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S-A LANSAT PLATFORMA ONLINE SAHIA VINTAGE

Adina Brădeanu: „Relația noastră
cu trecutul comunist s-a nuanțat,
ne-am îndepărtat suficient 
pentru a redeveni curioși“

IULIA BLAGA

De ce e importantă platforma 
și cum a apărut ea?

Acum câțiva ani, într�o discuție cu
Alexandru Solomon. directorul
One World România (OWR – aso �
ciația care produce, din 2013, pro�
gramul SahiaVintage) am mențio �
nat posibilitatea de a construi ceva
online. La momentul respectiv, su�
gestia era legată de cercetarea mea
anterioară asupra studioului și de
convingerea că povestea acestei
instituții merita să fie spu să într�o
formulă accesibilă, care să nu fie
limitată de o structură lineară. 

Am început prin a proiecta
filme Sahia la festivalul One World
România din București și am con�
tinuat cu seria de DVD�uri Sahia
Vintage: cinci DVD�uri tematice,
pe teme care merg de la viață coti�
diană și locuire la muncă, copilă�
rie, comandă politică și care includ
documentar clasic și genuri așa�zis
„efemere“ despre care s�a vorbit
mai puțin la noi: film turistic, film
de protecția muncii etc. M�a inte�
resat, pe de o parte, să tematizez
producția ca să o fac mai accesibilă
publicului general, iar pe de alta să
includ povestea studioului în
această perspectivă: o poveste de �
spre un studio „de propagandă“
populat de o comunitate�familie
care coabitează timp de patru de�
cenii cu un regim a cărui evoluție�
înflorire trebuie să o documenteze. 

Pe măsură ce am publicat
DVD�urile, ne�am dat seama că

formatul DVD se învechește și 
ne�am dorit un format mai larg ac�
cesibil. Așa am ajuns la platforma
online, care cred că e importantă
atât ca punct de plecare pentru
specialiștii interesați de documen�
tarul asociat perioadei comuniste,
cât și ca instrument de informare
pentru nespecialiști. E o modali�
tate de a vedea cum se reprezintă
pe sine regimul de la a cărui pră �
bușire se împlinesc 30 de ani în 
decembrie. O platformă precum
SahiaVintage oferă o formulă me�
diată de memorie și o bază de dis �
cuție a acestei perioade.  

Platforma e gândită bilingv,
ceea ce poate fi important pentru
cercetarea transnațională și pentru

includerea acestor filme în circui�
tul specializat dincolo de România. 

Cine face parte din echipă? Cum
ați obținut drepturile? Am
înțeles că nu puteți urca filme
întregi.

Am să includ aici doar versiunea
redusă a echipei, adică pe cei cu
care am lucrat direct. Mai întâi,
designerul Șerban Jipa, care sem�
nează grafica și designul platfor�
mei online și cu care am colaborat
foarte bine la stabilirea elemente�
lor de bază ale structurii platfor�
mei în această versiune�pilot pe
care plănuim să o dezvoltăm ulte�
rior; Alina Popescu – management
de proiect/ timeline cultural�politic;

Cosmin Tița – editare video, pro�
gramare subtitrări; echipa de pro�
gramatori (Mihai Subțirelu, Ga� 
briel Stan, Cătălin Obreja). Eu am
acoperit linia curatorială gene�
rală a platformei, plus selecția de
filme, texte platformă, timeline
studio. M�am sfătuit, ca întotdea �
una, cu Alexandru Solomon și, tot
ca întotdeauna, sunt recunoscă�
toare întregii echipe OWR care a
participat la finanțarea și admi�
nistrarea proiectului.

Cum SahiaFilm e în insolvență –
nu mai are decât câțiva angajați,
iar arhiva de film a studioului a
trecut la Arhiva Națională de
Filme (ANF) în 2006, pentru ob �
ținerea drepturilor am discutat

cu Centrul Național al Cinemato�
grafiei (CNC) și cu ANF. 

OWR se află într�o situație di�
ferită decât, să zicem, British Film
Institute sau British Pathé, două
dintre instituțiile care și�au urcat
parte din arhivele de film online.
Arhiva Sahia nu e a noastră. Nu
mai e nici măcar a studioului
Sahia, ci ține, cum spuneam, de
ANF. Prin urmare, orice proiect de
redescoperire a acestei arhive se
face cu aprobarea ANF, de la care
am obținut deocamdată permi�
siunea de a pune online o selecție
de fragmente de filme Așadar, am
lucrat în limita a ceea ce e posibil,
deocamdată – cu aproape 70 de
filme, număr care va crește în anii
următori. 

Deci SahiaVintage nu trans�
feră online ceea ce există, mate�
rial, la ANF. E, mai degrabă, o con� 
strucție curatoriată limitată ca 
dimensiuni, care introduce o selec 
ție a materialului Sahia și o per�
spectivă asupra acestui material.
Nu este un „best of“ Sahia și nici
istoria documentarului produs de
această instituție. Poate oferi, în �
să, mai ales după ce vom include
mai multe filme, o versiune de is�
torie a acestei instituții, bazată pe
o cercetare de durată. 

