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ȘERBAN GEORGESCU A STRÂNS 100 DE ANI DE ISTORIE ÎNTR-UN DOCUMENTAR JUCĂUȘ

Jurnalul familiei –escu e despre cei
pe care în imaginile de arhivă îi distingem
cu greu în rândurile trei sau patru

IULIA BLAGA

Georgescu mixează imagine foto
video de arhivă despre istoria
familiei sale și a altora cu animație
în 2 și 3D și cu interviuri talking
heads, iar rezultatul e un film grăbit,
superinteresant pentru multitu
dinea de informații oferite –
majoritatea inedite, dar frustrant
pentru puținul timp pe care țil dă
ca să înregistrezi ce vezi & auzi și să
decizi dacă ești de acord sau nu. Ele
mentulcheie al filmului nu pare să
fie istoria, nici istoria personală, ci
disponibilitatea regizorului, care e
și montor, de a lega prin montajul
laborios capete de ață în funde
inedite. Filmul ar putea fi proiectat
în școli, dar are nevoie de cineva care
să mai structureze/ contextualizeze
informația.
Jurnalul familiei –escu, o co
producție Kolectiv FilmStudioul
Video Art, a intrat în cinematografe
pe 25 octombrie 2019.
Cum ai strâns întreaga arhivă
foto-video folosită în film?

Arhiva foto a fost relativ simplu de
strâns. Am apelat la rude și prie
teni, care la rândul lor au apelat la
alte rude și alți prieteni, toți re
acționând extrem de bine, așa că
în scurt timp mam trezit cu mii de
fotografii. Procesul de selectare a
fost mai complicat, mai ales că a

© Alex Molovata

Ioana Pârvulescu, Mihaela
Miroiu, Sorin Ioniță, Stelian
Tănase, Theodor Paleologu și
Vintilă Mihăilescu sunt cei cu
care Șerban Georgescu stă de
vorbă în noul său film, Jurnalul
familiei –escu, un documentar a
cărui ambiție e să cuprindă cât
mai multă istorie întro oră și 35
de minute și întro manieră mai
degrabă comică, jucăușă. Filmul
reia istoria României din ultima
sută de ani, povestindo din
punct de vedere subiectiv, de la
nivelul „simplilor cetățeni“ și al
propriei vieți și viziuni artistice
a regizorului.

informației... prefer la sfârșitul
proiecției să rămână și privitori cu
întrebări rămase în aer, decât pri
vitori plictisiți de truisme sau în
tâmplări pe care le poți vedea și în
viața reală, cu condiția să ridici
capul, să te uiți de jur împrejur și
să vrei să recunoști ce vezi.
A fost un film scump?

trebuit să renunț la foarte multe
fotografii, unele extrem de suges
tive. Până la urmă, leam ales pe
cele în care am crezut că se vor
regăsi cei mai mulți dintre privitori
și nu neapărat pe cele care miau
plăcut mie cel mai mult.
În procesul de alegere și vi
zionare a arhivei fotovideo am
avut un mare ajutor de la Liviu
Tofan, Mihnea Lazăr, Bogdan Slă
vescu și Daria Popescu, care au
înțeles repede ce caut. Criteriile
au fost simple: să fie imagini mai
puțin cunoscute publicului larg și
care vorbesc despre escu, despre
omul de rând și nu despre elite; să
ilustreze cât mai plastic realitățile
anumitor perioade; să fie uneori
în contrast cu discursul invita
ților mei, iar asta a reușit să cons
truiască momente veritabile de
umor, chiar dacă pe alocuri e un
umor cinic, negru.
Cum a pornit proiectul? Era
gândit pentru Centenar, nu?

Am primit o propunere din partea
domnului Laurențiu Damian și a
doamnei Marilena Ilieșiu (de la
Studioul Video Art) de a realiza
un documentar dedicat Centena
rului, având libertatea să îl fac așa
cum cred. Când vine vorba despre
Marea Istorie, Marile Evenimente,
tendința e să vorbim mai mult
despre clasa conducătoare, despre
eroii momentului respectiv, despre
Popor în marea lui splendoare și
mai puțin despre cei pe care în

imaginile de arhivă îi distingem cu
greu undeva, „blurați“, în rândurile
trei sau patru. Așa că ideea a venit
tocmai de la ei, de la anonimii
momentului. Iar ca să fie și mai ușor
și să nu pot fi acuzat că am uitat cine
știe ce întâmplare istorică impor
tantă, am ales abordarea narativă a
unui jurnal. O mărturisire subiectivă
a unui oarecare –escu.
Ai știut de la început că va fi un
film de montaj, extrem de mozaicat, care va amesteca planuri
temporale, sau ai mers inițial pe
ceva mai linear?

Cu siguranță am știut de la început
că nu o să fie ceva linear, în care
publicul intuiește rapid ce urmează.
Drept pentru care varianta de a
spune povestea cronologic a căzut
de la început. Și cred că am reușit să
balansez destul de bine momentele
tragice cu cele vesele, arhiva oficială
cu cea personală, iar povestea ano
nimului –escu sa integrat subtil în
marea poveste a poporului.
Cât de dificil e să faci un film de
o oră și 35 de minute în care
montajul e într-atât de strâns
încât n-ai timp să procesezi
toată informația?

Tot publicul e cel care măsoară cel
mai bine timpul, și nu durata
filmului. Cum spuneam mai de
vreme, montajul poate face mi
nuni. Poate dilata sau contracta
timpul, atunci când este nevoie să
o facă. Cât despre procesarea

Nu știu la ce scală să mă raportez
ca să știu ce răspuns să dau. Dacă
îl compar cu bugetul ultimului film
la care am lucrat trei ani (Varză,
cartofi și alți demoni), pot spune
că am avut un buget suficient
pentru cele opt luni de muncă.
Din păcate, facem parte dintro
industrie subvenționată, în care
trecem perfuzia CNCului de la
unii la alții, iar valoarea reală a
unui film nu se reflectă neapărat
în bugetul primit.
Cum i-ai ales pe cei care apar
în film?

Am început prin a face o listă cu
potențiali invitați și, când am fi
nalizato, am constatat că era cam
lungă. A urmat o serie întreagă de
emailuri, întâlniri, telefoane și
explicații despre felul în care vreau
să construiesc povestea. O parte
dintre cei cu care am vorbit au
refuzat, iar despre o altă parte miam
dat seama că nu ar fi ce îmi tre
buie. Evident, pe listă se regăseau
și istorici, dar după ce am vorbit
cu mulți dintre ei miam dat
seama că, de fapt, nu îmi doresc
săi am în film, nu pentru că nu
era interesant ce spuneau, ci pen
tru că voiam să evit discursul
academic și „definițiile exacte“ sau
chiar conflictele de păreri.
Întrun final am ajuns la lista
celor șase, cu care știam că pot
relaționa bine și că discuția putea
ajunge în direcția pe care mio do
ream. Și, mai ales, toți sunt oameni
capabili de citate memorabile, așa
cum sa dovedit pe parcursul fil
mului. Nu știu dacă ai remarcat,
dar în film nu au nici o titulatură –
nu doar pentru a nui asocia cu o
anumită profesie, ci pentru că am
vrut să rămânem în atmosfera

nepretențioasă a unei discuții în
familie.
Unde ai găsit imaginile video
cu avionul AN-2 care a fugit
în 1908 cu 20 de membri
ai aceleiași familii din România
în Austria?

Am lucrat la documentarul Fuga
din rai, regizat de Stelian Tănase
și produs de Titi Popescu, în care
e povestită pe larg aventura lui
Aurel Popescu, pilotul care a
reușit acea uimitoare evadare.
Imaginile leam primit din arhiva
personală a familiei Popescu.
Ai arătat filmul și unor spectatori străini, care nu știau mare
lucru despre România? Ce
reacții au avut?

Da, atât la Festivalul Transilvania
de la ClujNapoca (TIFF), cât și la
Festivalul de Film și Istorii de la
Râșnov și la Arkadia ShortFest de
la Corbu, Constanța, au fost străini
în public, care sau bucurat săși
lămurească multe din întrebările
pe care le aveau legate de noi. Unii
au venit în mod special să îmi
spună că șiar dori o poveste si
milară despre familia „von“.
De ce tatăl tău nu ți-a povestit
despre tinerețea sa de fost
membru liberal?

E o întrebare la care am primit doar
un răspuns parțial. Asta pentru că
tatăl meu nu a mai avut timp sămi
povestească pe îndelete, dar poate
că eram și eu la vârsta la care nu
prea aveam chef să ascult. De fapt,
am folosit povestea personală ca pe
o trambulină. Mulți dintre cei din
generația mea au fost, din păcate,
lipsiți de acest dialog.
Momentul din film legat de
tinerețea tatălui meu are menirea
de a fi o încurajare pentru public
de ași completa jurnalul propriu.
O încurajare să pună întrebări
propriilor familii, chiar dacă răs
punsurile pot fi dureroase. Și,
pentru că un jurnal e un lucru in
tim, am hotărât să păstrez o parte
din poveștile tatălui meu doar
pentru mine. SDC
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„Biograﬁi romanțate“
sau teama devierii de la canon
Cititoare de profesie ﬁind, îmi place să ﬁu la curent cu
noile trenduri și apariții din literatură. Prin urmare, mare
mi-a fost bucuria să aﬂu despre noua colecție Polirom
„Biograﬁi romanțate“. Între noi ﬁe vorba, nu sunt genul

care să mă interesez asiduu despre viețile marilor personalități. Informațiile factuale sunt demne de atenție până la
un punct, dar nu poți susține o discuție prelungă despre
cineva fără să nu pari nițel căzut în partea obsesivă a ﬁinței.

EDITH POP

Și să fim sinceri, în biografii întot
deauna interesul a fost mai mult
pentru operă (fie ea literară, mu
zicală sau de orice altă natură), iar
nu pentru persoană. Așadar, când
am aflat speța acestei colecții, că
de fapt este vorba despre litera
tură, că în ea găsim povești țesute
de autori contemporani despre
viețile unor nume autohtone so
nore, și nu biografie seacă și cri
tică literară, am zis: „așa da“.
DESPRE CE VORBIM
Mă simt nevoită să ofer puțin con
text factual, să știm despre ce vor
bim. Momentan, în această colec
ție au apărut patru biografii:
Brâncuși sau cum a învățat țes
toasa să zboare (Moni Stănilă),
Enescu. Caiete de repetiții (Dan
Coman), Caragiale. Scrisoarea
pierdută (BogdanAlexandru Stă
nescu), Maria Tănase. O fântână
pe un drum secetos (Simona An
tonescu) despre viețile a patru
creatori români de prim rang,
care au nevoie de o poveste din
colo de operele ce iau consacrat.
Zic că „au nevoie“ fiindcă știm cu
toții cu ce sau ocupat și ce au
lăsat în urmă, dar pare potrivit și
necesar ca aceștia să fie făcuți
personaje în propriile povești de
viață.
Tot așteptând apariția cărți
lor am aflat însă că nu toată lu
mea îmi împărtășește nerăbdarea
și bucuria, ba dimpotrivă, unele
voci chiar au ajuns să condamne
această inițiativă și abordarea ei.
În ce sens? Am citit la un moment
dat o opinie înverșunată care ri
dica problema cum să scrii despre
viața lui Enescu și să nu fii muzico
log? E de neconceput așa ceva! Sau
cum să încerci să imiți limbajul lui

Caragiale? E o bufonerie! Acestea
au fost momentele când miam
dat seama că sa pierdut total din
vedere natura acestor scrieri. Le
zice romanțate cu un motiv, iar
transparența numelui nu cred că
are nevoie de lămuriri ulterioare.
E foarte interesant să vezi
reacția la nou, mai ales când este
vorba despre valori naționale.
Ideea de a îmbrăca informații seci
în literatură pare pentru unii
aproape un sacrilegiu, iar a însăr
cina pe cineva care nu este o au
toritate recunoscută în domeniu
cu o asemenea misiune pentru
unii pare pur și simplu abomina
bil. Nu? Normal că nu!
LITERATURĂ NOUĂ 100%
HOMEGROWN
Reacții de acest fel apar foarte des
în literatura SF și Fantasy, unde
doar unele volume sunt conside
rate canon (de referință, auten
tice), iar tot ce e spinoff (povești
ce se desprind din cadrul origi
nal) nu e considerat autentic, ade
sea valoarea producțiilor ulteri
oare nefiind luată în considerare
de „fanii loiali“. Acesta se pare că
e cazul și aici. Prin urmare, tot ce

deviază de la abordarea standard
de relatare a unei biografii sub
forma unei cronologii punctuale,
însoțită de o formă de exegeză,
este privit de mulți cu maximă
suspiciune și reticență.
După părerea mea (și sunt în
deajuns de încrezătoare că există
și alții), o inițiativă ca „Biografiile
romanțate“ este benefică pe mai
multe planuri: se îmbogățește
spectrul literaturii autohtone cu
elemente noi, creând literatură
nouă 100% homegrown (autori
români scriind despre persona
lități române); se aduc în actuali
tate și în atenția cititorilor viețile
unor oameni față de care probabil
nu ar fi avut vreun interes deose
bit (acum Caragiale e în priori
tățile mele de lectură, apropo);
cititorii au ocazia să savureze sti
lul personal al autorului care, îm
brăcând o viață în poveste, își lasă
amprenta inconfundabilă asupra
textului.
UN MIC EXERCIȚIU
Dacă încă nu vam convins să dați
o șansă acestei colecții, vă invit la
un mic exercițiu. Haideți să com
parăm următoarele pasaje:

