamacele arată ca
niște suveici, ca niște crisalide sau
ca niște mijloace de propulsie prin
lumea de dincolo. 

Pentru că senzația impusă de
la început e una de semi�trezie,
toate cadrele din film au ceva din
niște viziuni hipnagogice (ori�
cum, Rudolf Steiner susținea că
momentul cel mai bun pentru co�
municarea cu morții e în starea
dintre trezie și somn).

Hipnagogice par și secvențele
practice în care femeile mai în
vârstă din familie îi explică lui
Doris cum să se pregătească pen�
tru deshumare (operație riscantă,
pentru că e o violare a spațiului
morții). Așadar, i se recomandă ca
înainte să mănânce doar carne
uscată, să ia în timpul deshumării
mici înghițituri de tărie (dar nu ca
să se îmbete), să plângă doar îna �
inte dacă îi vine, dar nu în timpul
deshumării, când să se gândească
la o amintire frumoasă (de pildă,
când se jucau în copilărie). La
sfârșit, să se odihnească în hamac,
dar să nu adoarmă. 

Operația are loc cu o armată de
gură�cască în jur, care lăcrimează

sau chibițează („trebuie să stai jos
când cureți oasele“), în vreme ce
Doris execută toate operațiile cu
calm. Pe urmă, din hamac, îi spu �
ne bunicii că nu�și amintește
nimic, parcă ar fi fost beată. Când
se întremează, e dusă la o femeie
șaman care îi face o ședință de
purificare, intrând în același timp
în legătură cu spiritele rudelor
celor de față. 

Amestecul acesta de docu�
mentar cu film de ficțiune din
stirpea lui Apichatpong Weera�
sethakul face din Lapü un film in�
teresant atât ca fereastră către

lumea de dincolo, cât și pentru
modul nostru de a ne înțelege
propria viață. Căci nimic nu pune
mai bine în lumina viața ca moar�
tea. Numai în relație cu moartea
putem înțelege ce căutăm și care
ne e rostul. Uneori, această înțe �
legere e atât de subtilă încât nici
nu poate fi exprimată, deși ea este
probabil exact motivul pentru
care venim pe pământ. SDC

Lapü – de Juan Pablo Polanco și
César Alejandro Jaimes, cu:Doris
González Jusayú, Carmen Gonzá�
lez Jusayú
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