„născut la 1 februarie 1852, în
satul Haimanale (care astăzi îi
poartă numele), fiind primul năs
cut al lui Luca Ștefan Caragiale și
al Ecaterinei Chiriac Karaboas.
Conform unor surse, familia sa ar
fi fost de origine aromână. Tatăl
său, Luca (18121870), și frații
acestuia, Costache și Iorgu, sau
născut la Constantinopol“;
„mam născut iarna, pe fine
de ianuarie, anul una mie opt sute
cincizeci și doi, dar nu cum spune
Vlahuță, cu sentimentalismul lui
adesea ieftin (îl iertăm, căi băiat
de aur), ca domnul nostru în iesle,
ci cu toate condițiunile la care te
ai aștepta să le aibă soția contabi
lului mănăstirii de hacana“.
Nui așa că te invită la lectură
al doilea pasaj? Să mai luăm o pe
reche.
„George Enescu sa născut la
19 august 1881 în satul Liveni
Vârnav din județul Botoșani, în
familia arendașului Costache
Enescu și a soției lui, Maria, fiica
preotului Cosmovici“
și săl comparăm cu
„Moașa din Liveni, o femeie
bătrână, înaltă și uscată, a primit
vorbă în binecuvântata zi de 19

august 1881, vorbă de la Costa
che Enescu să se grăbească: soția
lui simțea din plin durerile face
rii, icnind cu dinții încleștați, în
tinsă pe lutul răcoros al vetrei –
singurul loc în care, după cum vi
sase ea de nenumărate ori, se cu
venea să nască. Un băiat, coană
Mărioara!“.
Cred că este de prisos să ana
lizăm diferențele radicale dintre
cele două abordări. Cel mai im
portant lucru este să avem mereu
în vedere un fapt simplu ca lu
mina cerului, că în cadrul „Bio
grafiilor romanțate“ vorbim to
tuși de literatură. Vorbim de un
filon nou al literaturii, unul clasi
cizant prin definiție, care pune în
legătură viața de ieri cu cea de as
tăzi, prin intermediul unor nume
sonore ale culturii române. Mai
precis, în cazul de față, sa luat
scheletul real al unei vieți, pe care
sau grefat, asemenea mușchilor și
tendoanelor și fâșiilor de piele,
elemente de poveste, ca în final să
aducă la viață o entitate perfect
funcțională, cu propria persona
litate, cu sentimente, care are ceva
să ne împărtășească, ceva de care
nu am avut cunoștință până
acum. SDC
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Scrisoare către Haruki Murakami
Cartea Elefantul a dispărut (tra
ducere din limba japoneză de Iu
liana Oprina) a fost publicată la
editura Polirom în anul 2015.
Scumpe domnule Murakami, știu
bine când am simțit nevoia de a vă
citi din nou. Era un imperativ
atroce, eram un plămân care a
rămas fără oxigen, era ca foamea
aceea de sfârșit de lume a unui
tânăr care nu a mai apucat să je
fuiască o brutărie.
Sa întâmplat când am văzut
filmul artistic Burning, făcut după
o nuvelă pe care ați scriso acum
zeci de ani (Arderea hambarelor) și
care mie îmi era străină. Am găsit
povestea asta bizară și emoțio
nantă, aproape perfectă (și asta e
bine, căci perfecțiunea mă revoltă).
Adevărul e că vam citit cu
toată seriozitatea în urmă cu un
deceniu, apoi sa întâmplat ceva,
fiindcă mereu se întâmplă ceva, și
nu am ajuns până la toate cărțile
dumneavoastră.

ANDREI CRĂCIUN
CULEGĂTORUL DE HARFE

Proza dumneavoastră scurtă
și foarte scurtă nu o cunoșteam.
Elefantul a dispărut era o carte de
care nici măcar nu auzisem vreo
dată. Chiar și așa vă socoteam
unul dintre marii scriitori ai tim
pului nostru, socoteam chiar că
fiecare an în care Academia Sue
deză vă refuză Nobelul e un an
pierdut pentru literatură.
Am văzut Burning întro
noapte, în zori am alergat către li
brărie și am așteptat să ajungă li
brarul să deschidă prăvălia, așa cum

Post-FILIT
Tata, la telefon:
— Ce să fac, tată?! Bine, îs bucu
ros. Am profitat că a fost muzica
tare la vecini – că au avut o petre
cere, o zi de naștere –, mam miș
cat repede și am terminat treaba
cu păpușoii!
***
Anul trecut, un om al străzii
ma întrebat la intrarea în Casa
FILIT din Piața Unirii :
— Ce e aici, Românii au ta
lent?
Anul acesta, posibil același
om al străzii, văzândumă cu ecu
son de organizator pe Lăpușnea
nu, ma strigat:
— Salut, Vocea României!

***
Am vorbit mult și multe la te
lefon cu poeta Angela Marinescu,
dar nam apucat să ne cunoaștem
față în față. Când am văzuto în
festival, mam dus la ea, am îm
brățișato și mam prezentat.
— Aaa, dumneavoastră erați?!
zice ea, realmente surprinsă.
Arătați cu totul altfel decât îmi în
chipuiam la telefon!
— Păi, cum altfel?
— În primul rând, blond.
***
— Până acum mam tot între
bat oare de ce nu mă invită ăștia la
FILIT și pe mine, acum, când am
văzut cum și cât de mare e festivalul,
mă întreb oare de ce mau invitat

așteptam cândva să vină vânzătorul
de ziare și să aducă ziarele fără de
care simțeam că viața mea nu are
nici un rost – și chiar nu avea.
Vam citit nuvelele cu grijă,
ca și cum aș vrea să nu destram o
vrajă. Nici până în ziua de astăzi
nu am terminat cartea, fiindcă nu
vreau să o termin vreodată. Aș
vrea ca nuvelele dumneavoastră
să dureze la nesfârșit și eu să mă
pierd în labirintul lor.
Îmi imaginez uneori un mic
muzeu Murakami cu doar două
încăperi, în una e de găsit toată
tristețea omenească, în cealaltă
absurdul salvat prin umor. Aș ră
tăci o eternitate, fără regrete, prin
cele două încăperi.
Scumpe domnule Murakami,
vam purtat nuvelele cu mine în
călătoriile din toamna aceasta,
vam citit la Paris și la Nisa și la
Cannes și în trenurile care străbat
satele ireale de pe Coasta de Azur.
Am găsit în cartea aceasta câ
teva texte – Monstrul verde, Piticul

ăștia și pe mine! – mia spus dis
cret un poet, stând împreună la
coadă pentru cafea.
***
La știrile de la 6 – șoc! șoc! –,
pe Digi24 e un urs care a atacat
cetățenii în plină stradă, pe Reali
tatea TV e un cerb rănit, care a
venit să moară printre oameni.
Nici nu mai dau pe următorul
canal, România TV, nici numi în
chipui ce poate fi acolo, în cel mai
bun caz vreun bursuc care se in
teresează cu cât crește pensia.
***
Mă întreb oare cum și pe ce
criterii stabilește poliția rutieră
ieșeană când se respectă sau nu
legea. De exemplu, de ce e OK ca în
capăt Nicolina două benzi să fie
ocupate nonstop de mașini parcate
sub semnul opririi interzise, iar în
Păcurari nu? Că tot ieșire din oraș
e, tot trei benzi pe sens sunt și în

care dansează, Arderea hambare
lor, Somnul – până la care nu știu
ce scriitor al timpului nostru ar
mai putea ajunge.
Mam încântat din nou de
dragostea pe care io purtați lui Fitz
gerald, am găsit zeci de pagini care
păreau pur și simplu o încântătoare
continuare la Marele Gatsby. Nu e

Păcurari, și în Nicolina. Sau de ce și
pe ce criterii pe unele străzi din
oraș, gen „Vasile Pogor“, e OK ca un
întreg sens de mers să fie transfor
mat în parcare pe timpul zilei?
Și niște întrebări atât pentru
polițiști, cât și pentru imbecilii care
blochează trotuare, intersecții și
sensuri de mers, cu replica „Dar
dacă nam unde parca, ce să fac?“.
Vi se pare OK să meargă cineva să
jefuiască o bancă și să spună: „Dar
dacă nam bani, ce să fac?!“. Ori să
le dea foc sau să treacă cineva cu un
buldozer peste mașinile care blo
chează trotuarul, intersecția sau
sensul și să zică: „Dar dacă nam pe
unde trece, ce să fac?!“. Iar polițiștii
să declare în aceste cazuri: „Am în
chis și noi ochii, respectăm și noi
legea doar când și cum vrem, că –
dacă nare omul – ce să facem?!“.
***
Mam trezit deodată cu noap
tea în cap, mam mirat cât de

nimic din ce dă putere literaturii –
să mângâie și să vindece, să ulu
iască și să încânte – care să vă fie
străin.
Pe malurile Senei treceau pe
rechi de îndrăgostiți, încă mai
există îndrăgostiți la Paris, și eu
încercam să îmi imaginez care
dintre ei ar fi cel mai potrivit să
fie posedat de un pitic care dan
sează cum na mai dansat nimeni
înainte.
Trăim în vremea apocalipsei
clovnilor, dar pe Coasta de Azur e
un fel de liniște, o liniște îndura
bilă, ca și cum viața chiar ar putea
să aibă sens.
Poate că există pe pământ și
un început și mai frumos de ano
timp decât acesta – să primești
toamna citind nuvele de Mura
kami – dar eu nu îl cunosc și de
aceea vă scriu acum, fiindcă ace
lora care aduc pe pământ frumu
sețe se cuvine să le mulțumești, fie
și cu cuvinte.
Da, fie și cu cuvinte. SDC

FLORIN LĂZĂRESCU
ÎNTÂMPLĂRI
ŞI PERSONAJE
fresh sunt – că eu urăsc dimi
nețile și trezitul devreme – și nu
știu de ce am zis că o să rup lumea
în două cu o povestire pe care am
să o scriu chiar acum. Am scos
nasul oleacă afară, am prizat
toamna, am băut o cafea, am as
cultat un tren și un avion traver
sând Lunca Cetățuii, apoi am
deschis laptopul...
Și de vreo oră acesta își face up
dateuri, e abia la 44%. Mă duc să
mă culc, îmi pare rău, eu nu pot scrie
literatură în asemenea condiții. SDC

Știri la zi din actualitatea culturală și articolele ediţiei pe
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Școala de ieri și de azi. Noua generație
A fost oare sistemul de învă
țământ comunist mai performant
decât cel actual? După pero
rațiile din textele și săptămânile
trecute, încă îmi vine greu să
emit o concluzie categorică.
A fost altfel. Da, știu că e răspun
sul cel mai evaziv și mai ușor. Dar
merită să privim lucrurile în per
spectivă. Anii 19902000 au re
prezentat o catastrofă pentru
școala românească. După refor
mele impuse (cu greu) de fostul
ministru Daniel Funeriu, aceasta
abia începe, încetîncet, săși re
vină. Întrun context istoric dife
rit, tot o catastrofă a fost și
perioada de la începutul instalării
comunismului, din epoca Dej, în
special „obsedantul deceniu“ șase.
Și totuși, de prin anii ’60, lucrurile
au revenit la o oarecare normali
tate. La fel se întâmplă și azi.
În același timp, e greu să com
pari o epocă de relativă stabilitate,
cum au fost anii 19701980, cu una
de redresare smucită, cum este cea
de acum. Poate că la nivelul

învățământului superior studen
ții erau, în medie, mai bine pre
gătiți decât cei de azi, însă asta
grație – sau din cauza – unei
selecții extrem de dure, care lua
adesea turnuri absurde. De exem
plu, pentru a obține o notă cât
mai mare la una din cele trei
probe de admitere la Facultatea
de Medicină – și anume la exame
nul de biologie –, soluția cea mai
sigură era să memorezi manualul
de biologie umană din liceu cu
vânt cu cuvânt, până la ultima vir
gulă. Profesorii care corectau
lucrările exact așa le notau, urmă
rind potrivirea cu manualul – nu
fiindcă ar fi fost rigizi sau comozi,
ci pentru că, la concurența acerbă
de atunci, nu aveau altă opțiune
de departajare. Atunci când sute
de candidați învățau cu osârdie
lecțiile din manualul unic, lucră
rile de la admitere erau, inevitabil,
aproape identice: sute de lucrări
la fel de bune, la fel de corecte în
conținutul lor, încât nu mai pu
teau fi diferențiate decât prin
formă, adică prin respectarea literei

manualului – la propriu. Așadar,
dacă scriai, de exemplu, un „ori“
acolo unde în manual era tipărit
„sau“, dacă introduceai întro enu
merare un „și“ care nu apărea în
manual sau scriai „din acest mo
tiv“, iar în manual scria „de aceea“,
ți se scădeau câteva sutimi sau ze
cimi de punct care contau imens la
nota finală. E unul din aspectele
ignorate ale mult lăudatelor suc
cese obținute de generațiile edu
cate în comunism. Tot ignorate sau
uitate sunt și miile, zecile de mii de
lei cheltuite de un candidat la fa
cultate pentru meditațiile particu
lare, adică homeschoolingul care
asigura de fapt reușita, nu orele de
studiu din liceu.
Poate că perioada actuală e
marcată de o scădere a nivelului
de performanță al studenților –
în comparație cu anii ’80, nu cu
epoca imediat postrevoluționară.
Asta însă pe ansamblu, la un nivel
mediu aproximativ – care o fi el
mai redus decât nivelul mediu
din anii ’80, doar că o astfel de ju
decată e înșelătoare. „Vârfurile“,

Artiﬁcii pentru Iohannis
și belele pentru PNL
FLORIN GHEŢĂU
VAGONUL CU VORBE
Știm componența cabinetului
Orban, urmează să vedem dacă
noul guvern va trece. Săptămâna
trecută, anticipam că nu vor fi
probleme cu trecerea cabinetu
lui moșit de PNL.
Îmi mențin afirmația, doar că sunt
unele nuanțe, după sucirea deloc
surprinzătoare a lui Victor Ponta.
E adevărat că nu e obligatoriu ca
partidele care au votat moțiunea
să voteze automat și noua echipă
guvernamentală. Nu ăsta a fost

raționamentul. Dar numi închipu
iam că Pro România va spune des
chis nu, ci va încerca un balet politic,
pentru a nuși dezamăgi susțină
torii. În definitiv, e complicat pentru
Ponta să le explice membrilor și
simpatizanților săi că aduce PNL la
putere. Da, Viorica Dăncilă a fost o
catastrofă, zice Ponta, dar cum săți
determini parlamentarul, crescut la
școala de cadre a PSD, să dea votul
dușmanului politic? La Ponta e
vorba de frică. Frica de a nu pierde
zestrea politică pe care o deține.
Nici măcar nu e vorba de o pi
ruetă la Ponta. A vrut doar să scape
de Dăncilă, dar structural omul e
din filmul PSD. E de acolo. No săl
vedeți niciodată pe Victoraș să atace
partidul. E drept că ia făcut lași pe
foștii săi colegi, slugoi, dar numai
pentru că oamenii ăia nau sărit la
beregata lui Dragnea sau a Vioricăi
Dăncilă. Sau, direct spus, nau venit
la Pro România.

În urmă câteva seri, la TVR1
același Ponta a dezvăluit planul în
relația cu PSD. Întrebat de moderator
dacă se va uni cu PSD, Ponta a răs
puns: „Probabil că da, dar mai încolo“.
„O să stăm niște ani și unii, și
alții în opoziție până ne vine mintea
la cap, până scăpăm de baroni și de
tot felul de hoțomani, până promo
văm oameni noi și atunci da, refa
cem stânga, că trebuie so refacem“,
a explicat Ponta.
Revenind la subiectul cu noul
guvern, sunt două variante mari și
late. Dacă nu trece din prima în Par
lament, pe Viorica Dăncilă o prinde
turul întâi a prezidențialelor în fo
toliul de la Palatul Victoria. Întro
asemenea variantă, șansele să prin
dă finala din 24 noiembrie cresc,
pentru că va exista ceva mobilizare
la partid. Dacă însă guvernul Orban
trece la vot, Viorica Dăncilă va avea
probleme mari să joace finala cu Io
hannis, chiar dacă unii strategi ai

studenții de top, sunt tot acolo și,
probabil, la fel de numeroși. Pe
lângă ei găsim – în funcție de im
portanța și relevanța instituției –
studenți foarte slabi, submediocri,
da, dar și destui studenți buni, vii
tori profesori, ingineri, avocați, in
formaticieni buni, chiar foarte
buni. În trecut toți aceștia ar fi fost
dați deoparte în crunta luptă pen
tru admiterea pe puținele locuri
alocate de stat la diferitele fa
cultăți. În compensație, un exa
men de bacalaureat mai complex
și mai dur – deși nu la fel de dur
ca în alte țări din vestul Europei –
asigură un nivel minim de cunoș
tințe generale al viitorilor baca
laureați și, probabil, studenți.
Totuși să fi dispărut complet
filtrele acelea dure de selecție,
cele care în anii ’80 asigurau
generații de absolvenți bine și
foarte bine pregătiți, mulți cu ul
terioare cariere strălucite în stră
inătate? Nu tocmai. Nu au dis
părut, ci sau diversificat. Sau
globalizat. Astăzi o diplomă de
licență e ceva la fel de obișnuit ca

PSD vehiculează teoria victimizării,
care prinde la români. Problema e
că puțini baroni PSD din teritoriu
vor mai pune umărul în campanie,
iar dacă oastea partidului nare chef
de bătaie, atunci Viorica e pa. În
această a doua variantă, doamna
Dăncilă va fi debarcată rapid de la
șefia partidului, iar PSD va încerca
regruparea rapidă în opoziție, pen
tru că anul viitor sunt două rânduri
de alegeri, locale și parlamentare, pe
care baroneții roșii nau chef să le
piardă așa ușor.
Pentru PNL, partidul câștigător
la moțiunea antiDăncilă, veștile
nus grozave. Dacă nu reușește săși
treacă guvernul, euforia din terito
riu se va stinge, iar frustrările sar
putea suprapune cu primul tur al
prezidențialelor. Deja lista miniștri
lor a provocat rumoare prin județe,
iar liberalii care sau văzut trași pe
sfoară la facerea guvernului ar pu
tea reduce motoarele taman la
prezidențiale.
Dacă însă guvernul Orban va
fi votat, în partid va fi sărbătoare.
Artificii pentru Iohannis. Mai
mult ca sigur vor fi rezultate uimi
toare la prezidențiale în unele
județe, armata galbenă fiind pe
deplin satisfăcută de prestația lui
Iohannis din ultima vreme, dar și

RADU PAVEL GHEO
ROMÂNII E DEŞTEPŢI

diploma de bacalaureat din anii
comunismului, însă treptele de
selecție sunt altele: reușita ma
joră, impresionantă și relevantă
social, o reprezintă admiterea la o
facultate din Europa Occidentală
sau Statele Unite, eventual una
din Ivy League. Absolvenții valo
roși ai liceelor românești nu mai
trebuie să aștepte până la termi
narea facultății ca să plece peste
graniță – o fac imediat după ba
calaureat. Dacă vreți, putem con
sidera asta drept o performanță a
școlii românești. Nu neam înșela
decât parțial. Și nici asta nu e ceva
nou. SDC

de sprijinul acestuia pentru adu
cerea PNL la guvernare.
Însă problemele mari vor începe
pentru liberali din prima zi a instalării
lor la Palatul Victoria. Deja vedem ata
curi în valuri ale socialdemocraților,
însă e nimic față de ceea ce urmează.
Pe de altă parte, un guvern cu doar 20
la sută în Parlament va fi pradă ușoară
în anul electoral 2020. Orice mutare
greșită a liberalilor va fi taxată aspru,
iar când ai șaseșapte actori politici
care te contestă seară de seară la tele
vizor va fi al naibii de complicat să
rămâi cu imaginea intactă.
Varianta sănătoasă pentru PNL
ar declanșarea anticipatelor, imediat
după Anul Nou. Pentru liberali nu
prea există cale de mijloc. Dacă își vor
consuma energia cu negocieri inter
minabile pentru ași trece legile,
doar pentru a păstra guvernarea cu
orice preț, PNL va avea de pierdut.
Cât privește desființarea Secției Spe
ciale sau alegerile în două tururi, li
beralii nare ce să aștepte vremuri
mai bune, că nu vor veni. Schimbă
rile trebuie făcute rapid, poate chiar
în primele zile de guvernare. Altfel,
cu cât se scurge timpul, dezamăgirea
va fi mare, iar PNL se va prăbuși, cu
tot spatele asigurat în cazul previzi
bilei victorii a lui Iohannis la pre
zidențiale. SDC
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Pioșenia smart
MĂDĂLINA COCEA
DE VEGHE-N LANUL
DE CULTURĂ
Oricine a ascultat vreodată o
slujbă de Paști din balcon, dato
rită sistemului audio HiFi al bi
sericii de cartier știe că religia
iubește tehnologia.
Aplicații pentru rugăciunea zilei,
slujbe online, siteuri romantice
doar pentru creștini, aplicații
pentru memorat Biblia – toate
acestea există de mai mult timp.
Dar prăpastia dintre tehnologie și
religie sa mai diminuat zilele
acestea cu încă o invenție: roza
riulbrățară smart, la 99 de euro.
La mijlocul lunii octombrie,
Vaticanul a lansat un rozariu smart.
Este o brățară digitală, cu mărgele
de rugăciune, care înregistrează

activitatea pioasă, cât la sută sa
efectuat dintro rugăciune și oferă
posibilitatea de a alege între trei
moduri de funcționare – stan
dard, contemplativ sau tematic.
Este ca un Fitbit, dar pentru su
flet. Producătorii spun că au in
ventat gadgetul ca să meargă ei în
teritoriul în care își petrec timpul
tinerii, astfel încât să îi obișnu
iască să se roage. Prețul de 99 de
euro pare decent, dacă nu chiar
un pic prea scăzut, pentru ceva ce
este vândut de o Biserică.
Cu acest pas, religia organi
zată intră întro zonă stăpânită
până acum de „spiritualitate“. De
câțiva ani, există pe piață dispozi
tive care pot fi purtate fie pe cap,
ca o coroniță, fie fixate la talie, ce
monitorizează stările interioare și
îi ajută pe începătorii în meditație
să își vizualizeze și să își înțeleagă
mai bine progresul. Unul dintre
aceste dispozitive, folosește elec
troencefalografia – monitorizarea
activității electrice a creierului –
pentru a detecta, în timp real, cât
de calmă este persoana și a stabili
dacă meditația are sau nu efect.
De altfel, în zona digitală,

produsele dedicate spiritualității
au fost mereu printre cele mai
vândute și mai inovative. Head
space, aplicație pentru meditație,
a fost descărcată de aproximativ
12 milioane de ori și are un milion
de utilizatori activi, în condițiile
în care funcționează pe bază abo
nament (60 de lei pe lună, 2.000
de lei pe viață). Există aplicații
care îi ajută pe utilizatori să se
calmeze pe baza încetinirii respi
rației, să se încurajeze singuri cu
afirmații sau să nu facă absolut
nimic, pentru a ieși din starea de
a fi mereu preocupați sau agitați.

Și zona religioasă a profitat
de valul digital, nu atât instituțio
nal, prin Biserici, cât mai degrabă
prin terți care au realizat și pri
mele aplicații tematice. Încă de
acum zece ani exista o aplicație
pentru calendarul ortodox. Au
apărut între timp aplicații pentru
rugăciunile potrivite în funcție de
momentul zilei, liveuri de Face
book de la slujbe sau predici, pro
grame de consultat Biblia, sfântul
zilei la îndemâna degetului pe
ecran, aplicație de streaming pen
tru Radio Trinitas, aplicație de știri
Basilica – siteul de informații

Amor pe linia ferată
De câte ori încep să ascult un disc
nou al trupelor metaliste prefe
rate, am senzaţia stranie că fac
amor pe linia ferată, conştient de
riscul bulversării la ciocnirea cu
locomotiva unui tren accelerat.
Presupun că nui chiar o situaţie
orgasmică, posibil de trăit pentru
firile extreme, şi nu am pretenţia
să verific. Dar cine poate şti cei
satisface pe oameni? După cum se
observă tot mai concret, pare că
omenirea deraiază pe măsură ce
se înmulţeşte. Şi, apropo de sex şi
contextul aferent: pentru unul ca
re a transcris de pe propriai piele
Tunul filozoafei (2005, Polirom),
nui de mirare să existe amatori
dea experimenta voluptatea su
premă peun drum de fier. Ziceţi
dumneavoastră că percepţia mea
este improbabilă, dacă nu imposi
bilă? Atunci vă invit să ascultaţi re
centul disc al grupului KMFDM –
Paradise (2019, Metropolis). Sau

pe oricare dintre cele peste 20
precedente.
Cine ştie trupa şi cunoaşte
realizările ei va fi încântat că,
după atâţia ani de activitate roc
keristică (vreo 3540, dacă nu gre
şesc), Sascha Konietzko nu şia
pierdut furia şi indignarea faţă de
tot ce se petrece rău, se desfăşoară
brutal şi se termină în sânge, nu
numai în societatea americană, ci
în toată lumea. Acest german sta
bilit în SUA are energie nesecată
să critice anormalitatea unui re
gim prezidenţial ce tinde să de
vină sinonimul infernului. Trump
este numele lui actual, iar trupa
de industrial metalpower nu se
sfieşte săl atace direct din prima
piesă, cu subtilitatea bocancului
de infanterist ce sparge uşa de
lemn delabrată a colibei în care
(se) presupune că e ascuns un te
rorist taliban. Piesa Disturb The
Peace are un mesaj clar, sec şi in
clement, care se poate aplica şi

DUMITRU UNGUREANU
ROCKIN’ BY MYSELF

precedenţilor ocupanţi ai Casei
Albe, iscălitorii diverselor „primă
veri“ dezlănţuite în ţări neascul
tătoare. Lucia Cifarelli, americancă
de origine italiană, îl secondează
cu aplomb şi graţie, conferind ti
rului violent de versuri fără meta
fore (numai enunţuri aspre şi
seci) atractivitatea necesară unei
cathartice asimilări. Partitura sus
ţinută de Cifarelli îmi aminteşte pe
alocuri de inenarabila Siouxsie:
uşurinţă în abordarea părţilor gra
ve şi exuberanţă în zona octavelor

superioare, totul cu aer de puş
toaică impertinentă, căreia îi pla
ce să se amestece în treburile
adulţilor neserioşi.
O paranteză: provenienţa ce
tăţenilor SUA dă ocazia parafrază
rii unei butade deacum un veac,
adresată de cancelarul Bismarck
viitorului rege Carol I: „Românii
nu sunt o naţiune, ci o profesie”.
Cred că locuitorii de azi ai Statelor
Unite pot fi definiţi cu îndreptă
ţire astfel: „Să fii american nu este
o calitate, ci o profesie“! Nicicum
nu se arată mai clar de ce sunt în
stare oamenii, cu bune şi rele. Câtă
vreme planeta noastră nu va fi un
singur stat de tip american, hotă
rât să facă binele, dar nu cu forţa,

al Bisericii Catolice în România.
Pentru publicul de limbă en
gleză există și un pomelnicapp.
Se instalează pe telefon ca să nu
mai poți spune „mă voi ruga pen
tru tine“ și apoi să uiți. Se pot rea
liza liste organizate și stabili no
tificări pentru rugăciune pentru o
anumită persoană sau pe o anu
mită temă.
Toate aceste lucruri dovedesc
faptul că mai marii Bisericilor
înțeleg foarte bine că lumea se
schimbă, doar că recunosc acest
lucru numai în măsura în care le
convine. SDC

Paradisul întrezărit la originile
umanităţii va rămâne doar o idee,
o iluzie, un deziderat al firilor ar
tistice dornice de frumos.
Ceea ce KMFDM constată şi
denunţă, însă, este că: „Nobody
knows nothing/ Shit happens on a
global scale/ Conglomerate of
blood suckers/ Unchecked unhin
ged beyond the pale“; de unde con
cluziarefren: „This planet is a
paradise/ A paradise for assholes“.
Paradoxul, săi zicem, vine din fap
tul că necruţătoarele cuvinte sunt
cântate. Iar melodiile au farmecul
ariilor de operă, dacă eşti atent la
ritm şi, fireşte, dacă ai o minimă
apetenţă pentru genul industrial
metal. Niciuna dintre cele zece
piese nu şochează prin rupturi ar
monice, experimente sonore sau
inserţii extramuzicale. Solourile
de chitară sunt cuceritoare. Suge
stia atmosferei terifice, în piesa Oh
My Goth, bunăoară, vine cu vraja
compoziţiilor Pink Floyd. Se poate
reproşa abundenţa frazelor gene
rate sintetic, uscăciunea percepti
bilă a percuţiei, excesul tehnic etc.
Dar astea intră în compoziţie şi fac
aliajul perfect. SDC

teatru
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Despre criza feminității.
La Festin pe bulevard 2019
Festivalul Festin pe bulevard, or
ganizat de Teatrul Nottara pen
tru a VIIa oară consecutiv
(acum, între 1120 octombrie), a
avut în focus „Criza feminității“.
Conceptul festivalier a structu
rat programul pe secțiuni: bule
vardul comediei, spectacole
lectura, premiere, evenimente,
invitați speciali și competiția
Criza feminității, din juriul că
reia am făcut parte.
Directorul Festin pe bulevard și al
Teatrului Nottara a reușit dea
lungul sezoanelor de mandat, cu
o tenacitate și o dăruire de admi
rat, să scoată instituția de pe bu
levardul Magheru din situații
complicate. După ce clădirea se
trezise peste noapte cu o bulină
de risc seismic, trupa a fost în
situația să joace în pribegie, în
spații de împrumut, cele mai
multe nu tocmai potrivite pentru
teatru. Marinela Țepuș, căci de
spre ea e vorba, a mobilizat echi
pa, a umblat pe la toate minis
terele implicate, a scris memorii,
a cerut reexpertizări, a explicat și
argumentat că la mijloc era o
eroare și, după un an de zile,
trupa sa întors acasă.
O OFERTĂ GENEROASĂ
Acum, o altă încercare dificilă a
devenit o nouă provocare: în con
dițiile în care bugetele instituțiilor
de spectacole sunt la cote de avarie
(adică doar salarii și utilități), iar
din această cauză multe festivaluri
nu au mai avut loc, directorul de la
Nottara a găsit rezolvări pentru ca
evenimentul să rămână la același
nivel, iar publicul și creatorii să nu
simtă diferența în raport cu anii
din urmă. Cam acesta e rostul unui
manager: să se lupte, să găsească
soluții, să coaguleze echipa, iar
artiștii și spectatorii să se poată în
tâlni în condiții optime. Marinela
Țepuș a atras sponsorizări, a invi
tat teatrele în regim de turneu, a
găsit parteneri, iar Festin pe bule
vard a avut o ediție egală cu altele
precedente.
Spectacole foarte noi (o pre
mieră foarte interesantă a Citi
zen.KANE.Kollektiv, în colaborare
cu Junges Ensemble, Stuttgart,
Germania – Fetelor și băieților le

Legături primejdioase, de Christopher Hampton

plac banii gheață, regia Christian
Müller, pe tema corpului, a trans
formării lui în obiect al muncii, a
prostituției ca meserie; o copro
ducție Teatrul Nottara și Unteatru,
Yonkers, regia Andrea Vulpe), pro
ducții ale sezonului trecut ori dea
dreptul longevive (Totul despre
femei de Miro Gavran, de la Tea
trul Clasic „Ioan Slavici“ din Arad,
se pare că se joacă la sediu deja de
zece sezoane!) au configurat o
ofertă generoasă.
Marele câștigător a fost Legă
turi primejdioase de Christopher
Hampton, după romanul lui Cho
derlos de Laclos, traducerea: Irina
Velcescu, regia: Cristi Juncu, sce
nografia: Cristina Milea, muzica:
Ada Milea, cu: Florin Piersic Jr.,
Diana Cavallioti, Alina Rotaru,
Cezar Grumăzescu, Silvana Mihai,
Ana Bianca Popescu, Rodica Man
dache, Beatrice Peter, Ionuț Vișan
(Teatrul Mic), o probă de unitate
estetică, de creație fără fisură și
de dialog actoricesc între gene
rații. Diana Cavaliotti (Madame
de Merteuil) și Florin Piersic Jr.
(Valmont) șiau adjudecat pre
miile pentru interpretare în rolu
rile principale, iar Ana Bianca
Popescu (Madame de Volanges),
premiul pentru interpretare în rol
secundar, la egalitate cu partitura
ei din Our Ladies of Perpetual
Succour (Fecioarele noastre grab
nic ajutătoare de Lee Hall, după
romanul Sopranele de Alan War
ner), Teatrul Excelsior. Pe o co
loană sonoră live (muzică sacră –
Bach, Pergolesi, Händel, Karl Jen
kins – și poprock – Rod Stewart,
Beatles, Eric Clapton, Electric

Light Orchestra), spectacolul re
gizat de Răzvan Mazilu narează
muzicalactoricește povestea unor
adolescente care descoperă liber
tatea și lumea.
CREAȚII CARE NU APAR
ÎN PALMARES, DAR
MERITĂ SEMNALATE

Yonkers de Neil Simon (traduce
rea: Cristina Juncu, regia, adapta
rea și ilustrația muzicală: Andreea
Vulpe, scenografia: Cristina Milea,
asistența de regie: Mădălina Mi
hai, cu: Mihaela Trofimov, Cris
tina Juncu/ Sabrina Iașchevici,
Vlad Bălan, Andrei Radu, Mihaela
Subțirică, Alex Popa, Sandra Du
cuță) este realizat în ambientul ba
rului de la Unteatru și spune o
poveste emoționantă despre rela
țiile disfuncționale din cadrul unei
familii în care afectivitatea nu a
constituit niciodată o prioritate,
întrucât viața e dură și trebuie săi
faci față. Alex Popa sa individua
lizat și a convins juriul că merită
premiul pentru interpretare în rol
secundar. Deși nu a intrat pe lista
premiilor (limitate ca număr), o
menționare aparte merită Mihaela
Trofimov, cu un excelent rol de
compoziție, în Bunica.
Continuând cu creațiile care
nu apar în palmares, dar merită
semnalate, să enumerăm Cenu
șăreasa, după Frații Grimm (Tea
trul Țăndărică), scenariul, regia și
ilustrația muzicală: Felix Alexa,
scenografia: Marian Sandu și
Oriana Palladi, coregrafia dansu
lui irlandez: Mara Cernat, cu: Olga
Ioana Bela, Liliana Gavrilescu,

Daniel Stanciu, Gabriel Apostol,
Simina Constantin, Dan Codrea
nu, Florin Mititelu, Ana Maria Bă
lescu, în principal pentru ideea
scenografică de a transfera în chi
pul păpușilor de mărime naturală
trăsăturile fizice ale interpreților
și, cea mai mare năstrușnicie, de a
împrumuta pentru Tatăl Cenușă
resei fizionomia lui Horia Roman
Patapievici.
Un alt spectacol care impre
sionează prin coerența regizorală
(Vlad Cristache) și prin susține
rea actoricească (Andi Vasluianu,
Anca Dumitra, Paul Chiribuță,
Ada Simionică, Cristian Popa,
Ioan Coman, Theodora Sandu/
Mihaela Popa, Oxana Moravec,
Mihai Dinvale, Lucia Ștefănescu
Niculescu, Ion Radu Burlan, Ilie

ION BARBU
PINACOTECA DIN PETRILA
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OLTIȚA CÎNTEC
DATUL ÎN SPECTACOL

Gâlea, Bogdan Farcaș, Karl Baker,
Ioana Farcaș, Andrei Radu, Lăcră
mioara Bradoschi, Ilinca Rus, Lo
redana Bădică, Roxana Văleanu,
Oana Hanganu, Răzvan Băltărețu,
Narcis Stoica, Iulian Tăsică) a fost
Vrăjitoarele din Salem de Arthur
Miller, o producție a Teatrului
„Toma Caragiu“ din Ploiești.
Programului de spectacole i
sau adăugat discuții cu publicul,
lansări de carte, expoziții, dezba
teri corelate cu tema ediției, iar
toate împreună au făcut ca Festin
pe bulevard 2019 să fie unul reu
șit, ofertant, demonstrând încă o
dată că arta teatrului e prin de
finiție una de echipă. SDC
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© Ionuţ Rusu

Claude Lelouch: „Mi-a luat 60 de ani
să înțeleg cum să comprim în două
ore viața unui bărbat de 60 de ani“
Claude Lelouch a sosit în 2008 în România să
promoveze filmul Un roman de duzină/ Roman
du garre. L-a plăcut pe Adrian Sârbu, iar un an
mai târziu a turnat la Studiourile Mediapro Ces
amours-là. Acum a revenit cu cel mai nou film
al său, Les plus belles années d’une vie, care a
deschis, în 18 octombrie 2019, a 10-a ediție a
Festivalului Les Films de Cannes à Bucarest.
Festivalul l-a omagiat prezentându-i și alte
două filme, Un bărbat și o femeie/ Un homme et
un femme și Alt bărbat, altă femeie/ Un autre
homme, une autre chance.
multe despre această inedită și
lungă histoire d’amour care e re
lația lui cu cei doi actori și despre
cum ia convins săși învingă re
ticența de a mai face film.
E al treilea interviu pe care îl fac
cu cineastul francez. Când îi spun
asta, el răspunde din curtoazie că
mă ține minte, întărind prin faptul
că are o bună memorie vizuală.
Acum 10 ani ați spus în interviul
acordat SDC: „Sunt trist pentru
că am 70 de ani și puțin timp la
dispoziție pentru cât de multe
proiecte am în cap“. Dar din 2009
până acum ați făcut șapte filme.

IULIA BLAGA

Un bărbat și o femeie (1966) a fost
distins cu Grand Prix la Cannes
(pe atunci nu se dădea La Palme
d’or) și a luat pe urmă Oscarurile
pentru film străin și scenariu,
precum și Globul de Aur pentru
film străin. Primul mare succes al

lui Lelouch după cinci lungme
traje a reverberat asupra carierei
sale. În decursul anilor, el sa reîn
tors la eroii acestui lovestory, in
terpretați de JeanLouis Trintignant
și Anouk Aimée, pe care ia readus
împreună în 1986 în Un bărbat și o
femeie, după 20 de ani/ Un homme
et une femme, 20 ans déjà (care
na fost un succes) sau a încercat o
relansare cu Alt bărbat, altă fe
meie/ Un autre homme, une autre

chance (1977, cu James Caan și
Geneviève Bujold). În 2019, Le
louch a revenit în Selecția Oficială
de la Cannes, în afara competiției,
cu Les plus belles années d’une vie,
în care eroii interpretați în 1966 de
Trintignant (88 de ani) și Aimée
(87) se regăsesc în zilele noastre și
constată că iubirea lor a supra
viețuit timpului.
În interviul de mai jos, Claude
Lelouch (81 de ani) ne spune mai

Mă apropii de finiș și pentru mine
cinemaul e un drog. Am nevoie de
el și voi avea nevoie să fac filme
până în ultima secundă de viață.
Lucrul care îmi dă poftă să mă tre
zesc în fiecare dimineață e curiozi
tatea, asta e bogăția mea. Iar mai
nou am turnat un film pe telefonul
mobil, La vertu des impondérables,
care e gata și va avea premiera la în
ceputul lui 2020. Lam filmat eu
singur, folosind actori profesioniști,
dar și amatori (elevii mei de la Ate
lierul de Cinema din Beaune).

Mam distrat ca un nebun, am
avut senzația că descopăr un me
dicament. Această mică mașinărie
ma întinerit mai mult ca orice alt
ceva. Oricum, pe măsură ce îna
intez în vârstă, îmi pun tot mai
puține întrebări.
Pentru că știți deja totul?

Nu, deoarece curiozitatea mea e
din ce în ce mai mare. Lumea în
care trăim, contradicțiile ei mă
fascinează tot mai mult. Mă fasci
nează omul, cu fragilitatea lui, cu
capacitatea lui de a face lucruri
frumoase, dar și lucruri îngrozi
toare. Cu cât înaintez mai mult în
vârstă, cu atât mai puțin suport
cuvântul „egalitate“. Când se în
cearcă egalizarea tuturor, lucru
rile încep să meargă prost. Dacă
neam dezvolta diferențele, am fi
mai mult mai fericiți.
Suntem egali în fața morții
și a lui Dumnezeu.

Da, dar nu suntem egali și în tim
pul vieții. Trăim întro lume de
inegalități, iar spectacolul e fan
tastic. Oamenii politici vor să re
ducă diferențele dintre noi (din
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motive economice), dar eu nu
marșez pe ideea asta. Din cuvin
tele Libertate, Egalitate, Fraterni
tate eu aleg doar Libertatea și
Fraternitatea.
Ce înseamnă libertatea?

Libertatea presupune multe con
strângeri. Altfel spus, dacă vrei să
fii un om liber, trebuie să fii cin
stit. Trecerea timpului ma învățat
că onestitatea e al naibii de renta
bilă. Dacă oamenii ar înțelege asta,
nar mai exista hoți. Numai că cin
stea se plătește pe termen lung, nu
pe distanțe scurte. Dacă ești cin
stit, ai dreptul de a intra în posesia
acestui pașaport care se numește
libertate.
În Les plus belles années d’une
vie, fragmentul din scurtmetrajul C’était un rendez-vous (1977)
pe care l-ați intercalat – cu
dumneavoastră conducând cu
200 km/h printr-un Paris semiadormit și cu vocea lui JeanLouis Trintignant spunând azi
propriile dumneavoastră cuvinte despre filmarea de atunci (că
a fost o cursă nebunească etc.),
mă face să cred că Les plus belles années d’une vie e, de fapt,
un film despre dumneavoastră.

În filmele mele vorbesc despre lu
cruri pe care le cunosc. Îmi plac
filmele lui Woody Allen și ale lui
Chaplin și ale tuturor cineaștilor
care vorbesc despre ei înșiși. Ci
nemaul de autor e cel care mă in
teresează.
Da, dar era ceva foarte subiectiv.

Această traversare a Parisului îmi
seamănă. Viteza e atât de impor
tantă, dat fiind că viața e atât
scurtă! Trebuie să te grăbești. Vi
teza e parte a ritmului meu, e ma
niera mea de a vedea lucrurile,
deci e firesc să pun în filme rezul
tatele observațiilor mele. Dar nu
vorbesc despre mine în filme, ci
despre observațiile mele. Am întâl
nit toate personajele filmelor mele.
Tot ceea ce eroii mei spun în filme
am auzit întro manieră mai puter
nică sau mai discretă în viața reală.
Sunt un reporter al vieții, dar unul
care face ficțiune folosind realita
tea pe care o sintetizează, o com
primă. Mia luat 60 de ani să în
țeleg cum să comprim în două ore
viața unui bărbat de 60 de ani.

dintro singură dublă, am avut
noroc că poliția dormea. Eu sunt
făcut pentru acțiune. Am făcut și
am văzut multe în viață pentru că
nu am avut niciodată vacanță. Ni
ciodată. De câte ori am încercat,
leam stricat celorlalți cheful.
„PENTRU MINE NU
E VORBA DE CINEMA,
CI DE VIAȚĂ“
Care e povestea lui Les plus belles années d’une vie? Îl plănuiați
de mai mult timp?

Deloc. A venit în mod natural.
Când am restaurat Un bărbat și o
femeie, iam invitat pe JeanLouis
și Anouk la o proiecție. Țin tot tim
pul legătura cu ei. Anouk e vecină
cu mine în Montmartre și mă sună
de mai multe ori pe zi. Suntem o
familie care a rămas împreună
timp de 60 de ani, cu suișurile și
coborâșurile ei, ca orice familie.
Louis și Anouk nu mai văzu
seră filmul de mult și în timpul
proiecției mam tot uitat la ei cum
șușoteau, cum se țineau de mână,
cum râdeau. Așa miam dat seama
că trebuie săi filmez din nou.
Complicitatea lor a rămas.

Da, mia plăcut această complici
tate. O găseam frumoasă, pozitivă,
până la a mă face sămi spun: „Ce
bine e să îmbătrânești!“. Așa că la
sfârșitul proiecției leam zis: „Ce
ați spune dacă am face o încer
care?“. Au zis da, pe urmă nu, pe
urmă iar da, pe urmă iar nu. Jean
Louis mia spus că a terminat cu
cinemaul, iar Anouk: „Cu tine aș
turna, dar mie teamă. Oare mai
suntem buni? Suntem în vârstă“.
Așa că leam zis: „Ne distrăm, fil
măm o săptămână și, dacă unul
dintre noi nu e de acord cu ce iese,
nu scoatem filmul“.
Ați scris pe urmă un scenariu?

Da, am lucrat după metoda mea
clasică: fără repetiții și cu 10 zile
de filmări. De pildă, scena reîntâl
nirii, care ține 19 minute, am fil
mato în 19 minute cu trei camere
(una pe JeanLouis, una pe Anouk,
una pe amândoi), și cu mine su
flândule textul. Vreau ca actorii
să trișeze cât mai puțin. Dacă vor
învăța textul, îl vor interpreta și
tot farmecul se va pierde. Pentru
mine nu e vorba de cinema, ci de

Les plus belles années d’une vie

viață. Interviul nostru nu va avea
o a doua dublă.
Sper că telefonul meu înregistrează. Jean-Louis Trintignant a
crescut cu fiecare film și a ajuns
extraordinar. Țin minte că în primul interviu ați spus că actorii
foarte buni sunt de regulă
nefericiți pentru că au nevoie de
un personaj de care să se agațe.
Este și cazul lui?

Da, tot timpul spune despre el că
e un ratat, că șia ratat viața. Artiș
tii nu sunt niciodată satisfăcuți, de
aceea continuă întreaga viață să
demonstreze că pot mai mult –
vezi Charles Aznavour sau Jac
ques Brel. Artiștii nu sunt fericiți
decât pe scenă sau când filmează,
iar în viața cotidiană sunt dispe
rați. Viața de zi cu zi e grea și com
plicată pentru ei. Oricum, viața e
un amestec de vis și coșmar din
care ne va trezi doar moartea.
Dar pe măsură ce avansăm în
vârstă deprindem niște tehnici,
devine mai ușor trăitul.

Toate vârstele au avantajele și de
zavantajele lor, pe când bătrânețea
nu are decât dezavantaje.
Se pare că nu e cazul dumneavoastră. Faceți sport, cum vă
mențineți în formă?

Merg mult pe jos, fac filme, mă
mișc tot timpul. Nu mă obosesc
festivalurile, deoarece sunt capa
bil să dorm în orice condiții. Pot
dormi în avion și chiar și pentru
cinci minute când am doar cinci
minute la dispoziție. Pot dormi și
întrun palat, și întro cămăruță.

Mă adaptez ușor, am chestia asta
de mic. Mă adaptez oamenilor.
Când filmez, mă adaptez actori
lor, tehnicienilor. Mă adaptez la
rece, la cald. Îmi plac și marea, și
muntele.

producătorii, și agenții, și că in
tram întrun film de comandă. Fil
mele americane sunt filme de mar
keting, destinate publicului. Azi,
inteligența artificială decide ce se
rial trebuie făcut pentru Netflix.

„ADEVĂRATUL NOUL VAL
SE PETRECE ACUM“

Credeți că Ginger Rogers și Fred
Astaire v-au decis destinul?

În felul acesta nu aveți dezamăgiri. Cum credeți că a evoluat cinemaul de la Un bărbat și o femeie până la Les plus belles années d’une vie?

Cinemaul ține de tehnologie. Apa
riția digitalului la schimbat cu
totul. Adevăratul Noul Val se pe
trece acum. Viitorul va fi extraor
dinar pentru că, grație telefonului
mobil, cinemaul ajunge în stradă.
Tot mai mulți oameni fac film, iar
competiția va permite apariția
unor mari regizori. Nu oricine
scrie e Victor Hugo. Nu oricine are
un aparat de filmat e Orson Wel
les. Dar azi nu mai sunt limite.
Până acum cinemaul era o artă
foarte scumpă, iar azi am prieteni
care fac filme cu două, trei mii de
euro, ceea ce e formidabil. Dar
avem nevoie de mari regizori care
să aducă o viziune asupra lumii,
un punct de vedere. Artiștii lasă
urme mai adânci decât politicie
nii, iar cinemaul cred că e azi arta
numărul 1, pentru că este arta cea
mai completă.
Nu regretați că nu v-ați dus să
lucrați în America cu Marlon
Brando și Steve McQueen când
ați fost invitat, după Un bărbat
și o femeie?

Nu, pentru că miar fi ucis cinemaul.
În tinerețe viteza era pentru un
dumneavoastră un drog la fel de
puternic ca cinemaul?

Da, am și acum nevoie de viteză.
Acest scurtmetraj de opt minute
îmi seamănă. Când lam filmat,
întro duminică la 6 dimineața,
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Nu vă puteați adapta?

Sunt un reporter al vieţii, dar unul
care face ficţiune folosind realitatea
pe care o sintetizează, o comprimă.

Producătorii americani sunt ade
vărații patroni ai unui film. Când
mi sa propus acest film cu Brando
și McQueen, miam dat seama
că filmul trebuia să satisfacă și

Părinții mei sau întâlnit la un
film cu Ginger Rogers și Fred As
taire în 19351936, iar mulți ani
mai târziu Ginger și Fred miau
înmânat Oscarul pentru Un băr
bat și o femeie. O astfel de coin
cidență are rădăcini atât de adânci
încât nici nu poate fi analizată. Fil
mele mele sunt mici miracole. Să
faci un film e un miracol, deși nu
știi niciodată cum se termină. Când
am filmat acum cu JeanLouis, în
fiecare seară când îi spuneam
noapte bună, el răspundea: „E
foarte posibil să mor la noapte“. E
foarte bolnav. Numi era teamă,
nu credeam că va muri. Știam că
Marele Regizor e prezent.
Ce a spus Jean-Louis Trintignant când a văzut filmul?

A fost nebun de fericire, ma săru
tat... Mă bucur că acest film ia
adus bucurie. Oamenilor le e tea
mă, actorilor le e teamă. Mie mie
mai puțin teamă ca celorlalți, dar
tot mie teamă că la un moment
dat se va spune: Stop!
Oricum, așa cum spuneți,
vă doriți să ajungeți stagiar pe
lângă Marele Regizor.

Când am o idee bună, nu știu de
unde vine. Asta se întâmplă cu
toți artiștii. Ideile sunt în aer și
ni se plantează în cap unde în
cearcă să crească. Noi suntem re
ceptori, antene și primim mesaje
pe care trebuie să le decodificăm
cu modestie.
Deci ne revedem peste 10 ani.

Perfect! Pe curând! SDC
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Psihanaliza ca un alt
fel de literatură
Sinuoase, contondente și traumatizante. Așa pot ﬁ caracterizate poveștile
care marchează istoria unei formule de terapie care avea să ﬁe folosită cu
relativ și discutabil succes în interpretarea nu doar a viselor, ci și a unor mari
texte din literatura universală. Abuzul de interpretare psihanalitică pe tărâmul
literaturii este un fapt, și asta în poﬁda unor delicate și profunde corelații
sugerate de psihanaliză, posibil datorită unui raționament care poate ﬁ
rezumat cam în felul următor: „dacă o speculație este admisă de știință,
o putem admite și în analiza literară“.

Din fericire, Sarah Chiche se situ
ează în tabăra bună, căci afirmă
fără urmă de îndoială: „A interpreta
o operă de artă, a încerca so psiho
logizezi înseamnă prea adesea a te
proteja de prea marea ei frumusețe
și, căci ăsta e în fond reversul, de
prea marea spaimă pe care o cau
zează – înseamnă să ocolești inefa
bilul ca să nu te confrunți cu el“.
Sarah Chiche nu este numai
iubitoare de literatură. Este și au
toare a trei romane: L’Inachevée
(Grasset, 2008), L’Emprise (Gras
set, 2010) și recent Les Enténébrés
(Seuil, 2019), cel din urmă scris
întro „stare de devastare totală“,
după propriai mărturisire. Eseul
despre care vorbim în rândurile de
față a fost precedat de alte două, la
fel de provocatoare, cel puțin în
aparență: Personne(s), d’après Le
Livre de l’Intranquillité de Fer
nando Pessoa (Éditions Cécile De
faut, 2013), Éthique du mikado,
essai sur le cinéma de Michael Ha
neke (PUF, 2015). Motiv pentru
care are toată îndreptățirea să se
prezintă drept autoare, psihana
listă și psiholog clinician.
Este evident, perspectiva psi
hanalistei Sarah Chiche este in
fluențată de lecturile ei literare.

Fără menajamente, ea insistă asu
pra puterii terapeutice a literaturii
(ca practică creatoare, nu ca loisir):
„nu există, în cursul existenței
noastre, nici o carierătip prede
terminată și liniară în istoria su
ferințelor noastre. Pacienții ne
aduc asta la cunoștință când ne
înfățișează strategiile pe care le fo
losesc zi de zi ca să poată continua
să se scoale din pat dimineața, deși
sunt doborâți de angoasă, de tris
tețe sau de vocile din capul lor.
Mari texte literare ne confirmă
acest lucru. Mă gândesc îndeosebi
la cartea Beznă vizibilă, în care
scriitorul William Styron poves
tește cum a trăit o bună bucată de
timp îngropat sub smoala unei de
presii crunte și cum a reușit întro
zi să scape de ea“.
UN LOC BINE CONTURAT
ÎN ISTORIA PSIHANALIZEI
Pasionații de literatură se vor simți
răzbunați de volumul semnat de
Sarah Chiche: este aproape adorabil
și recompensatoriu felul în care fe
nomenele și mecanismele descrise
prin ochii psihanalistului sunt ilus
trate și exemplificate prin referințe
sau citări din scrieri literare.
Astfel, cel mai mare roman de
dragoste din toate timpurile, du
pă Chiche, ar putea fi Omul fără
© Getty / Eric Fougere – Corbis

CĂTĂLIN CONSTANTINESCU

însușiri al lui Robert Musil, căci
aici îl întâlnim pe „cavalerul Iubi
rii“ – cel care ne arată că trebuie
„să fim la înălțimea iubirii“. Pre
zența elementului biografic în
literatură este permanent sublinia
tă. De exemplu, „frumoasa cu se
xul adormit“ care apare voalat în
poemele lui Rilke (îngerul din
Elegiile duineze are chipul ei) nu
e alta decât adică Lou Andreas Sa
lomé. Nu e întâmplător, de vreme
ce ia inspirat, pe lângă Rilke, și pe
Nietzsche, Friedrich Pineles, Frank
Wedekind, Arthur Schnitzler, Hugo
von Hofmannstahl, Victor Tausk
și Ernst Pfeiffer.
„Grupul Bloomsbury“ are și
el un loc bine conturat în istoria
psihanalizei (serialul Life in the
Squares îl fixează și în istoria fil
mului), căci triunghiurile amo
roase desenate de cei care gravitau
în acea constelație erau cât se poa
te de interesante. Firește, se des
prinde excepționala figură a Vir
giniei Woolf, care merita poate un
capitol mai consistent.
LITERATURA FORMULEAZĂ
MAI BINE DECÂT
PSIHANALIZA UN SUBIECT
Poveștile de viață ale lui Arthur
Schnitzler, Stefan Zweig se inter
sectează și ele cu traseele freu
diene. Marguerite Duras, Anaïs
Nin, apoi Melanie Klein (cea care
a numit „identificare proiectivă“
un mecanism psihologic demn de
investigat), Marilyn Monroe (mai
exact Norma Jean Baker și psiha
nalistul ei, Ralph Greenson, cu
care a avut o relație reconstituită
de romanul lui Michel Schneider,
Marilyn, dernières sèances), Pa
blo Picasso și alții completează un
tablou perfect bolnav. Foarte per
tinent este capitolul dedicat lui

Vladimir Nabokov: Chiche con
textualizează și punctează foarte
corect că Nabokov avea un pro
fund dispreț față de psihanaliză și
„freudism“.
Interferențele dintre concep
tele psihanalizei și textele literare
nu sunt întâmplătoare: expresii
ca „a da foc la teatru“, „a curăța co
șul“ fac parte din instrumentarul
psihanalizei, un mare uriaș, deloc
imobil, dar care se deplasează cu
ajutorul metaforelor. Cum altfel
când este simplu de observat că
„psihanaliza nu va putea spune
niciodată atât de bine ca litera
tura ce este durerea unei femei
geloase“. Bineînțeles, nu facem
decât să îl urmăm și săl confir
măm pe Lacan, care susținea că
„Marguerite Duras știa fără mine
ce predau eu“; așadar, literatura
formulează mai bine decât psiha
naliza un subiect. Și mai seducă
tor, aș adăuga eu.
Suplimentar, parcă pentru efec
tul persuasiv pe care îl intuiește
Chiche, o provocatoare filmografie
este prezentă și ea în paginile de
față. Dacă A Dangerous Method al
lui David Cronenberg ilustrează
violența legăturilor care ia unit pe
Sabina Spielrein și Jung (muza,
amanta acestuia, apoi inițiatoarea

lui Jean Piaget) și C.G. Jung, Psycho
al lui Alfred Hitchcock este un mai
mult decât relevant studiu de caz.
Volumul semnat de Sarah
Chiche respectă fidel ceea ce
anunță titlul, fiind întradevăr o
istorie erotică a psihanalizei, scri
să cu empatie și cu o cantitate de
informație atent dozată. Mă întreb
însă de ce editorul român a ales
săl publice în colecția Hexagon,
căci iar fi stat foarte bine alături
de orice alt eseu din Plural. Și nu
pot trece peste un avertisment pe
carel lansează aici Chiche, punc
tând una dintre marile lecții pe
care ni le oferă psihanaliza: a vrea
binele aproapelui înseamnă des
eori binele pe care ni lam dori
dacă am fi în locul lui; dar, pe de
altă parte, binele real al aproape
lui, cu plăcerea lui de viață și tru
pească, ne este complet ascuns.
Așadar, nu putem ști ce vrea aproa
pele și nu putem să decidem în
locul lui. Pentru că dacă „psihana
liza nu are cine știe ce dea face cu
morala“, are cu etica. SDC
Sarah Chiche, O istorie erotică
a psihanalizei. De la dădaca lui
Freud la amanţii de astăzi, traducere de Nicolae Constantinescu,
Polirom, 2019
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Marius Turda, profesor la Oxford
Brookes University, vine în România
În perioada 25 octombrie – 24
noiembrie, Marius Turda, profe
sor la Oxford Brookes University
și director al Centrului de Istorie
a Medicinei al aceleiași univer
sități, va lansa la Cluj, Iași, Ora
dea, Timișoara și București
volumul Istorie și rasism. Ideea
de rasă de la Iluminism la Do
nald Trump, apărut de curând în
colecția Historia a Editurii Poli
rom, traducere de Marius
Adrian Hazaparu, disponibil și
în format digital. Mai jos, progra
mul complet de evenimente.
O primă lansare a volumului scris
în colaborare cu Maria Sophia
Quine, senior fellow la Centrul de
Istorie a Medicinei din cadrul Ox
ford Brookes University, a avut loc
pe 11 august, în cadrul Școlii de
Vară de la Telciu, BistrițaNăsăud.
Venirea autorului în România va
cuprinde o serie de evenimente: lan
sări de carte, expoziții și conferințe.
„Ideea de rasă are o lungă is
torie discontinuă și eterogenă. Și
se reinventează mereu, adesea
prin redescoperirea și combina
rea unor ingrediente vechi, uitate,
refulate ori cenzurate, prin schim
barea paradigmelor – de la filoso
fie, lingvistică și antropologie la
antropogeografie, medicină, ge
netică, eugenism și biopolitică.
Lucrarea semnată de Marius Tur
da, unul dintre cei mai valoroși
specialiști internaționali ai aces
tei problematici, și de colega sa
Maria Sophia Quine este o sinteză
istorică și critică a evoluției con
ceptului de rasă din Epoca Lumini
lor până astăzi. Adică istoricizarea
și contextualizarea unei idei pla
sate între negare/relativizare con
structivistă și absolutizare esenția
listă, între universal (natura uma
nă) și particular (ierarhizarea gru
purilor și indivizilor între sublim și
monstruos).“ (Sorin Antohi, mem
bru în Academia Europaea)
Marius Turda a studiat isto
ria la Universitatea din București,
Central European University din
Budapesta (CEU) și Universitatea
Oxford. Este profesor la Oxford
Brookes University și director al
Centrului de Istorie a Medicinei al
aceleiași universități. A fost director
fondator al Institutului Cantemir

de la Universitatea Oxford și este
editorul colecției de istoria medi
cinei de la CEU Press.
Maria Sophia Quine a fost se
nior lecturer de istorie europeană
modernă în cadrul Departamen
tului de istorie de la Queen Mary,
University of London.

Invitați: AlexandruFlorin Pla
ton, Florin Cîntec, Richard Con
stantinescu
Moderator: Dorin Dobrincu

Program de evenimente

1 noiembrie – 15 decembrie
Universitatea de Medicină și
Farmacie „Grigore T. Popa“
Expoziție „Știință și etnicitate
II. Biopolitica și eugenismul în
România, 19201944“

CLUJ
Vineri, 25 octombrie
l ora 15.00, Facultatea de So
ciologie și Asistență Socială (Str.
Dostoievski, fosta Plugarilor, nr. 34)
Atelier: Eugenie, igienă socială
și biopolitică: despre crearea unei
națiuni „sănătoase“ în România

BÎRLAD
Sâmbătă, 2 noiembrie
l ora 11.00, Sediul central al
Muzeului „Vasile Pârvan“ (Strada
Vasile Pârvan, nr. 1)
Vernisaj expoziție: „Știință și
etnicitate: Cercetarea antropolo
gică în România anilor ’30“

l ora 18.00, Book Corner Libra
rium (Bulevardul Eroilor, nr. 15)
Lansare de carte: Istorie și ra
sism. Ideea de rasă de la Ilumi
nism la Donald Trump
Invitați: Cristina Raț, Zsuzsa
Bokor, Attila Varga, Mihály Szilá
gyiGál
Moderator: Gabriel Bota

ORADEA
Sâmbătă, 9 Noiembrie
l ora 11.00, Sala Mare a Pri
măriei Oradea (Piața Unirii , nr. 1)
Lansare de carte: Istorie și ra
sism. Ideea de rasă de la Ilumi
nism la Donald Trump
Invitat: Mihai Maci

IAȘI
Vineri, 1 noiembrie
l ora 15.00, Aula „George Emil
Palade“, Universitatea de Medi
cină și Farmacie „Grigore T. Popa“
(Str. Universității, nr. 16)
Conferința „Biopolitica și eu
genismul în România, 19201944“

TIMIȘOARA
Sâmbătă, 9 noiembrie
l ora 17.00, Librăria „La Două
Bufnițe“ (Piața Unirii, nr. 11)
Lansare de carte: Istorie și ra
sism. Ideea de rasă de la Ilumi
nism la Donald Trump
Invitați: Victor Neumann, Flo
rin Lobonț

BUCUREȘTI
Joi, 21 noiembrie
l ora 16.00, Facultatea de Filo
zofie, Universitatea din București
(Splaiul Independenței, nr. 204)
Conferință: „«Firavul euge
nism românesc»! Un comentariu
la tendința firească de a «îmbu
nătăți» trecutul“
l ora 18.00, Centrul Național
de Cultură a Romilor – Romano
Kher (Splaiul Independenței, nr.
202ª, etaj 9)
Conferință: „Despre rasă și
rasismul față de romi în perioada
interbelică“
Vineri, 22 noiembrie
l ora 14.00, ICUB Humanities,

l ora 17.00, Aula „George Emil
Palade“, Universitatea de Medi
cină și Farmacie „Grigore T. Popa“
Lansare de carte: Istorie și
rasism. Ideea de rasă de la Ilumi
nism la Donald Trump

10 noiembrie – 22 decembrie
Casa „Adam MüllerGutten
brunn“
Expoziție „Știință și etnicitate
II. Biopolitica și eugenismul în
România, 19201944“

Universitatea din București (Str.
Dimitrie Brandza, nr. 1)
Conferința „Science and Et
hnicity: The Concept of ‘Race’ in
Romanian Anthropology during
the Interwar Period“

l ora 18.00, Facultatea de So
ciologie și Asistență Socială, Univer
sitatea din București (Bulevardul
Schitu Măgureanu, nr. 9)
Masă rotundă cu tema: „Bio
politică și modernitate, 19001945“
Invitați: Sorin Antohi, Călin
Cotoi, Ion Matei Călinescu
Eveniment organizat împreu
nă cu Institutul de Antropologie
„Francisc J Rainer“, Academia Ro
mână (Eroii Sanitari, nr. 8)

Sâmbătă, 23 noiembrie
ora 11.00, Târgul de Carte
Gaudeamus, ediția a XXVIa (Pa
vilionul B2 al Complexului Expo
zițional Romexpo, Bulevardul Mă
răști, nr. 6567)
Lansare de carte: Istorie și
rasism. Ideea de rasă de la Ilumi
nism la Donald Trump
Invitați: Sorin Antohi, Călin
Cotoi
Moderator: Adrian Șerban
l
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Michael Ondaatje –
Lumina de veghe
„Suplimentul de cultură“ publică în avanpremieră un fragment din
romanul Lumina de veghe, de Michael Ondaatje, traducere din limba
engleză de Ariadna Ponta, care va apărea în curând în colecția
„Biblioteca Polirom. Actual“ a Editurii Polirom.
– FRAGMENT –
O altă seară de pe la mijlocul verii.
Facem o baie rece în casa de pe
strada Agnes. Nu avem nici un
prosop cu care să ne ștergem, nici
măcar o perdea de care să ne fre
căm. Ea își dă pe spate părul de un
blond închis, apoi scutură din cap
și părul i se răsfiră ca un halou.
— Acum toți ceilalți sunt,
probabil, la cocteiluri, spune ea.
Ne uscăm umblând prin încă
perile goale. Acesta e momentul
nostru cel mai intim de când am in
trat în casă, la ora șase. Nu mai e
vorba de intriga sexuală sau de
dorința ferm concentrată, suntem
pur și simplu doar noi doi, goi,
aproape invizibili unul altuia în în
tuneric. Ajutat de farurile unei
mașini în trecere, prind cu coada
ochiului un zâmbet care îmi arată că
și ea gândește la fel. Preț de o clipă,
suntem conștienți unul de celălalt.
— Uite, spune ea, face o tum
bă și stă în mâini în beznă.
— Nam văzut. Mai fă o dată.
Iar fata asta, cândva aparent
neprietenoasă, face o tumbă spre
mine, spunând:
— De data asta să mă prinzi
de picioare.
Și apoi, când o las ușor jos:
— Mulțumesc.

Se așază pe podea.
— Miar plăcea să putem des
chide o fereastră. Să fugim pe
stradă.
— Nici nu mai știu pe ce
stradă suntem.
— Strada Agnes. Grădina!
Vino...
Jos, în hol, mă îmbrâncește să
mă mișc mai repede, iar eu mă în
torc și o prind de mană. Ne lup
tăm corp la corp pe treptele scării
și nici unul nul vede pe celălalt.
Ea se apleacă, mă mușcă de gât și
se eliberează din îmbrățișare.
— Haide! spune. Aici!
Ne lovim de un perete. Ca și
cum nici nu ne putem gândi la alt
ceva decât cum să scăpăm de apro
pierea asta și apropierea e singura
care ne poate ajuta să scăpăm. Sun
tem pe podea și ne sărutăm pe unde
nimerim. Mâinile ei mă izbesc peste
umeri în timp ce ne futem. Nu se
cheamă că facem dragoste.
— Nu. Numi da drumul.
— Nu!
Când scap din strânsoarea
brațului ei, mă izbesc cu capul de
ceva, un perete, o balustradă, apoi
mă prăbușesc pe pieptul ei, dân
dumi seama brusc cât e de mică.
La un moment dat nu mai suntem
conștienți unul de altul, descope
rim doar bucuria actului fizic. Unii
oameni nu ajung să o știe niciodată

CARTEA
În perioada tulbure de după încheierea celui
de al Doilea Război Mondial, doi adolescenţi londonezi, Nathaniel și Rachel, rămân să trăiască în
casa familiei împreună cu un bărbat vag cunoscut, poreclit Molia, care le va fi tutore. Părinţii
pleacă unul după altul în Singapore, în interes de
serviciu, sau cel puţin așa par să stea lucrurile –
asta până când Rachel descoperă în pivniţa
casei cufărul de călătorie al mamei, cu toate
hainele și lucrurile acesteia frumos aranjate și
lăsate în chip inexplicabil acasă. În lunile ce
urmează, viaţa celor doi adolescenţi se modifică
radical. Casa lor devine un loc de întâlnire pentru

sau nu o mai găsesc a doua oară.
După aceea adormim în întuneric.
— Bună. Unde suntem? spune ea.
Mă răsucesc pe spate și o trag
după mine, așa că acum stă de
asupra mea. Îmi desface buzele cu
mâinile ei mici.
— Pe strada Hagness, răspund.
— Cum ziceai că te cheamă?
râde ea.
— Nathaniel.
— O, firar! Te iubesc, Nathaniel.
Abia reușim să ne îmbrăcăm.
Ne ținem de mâini de parcă am
putea să ne pierdem unul pe celă
lalt și înaintăm încet prin beznă
spre ușă.
Pe mochetă e niște mâncare
învelită în hârtie maro de măcelă
rie – brânză și pâine, felii de
șuncă, o sticlă de cidru, toate fu
rate de la restaurantul unde lu
crăm. Suntem în altă cameră, în
altă casă fără mobilă și cu pereții
goi. Bubuitul tunetului umple
casa în care nu locuiește nimeni.
După cum reiese din programările
fratelui ei, casa asta nu se va vinde
foarte repede, așa că neam obiș
nuit să ne instalăm tabăra aici la
finalul unei zile când e puțin pro
babil să apară vreun client.
— Putem să deschidem o fe
reastră?
— Nu, o so uităm așa.

diverși inși stranii, iar Nathaniel și Rachel ajung
implicaţi în lucruri pe care nu le pricep pe
de-a-ntregul: întâlniri misterioase, contrabandă
cu ogari de curse, transporturi ciudate în miez
de noapte. Peste toate planează o ameninţare
tăcută și grea, care pare să aibă legătură cu
războiul abia terminat și cu mama lor. Abia
peste treisprezece ani Nathaniel va descoperi
adevărul despre dispariţia acesteia, dar și un alt
adevăr, mai dureros, legat de prima lui iubire
adolescentină. Scris sub forma unui roman de
aventuri și spionaj, Lumina de veghe este de
fapt o carte despre maturizare, dragoste și
răzbunare, un bildungsroman complex, cu destine întreţesute, care menţine suspansul până
la ultima pagină. SDC

Respectă cu strictețe regulile
impuse de fratele ei, care a vrut
chiar să mă verifice și ma studiat
din cap pană în picioare, după
care a spus că par puțin cam prea
tânăr. Ciudată evaluare. Max, așa
îl chema.
Ne futem în camera care tre
buie să fi fost sufrageria. Ating cu
degetele adânciturile lăsate în
mochetă de picioarele mesei. În
mod normal am fi fost sub masă,
am fi avut mâncare întinsă deasu
pra noastră. Spun asta privind în
sus, deși nu văd nimic în beznă.
— Chiar că ești ciudat, zău că
da. Numai tu puteai să te gândești
la așa ceva în clipa asta.
Furtuna își dă frâu liber de
asupra noastră, zguduind supie
rele și aruncând lingurile pe jos.
Un zid din spate, distrus la bom
bardamente, nu a fost încă refăcut
și tunetul fără ploaie pătrunde cu
zgomot, cercetândune goliciu
nea. Suntem complet lipsiți de
apărare, fără mobilă, fără nici mă
car un alibi pentru ce facem acolo,
tot ce avem e hârtia maronie pe
post de farfurie și un vas vechi de
apă, rămas de la un câine.
— Am visat că mă futeam cu
tine în weekend și mai era cineva
cu noi în cameră, spune ea.
Eu nu sunt obișnuit să vorbesc

despre sex. Dar Agnes – așa își
spune acum – este și o face în chip
fermecător. Îi vine firesc. Cum so
aduc cel mai bine la orgasm, unde
anume să o ating, cât de ușor, cât
de tare. „Uite, hai săți arăt. Dămi
mâna...“ Mă tachinează parțial
pentru reacția mea tăcută, timidi
tatea mea o face să zâmbească.
„Băiete, ai mulți, mulți ani în față
în care să te obișnuiești cu asta, să
te tot transformi. Avem material
din belșug.“ Face o pauză, după
care: „Știi... ai putea să mă înveți
și tu despre tine“.
Deacum ne place unul de
altul în aceeași măsură în care ne
dorim unul pe altul. Îmi vorbește
despre trecutul ei erotic:
— Aveam o rochie elegantă pe
care o împrumutasem ca să merg
la o întâlnire. Mam îmbătat – era
prima dată. Mam trezit întro ca
meră și nu mai era nimeni acolo.
Și nici rochia. Am mers până la
metrou și de acolo până acasă
doar cu impermeabilul pe mine.
Se oprește, de parcă ar aș
tepta să spun ceva.
— Ție ți sa întâmplat ceva de
genul ăsta? Poți sămi povestești în
franceză dacă vrei. Țiar fi mai ușor?
— Am rămas corigent la fran
ceză, mint eu.
— Pun pariu că nui așa. SDC
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Aurora Liiceanu despre
Așteptarea Penelopei
Duminică, 3 noiembrie, înce
pând cu ora 17.00, Aurora Lii
ceanu vă dă întâlnire la Librăria
Humanitas de la Cișmigiu (Bule
vardul Regina Elisabeta, nr. 38),
cu prilejul lansării volumului
Așteptarea Penelopei, apărut de
curând la Editura Polirom. Intra
rea liberă, pe baza unei rezervări
prealabile pe Eventbook.
Invitați, alături de autoare:
Gáspár György, George Onofrei.
Lansarea de carte va fi ur
mată de o sesiune de autografe.
De ce unii așteaptă ani la rând
să fie alături de persoana iubită, în
timp ce alții nu au răbdare și își con
tinuă viața fără să mai privească în
urmă? Încercând să înțeleagă aștep
tarea ca alegere voluntară care ne
modelează destinul, Aurora Lii
ceanu se îndreaptă către lumea lite
raturii și pune sub lupă câteva
personaje a căror viață a fost mar
cată de așteptare, dar și personaje
grăbite, care nu știu să aștepte.

Poveștile fascinante pe care le rela
tează îi au ca protagoniști, între alții,
pe Penelopa, mitica soție a lui Ulise,
pe Ernest Hemingway și pe prima
lui soție, Hadley, pe Gatsby al lui
Scott Fitzgerald, pe cunoscutul ni
ponolog Donald Keene și pe Floren
tino Ariza, eroul lui García Márquez
din Dragostea în vremea holerei.
Din cuprins: Mitul Penelopei,
în trecutul îndepărtat și astăzi • Vi
cleșugurile și aventurile lui Odiseu
• Penelopa cea cu două fețe? •
Așteptarea îndelungată: bănuieli,
deghizări și semne • Saudade. Pre
zența absenței • Aștept 100 de zile:
scadența grăbită • 51 de ani, 9 luni și
4 zile: o așteptare cât o viață • Aștep
tarea și personalitatea disociată
AURORA LIICEANU, doctor în
psihologie, a lucrat în cercetare și a
predat psihologie la diferite univer
sități din București, dar și la UQAM
(Canada) sau EHESS (Franța). În
prezent este cercetător senior la In
stitutul de Filosofie și Psihologie

„Constantin RădulescuMotru“ din
cadrul Academiei Române. De ace
eași autoare, la Editura Polirom au
mai apărut: Rănile memoriei. Nuc
șoara și rezistența din munți (2003,
2012), Prin perdea (2009, 2012),
Rendezvous cu lumea (2010, 2012),
Patru femei, patru povești (2010,
2011), La taifas (2010, 2012, 2016,
2018), Viața nui croită după cala
pod (2011), Cuvinte încrucișate
(2012, 2017), Supuse sau rebele.
Două versiuni ale feminității (2013,
2019), Legături de sânge. Povestea
Ioanei (2013), Soacre și nurori. La
cine este cheia? (2014, 2018), Valu
rile, smintelile, păcatele. Psiholo
giile românilor (2015), Nici alb, nici
negru. Radiografia unui sat româ
nesc (19481998) (2015), Dragostea
cea veche îți șoptește la ureche.
Primele iubiri (2015, 2016), Ea și El.
Biografia unei relații (2016), Mad
lena (2017), Putere și sânge. O
aventură indiană (2018) și Tânăra
cu părul alb. Misterul Nabokov
(2019). SDC

Marius Oprea la Librăria
„Mihai Eminescu“ din București
Miercuri, 6 noiembrie, ora 17.00,
la Librăria „Mihai Eminescu“ din
București (Bd. Elisabeta, nr. 16),
va avea loc lansarea volumului
Studiu de fezabilitate pentru
mântuire. 101 povestiri despre
România, de Marius Oprea, apă
rut de curând la Editura Polirom.
Alături de autor, vor vorbi:
Sorin Antohi, Ovidiu Șimonca
Lansarea de carte va fi ur
mată de o sesiune de autografe.
„Am scris această carte din pa
triotism. Pe la finele anilor ’80,
bunul meu prieten și coleg de liceu
Andrei Bodiu, a cărui pierdere pre
matură o regret nespus și o voi re
greta toată viața, a rostit o propo
ziție memorabilă, care mia rămas
întipărită drept cea mai bună
definiție a coșmarului în care ne

aflam atunci: «Noi, aici, trăim cu
un picior în Balcani și cu celălalt în
groapă». Cumva, inconștient, cred
că am vrut săi și arăt lui Andrei,
acolo, în cer, unde se află, că lumea

noastră sa schimbat. Că nu mai
suntem în pragul unei morți isto
rice. Că suntem o națiune tânără.
Că avem totuși un viitor – o viață
în față. Sper că vei înțelege, citito
rule, din toate povestirile de față,
că leam scris din două motive:
mai întâi, pentru că eu cred cu
tărie că vom fi în stare să croim
în cele din urmă și un adevărat

«studiu de fezabilitate» pentru
calea de a ieși, ca neam, din «tărâ
murile de frontieră», și apoi pentru
că, așa cum arată titlul, eu cred în
mântuire.” (Marius Oprea)
MARIUS OPREA (n. 1964,
Târgoviște) a studiat istoria la
Universitatea din București și este
autorul unei teze de doctorat cu

tema Rolul și evoluția Securității
(19481964). A fost consilier al se
natorului Constantin Ticu Dumi
trescu, fiind implicat în elabo
rarea legii de deconspirare a
Securității, și a făcut apoi parte
din echipa de consilieri a preșe
dintelui Emil Constantinescu și a
primministrului Călin Popescu
Tăriceanu, pe probleme de ana
liză politică, luptă împotriva
corupției și securitate națională.
A lucrat ca ziarist la revista „Cu
vântul“ și a fost corespondent al
postului de radio Europa Liberă
la București.
A creat, în decembrie 2005,
Institutul de Investigare a Crime
lor Comunismului, pe care la
condus până în 2010 și unde,
în prezent, lucrează ca șef al Com
partimentului de Investigații Spe
ciale. SDC
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King Crimson. 50 de
ani de rock progresiv
LUCIAN AMARII (JUP)
SUPLIMENTUL LUI JUP

În octombrie, acum
jumătate de secol,
într-un an plin de
evenimente care
au marcat muzica
și cultura populară,
un grup britanic nou
apărut reușea, de
la primul album,
să lanseze un nou
gen de rock.
1969 a fost anul în care The Beat
les a lansat White Album și Abbey
Road, ultimii săi pași spre apro
piata desființare a formației, The
Who lansau opera rock Tommy,
iar la festivalul de la Woodstock
se celebra ultima mare „vară a
dragostei“ înainte ca era hippie să
se încheie, simbolic, în explozia de
violență a membrilor clanului
Manson.
În același timp, în Marea Brita
nie, cinci tineri (bateristul Michael
Giles, multiinstrumentistul Ian
McDonald, vocalistul și basistul
Greg Lake, „strategul artistic“ și
poetul Peter Sinfield, alături de
chitaristul Robert Fripp) se de
tașau de genul de rock practicat în
mod tradițional, amestecândul cu
jazz, muzică simfonică, cu doze de
psihedelic și cu un alt fel de am
biție artistică, punând temelia

unui nou gen muzical. În cinci
piese, primul lor disc, In the Court
of the Crimson King, lansat în oc
tombrie 1969, purta ascultătorul
printrun șir foarte bogat de pei
saje muzicale, adunate sub o co
pertă legendară, prezentând o față
de coșmar. „Ce pot să zic, reflecta
foarte bine muzica“, comenta mai
târziu Robert Fripp, muzician le
gendar și lider al formației.
King Crimson sa format în pri
măvara anului 1969 și a făcut să se
vorbească despre trupă încă de la
primele concerte, prin mici clu
buri. Sa făcut însă remarcată cu
adevărat pe 5 iulie în același an,
când a cântat, în fața a 500.000 de
oameni, în cadrul concertului gra
tuit oferit de The Rolling Stones în
Hyde Park, prin care se comemora
decesul lui Brian Jones. Concertul
Crimson sa bucurat de un imens
succes, unii au descris ce sa în
tâmplat drept „moartea poetică a
lui Brian Jones și nașterea King
Crimson“. Asta deși noutatea mu
zicii a făcut ca, deseori, trupeții pur
și simplu să lase perplexă audiența.
Chitaristul Robert Fripp spune
că formația putea fi cu adevărat
apreciată live, nu în studio. „In the
Court of the Crimson King a fost
considerat cel mai bun album
Crimson, dar chiar și el nu era de
cât o imagine vagă față de ce era
formația în concert“, declara Fripp
mai târziu, în 1985. „Este diferența
dintre a scrie o scrisoare a unui
prieten și a merge săl vezi.“
Concertul din Hyde Park ia

făcut pe cei din Crimson vedete îna
inte chiar de a scoate primul disc.
Jimi Hendrix, prezent în public, ia
declarat cea mai bună formație din
lume. Revistele de muzică le dedi
cau pagini întregi, casele de discuri
le ofereau contracte. Primul lor
disc, In the Court of the Crimson
King, avea să fie un album care a
definit un gen întreg – avea să
schimbe viziunea a zeci de colegi
de generație și avea să se dove
dească piatra de temelie a nounăs
cutului gen numit „rock progresiv“.
„A fost un punct de cotitură to
tală“, spunea acum câțiva ani Ian
McDonald. „Când lau ascultat,
multe formații sau reîntors la
masa de lucru. Știu că cei de la Yes
au făcuto. Dar noi nu ne gândeam
că facem progrock. Ideea mă face
să râd. Termenul nici nu era folosit
pe atunci, cântam ceea ce simțeam
că trebuie să cântăm.“
Peter Sinfield, poetul, explica mai
târziu logica după care acționa
formația în epocă: „Dacă ceva suna
prea popular, zbura! Trebuia ca to
tul să fie complicat, să fie progresii
armonice ample, să aibă influențe
stranii. Dacă suna prea simplu, noi
îl făceam să sune complicat, numai
ca să ne arătăm că putem!“.
De fapt, termenul de rock pro
gresiv exista în epoca lansării pri
mului album Crimson. Pe atunci era
folosit pentru a face o distincție între
rockul psihedelic, zis „experimental“,
și cel mult mai pop, asociat mai ales
cu muzica din San Francisco. Pe
urmă, unele formații șiau asumat
această „etichetă“. De exemplu Ca
ravan, formație britanică, scria pe
coperta primului disc, apărut cu un
an mai devreme de debutul King
Crimson: „Caravan aparține unei
noi specii de rock progresiv, elibe
rânduse de convențiile restrictive
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ale muzicii populare, folosind ritmuri
neregulate și armonii sofisticate“.
Dar In the Court of the Crimson
King a rămas discul fondator al
rockului progresiv, „cel mai influ
ent album de gen“, cum îl descrie
muzicologul Edward Macan în car
tea Rocking the Classics (1997). În
1969, reacțiile criticilor au fost
cumva împărțite. Robert Chris
tgau, scriind pentru „Village Voice“,
la declarat „ersatz shit“ („o prostie
edulcorată“), în vreme ce John
Morthland de la „Rolling Stone“ era
de părere că „au combinat aspecte
ale multor forme muzicale pentru
a crea o operă suprarealistă cu
forță și originalitate“. Dincolo de
critici, celelalte formații au ascultat
cu atenție și șiau luat notițe.
Primul album King Crimson a
creat tiparul pentru ceea ce avea să
urmeze și a deschis porțile pentru
un număr uriaș de formații. În anii
imediat următori, trupe precum Yes,
Emerson, Lake & Palmer, Pink Floyd
vindeau albume de rock progresiv
în zeci de milioane de exemplare.
Tubular Bells al lui Mike Oldifield a
stat un an în fruntea topurilor din
Marea Britanie, iar Dark Side of the
Moon al celor de la Pink Floyd sa
vândut pe nerăsuflate în 50 de mi
lioane de exemplare.
Momentul de glorie al rockului
progresiv avea să se consume rapid,
în doar câțiva ani, doborât foarte de
vreme sub povara propriilor excese
(mulți dau de exemplu albumul Ta
les for Topographic Oceans al celor
de la Yes drept model de exces) și a
venirii minimalismului punk, care
a anunțat o reîntoarcere la o formă
mai simplă a rockului.
La rândul său, King Crimson sa
distanțat oarecum de ceea ce înțe
legeau ceilalți prin rock progresiv.
Ani mai târziu, Robert Fripp spunea
că el nu a fost mirat că genul a reușit
să devină destul de ridicol în doar
câțiva ani. „Unele formații au deraiat
în mod tragic“, spunea Fripp. „Dar
King Crimson a avut înțelepciunea
să înceteze să mai existe în 1974, ceea
ce face ca cei care ne asociază cu «ex
cesele bombastice» ale progrocku
lui să bată câmpii.“
Dar, dincolo de excese, rockul
progresiv a continuat să existe
până în ziua de astăzi, ducând la
apariția de noi forme și noi for
mații care au cunoscut un succes
planetar. Influența King Crimson
(care sa reformat și evoluează și
ea cu mare succes) este în conti
nuare recunoscută atât printre
rockerii „progresivi“, cât și printre
membrii unor cunoscute formații
de heavy metal sau a unor formații
care, precum Radiohead, „detestă
rockul progresiv“. SDC
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PE SCURT
Megalopolis, un „film despre Uto
pie”, care, spune regizorul „este
mai ambițios decât Apocalypse
Now“. „Am un scenariu, cred că se
apropie de ceea ce vreau, simt că
îmi ating scopul pentru prima
oară după multă vreme“, a decla
rat Coppola. Singura problemă
pentru celebrul regizor este de a
face rost de banii necesari reali
zării filmului, care ar putea costa
cam 30 de milioane de dolari.

ÎNTOARCERE LA SISTER ACT
Whoopi Goldberg revine la rolul
care a făcuto celebră, cel al lui
Deloris Van Cartier, cântăreața
care se ascunde întro mănăstire
în cele două filme din seria Sister
Act. De data aceasta, Goldberg
este din nou Delores, dar nu întrun
film, ci în musicalul Sister Act ce
va fi prezentat la Londra.
O DIVERSIUNE NUMITĂ
„BREXIT“
Respectatul regizor britanic Ken
Loach (care, la 83 de ani, tocmai a
lansat filmul Sorry We Missed
You), crede că Brexitul este doar
„o diversiune“, „o ceartă între două
grupuri de politicieni de dreapta,
dintre care unii cred că e mai bine
să rămână în UE, iar ceilalți, de ex
tremă dreaptă, cred că e mai bine
să părăsească Uniunea, pentru a
exploata mai bine populația. La
mijloc, între aceste două tabere,
se află oamenii“. Pentru Loach,
care a fost totdeauna pasionat de
problemele sociale, Brexitul nu
face altceva decât „să deturneze
atenția de la adevăratele pro
bleme ale Marii Britanii“.
EXPOZIȚIA DA VINCI,
VICTIMA PROPRIULUI
SUCCES
Este considerată drept cea mai fru
moasă colecție vreodată asamblată

REPATRIEREA FIULUI REBEL
a operei marelui maestru renas
centist și este senzația anului în
Franța (și nu numai). Dar cea mai
mare expoziție consacrată lui Leo
nardo da Vinci, care sa deschis
joi, nu a făcut față cererii. Expo
ziția este accesibilă numai cu re
zervare și, înainte de vernisare, se
vânduseră deja 260.000 de bilete.
Numai că cei care au vrut să cum
pere bilete joi au constat că au o
problemă. Platforma online a mu
zeului Luvru pe care se fac rezer
vările nu a mai făcut față numă
rului prea mare de conexiuni, iar
doritorii au fost siliți să stea la cozi
virtuale și mai bine de o oră.
Expoziția Da Vinci, un proiect la
care se lucrează de aproape zece
ani, reunește la Luvru 162 de
opere: 11 picturi, numeroase de
sene, manuscrise ilustrate, scul
pturi și proiecte neterminate. Ea
poate primi zilnic între 5.000 și
7.000 de vizitatori, rivalizând cu
alte expoziții de mare succes – cea
dedicată lui Tutankhamon, care a
atras 1,4 milioane de vizitatori în
martieseptembrie 2019, sau cea
dedicată lui Eugène Delacroix, în
2018, care a atras 540.000 de
curioși.
COPPOLA N-A RENUNȚAT
LA „UTOPIE“
Francis Ford Coppola a anunțat
că lucrează în continuare la pro
iectul faraonic pe care îl are în cap
de mai bine de 30 de decenii:

Un grup de locuitori din Dublin
au pornit o campanie cu scopul
de a repatria rămășițele lui James
Joyce. Joyce a murit în 1941 și a
fost înhumat în Elveția. La vremea
respectivă, guvernul irlandez, care
se afla sub influența Bisericii Ca
tolice, a refuzat repatrierea ră
mășițelor scriitorului, care în tim
pul vieții adusese critici violente
instituției. Joyce a trăit cea mai
mare parte a vieții departe de Ir
landa natală, despre care credea
că este prea mult „sub jugul Bi
sericii“. Capodopera lui, romanul
Ulysse, publicat la Paris în 1922,
a fost interzis în Irlanda din
cauza scenelor explicite, dar Joyce
era foarte popular la Dublin,
unde fanii lui „serbează“ cartea
în fiecare an, de 16 iunie. Irlanda
șia mai repatriat un mare scrii
tor, pe poetul William Butler
Yeats, ale cărui rămășițe au fost
aduse din Franța în 1948.

CONCERT PE
„AUTOSTRADA SPRE IAD”
Cum să comemorezi 40 de ani de
la moartea legendarului vocalist
al trupei australiene AC/DC? Sim
plu: organizezi un festival pe fai
moasa „autostradă pe iad“/ High
way to Hell, cea care a dat titlul
ultimului album pe care a cântat
Scott. Festivalul va avea loc pe 1
martie 2020, iar 10 kilometri ai au
tostrăzii Canning Highway, lângă
Perth, vor fi închise circulației,
vreme de opt ore. Opt trupe (prin
tre care Steve’n’Seagulls și Sho
nen Knife) vor concerta din ca
mioane, rulând cu 4 kilometri pe
oră pe traseul pe care Bon Scott îl
parcurgea în tinerețe, între casă
și sala de repetiții. Bon Scott a mu
rit la Londra la vârsta de 33 de ani,
pe 19 februarie 1980. SDC
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Nostalgia
Cu un titlu de un patetism asumat, Durere și
glorie/ Dolor y gloria, cel mai nou ﬁlm al lui Pedro
Almodóvar, e și cel mai asumat autobiograﬁc și
concluziv ﬁlm al spaniolului. O recunoștea
singur într-un interviu dat înainte de Festivalul de
la Cannes 2019, când spunea că Salvador, eroul
interpretat de Antonio Banderas, „e un dublu
mărturisit, revendicat plenar“. Și continuă: „La
fel cum memoria noastră idealizează și corectează anumite lucruri, această proiecție prin
intermediul personajului îmi permite să îmi fac
un fel de bilanț. Dar nu vă voi spune ce ține de
fantasmă și ce e autobiograﬁc“.

IULIA BLAGA
FILM

Destinul ia jucat feste lui Almo
dóvar, iar acest film, cel mai per
sonal, rotund și nostalgic, părea
făcut pentru la Palme d’or 2019,
dar nu a luat decât Premiul de in
terpretare masculină. Probabil că
dezamăgirea a fost amară pentru
regizorul care la 70 de ani (îm
pliniți după Cannes) trecuse de
atâtea ori pe lângă trofeu, cu atât
mai mult cu cât puteai presupune
că această criză existențială și ar
tistică a regizorului numit în film
Salvador Mallo a fost, de fapt,
criza lui și că prin asta filmul e și
mai important pentru el.
Cu părul nevopsit și coafat la
fel cu al cineastului, Banderas e la
cel mai bun rol din cele opt de
până acum întrun film de Almo
dóvar (de fapt, e rolul vieții), cel al
unui artist căruia moartea mamei
ia declanșat o criză existențială
(îmbătrânește, corpul îl lasă, nu
mai are inspirație), criză care se
adâncește odată cu apariția fanto
mei unui film despre care are
amintiri neplăcute (Cinemateca
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Spaniolă vrea să organizeze o
proiecție cu un film deal lui, de
clanșândui un proces de reme
morare și readucândul în contact
cu actorul din film și cu un fost
iubit).
Mama lui Almodóvar a murit
în 1999, iar în poza pe care am
găsito pe net ea seamănă foarte
bine cu actrița Julieta Serrano,
care o interpretează la bătrânețe
(în timp ce Penélope Cruz o inter
pretează tânără). Iar cineastul
spune azi că, la fel ca eroul său, și
el șia dezamăgit mama carel voia
însurat, cu familie și lucrând la
banca din satul natal.
În același interviu din care
am citat la început (acordat unui
număr special al revistei „Pre
mière“), Almodóvar recunoaște că
și el a avut un film care la bân
tuit, Proasta creștere/ La mala
educación (2004), ale cărui fil
mări au fost dificile și care i sa
părut foarte prost până când Ci
nemateca Spaniolă a organizat o
proiecție, unde șia reconsiderat
părerea. Tot la capitolul autobio
grafic am mai putea adăuga că
mare parte din obiectele de artă
care populează apartamentul ca
un muzeu al lui Salvador Mallo
sunt luate, de fapt, din casa lui Al
modóvar.
Durere și glorie nu poate fi
rupt de biografia și personalitatea
autorului, pentru care cinemaul e
un drog necesar supraviețuirii
(deși nare nevoie de heroina pe
care o consumă eroul, el având
încă apetit pentru cinema). Deci e
și un film despre frumusețea ci
nemaului și puterea lui de a se re
genera și de a hrăni existența
celor care îl fac. Memoria și arta

se împletesc în mod fluid nu doar
pentru că Almodóvar a dorit ca
amintirile lui Mallo să curgă ca o
apă, ci pentru că această apă an
trenează și ficțiunea, și autofic
țiunea, topindule una întralta.
Scena de la final, când Mallo
mic și mama tânără se regăsesc
adormiți în gara care se dovedește
a fi, de fapt, un platou de filmare

(sper că ați văzut deja filmul)
adaugă încă o ramă, făcând ca po
vestea să reverbereze. Cinemaul
merge înainte chiar și când cei
dragi rămân în urmă. Cinemaul
trage amintirile după el. Artă a
nostalgiei, cinemaul primește cu
Durere și glorie o declarație de
dragoste care prinde cu atât mai
bine la sufletul cinefililor, tocmai

pentru că este atât de umană și
adevărată. La 70 de ani, Almodó
var recunoaște în fine că arta nu
poate fi ruptă de viață. SDC
Durere și glorie/ Dolor y gloria –
de Pedro Almodóvar, cu: Antonio
Banderas, Asier Etxeandia, Penélope Cruz, Julieta Serrano,
Leonardo Sbaraglia