Cred că această primă ver�
siune a proiectului nostru pilot e
suficient de consistentă pentru
un prim contact cu documentarul
produs în perioada pe care o aco�
perim (1950�1990) și pentru înțe �
legerea unor aspecte semnifica� 
tive despre ecologia producției de

Recent a fost lansată platforma SahiaVintage (sahiavintage.ro),
o platformă de istorie digitală a filmului documentar produs 
de studioul de film documentar „Alexandru Sahia“ (unicul 
studio de film documentar al României socialiste) în perioada

1950-1990. Platforma are deocamdată o versiune în română,
căreia îi va fi adăugată în decembrie una în limba engleză. 
Filmologul Adina Brădeanu, care curatoriază platforma, 
ne oferă mai multe detalii.
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documentar a perioadei și despre
România epocii. Ca și în cazul
DVD�urilor, filmele sunt însoțite
de texte, iar platforma include un
text introductiv mai consistent
care contextualizează cultura de
producție a studioului și memo�
ria acestei instituții în prezent. 

În ceea ce privește perioada
acoperită, ne�am permis și ne vom
mai permite licențe de periodi�
zare. Cei care urmăresc segmen�
tul „cronologie“ al platformei vor
observa că există o extensie – di�
ferit colorată – a acesteia în anii
’90, construită în ideea că această
periodizare e, în mare parte, o
convenție. Altminteri, există până
către finele deceniului nouă o
serie de prelungiri ale practicilor
asociate studioului Sahia și, impli�
cit, filme care, estetic sau tematic,
vin din perioada ante ’89. În plus,
la începutul anilor ’90 apar câteva
filme esențiale asociate cu mo�
mentul „decembrie 1989“, fil me pe
care n�am vrut să le excludem, mai
ales ținând cont de momentul în
care am lansat platforma. 

Cărui gen de public vă adresați? 

Ne adresăm publicului larg, inte�
resat de perioada comunistă a Ro�
mâniei, și ne adresăm și specia �
liștilor, celor din domeniul studii�
lor de film și din alte discipline
socio�umane interesate de repre�
zentarea audio�vizuală din pe�
rioada României socialiste. Accesul
e gratuit. Așa cum spuneam mai
sus, filmele nu sunt disponibile în
întregime, ci doar prin segmente de
aproximativ 3.5�4 minute, obținute
prin bunăvoința ANF. 

După DVD-urile Sahia Vintage,
OWR a organizat recent un eve-
niment mai mare legat de arhiva
de imagine și intitulat Memoria
arhivelor. Care e scopul acestor
acțiuni concertate?

Filmele Sahia au fost multă vreme
uitate, considerate nesemnifica�
tive, cu atât mai mult cu cât erau
asociate cu o perioadă care, în
anii ’90 și chiar mai târziu, „tre�
buia“ uitată. Ne�a interesat, pe de
o parte, să readucem aceste filme
în discuție, să le oferim spre vizio�
nare nu numai celor care lucrează

cu film, ci și celor interesați să pri�
vească înapoi, să�și reevalueze
propriile amintiri sau să aibă o
bază de discuție asupra perioadei
împreună cu cei mai tineri. Pen�
tru mine și pentru colegii de la
OWR, proiecțiile în cartiere și în
școli, DVD�urile și, acum, plat�
forma nu sunt numai o modali�
tate de a lucra cu filmul docu� 
mentar, ci și una de a lucra cu un
trecut controversat, descris exclu�
siv că traumă națională de o parte
a populației României și contem�
plat cu nostalgie de o altă parte a
aceleiași populații.

Așa cum am scris pe plat�
formă, întâlnirea cu aceste filme
azi e un exercițiu posibil mai sim�
plu pentru cei tineri, care intră în
acest joc fără bagajul memorial
substanțial al celor de vârstă ma�
tură. Pentru aceștia din urmă,
opțiunile merg de la nostalgie la
aversiune. Intersecția lor cu pro �
ducția Sahia e, de fapt, intersecția
memoriei personale cu narațiu �
nile politice atent curatoriate re�
prezentate de aceste filme. 

Cred că intersecția noastră cu
aceste filme care vin din trecut
poate fi utilă și surprinzătoare
pentru cei care chiar vor să vadă
mai mult decât (cred că) știu deja.
Să luăm, de exemplu, pagina în
care filmele pot fi vizionate în
funcție de o serie de cuvinte�cheie
precum: muncă, experiment, lo�
cuire, credință religioasă, timp/

istorie, vechi/ nou, cinema, arhivă,
tineret, copii șamd. În timp, vom
include mai multe filme și vom de�
fini mai multe cuvinte�cheie. 

În același timp, filmele pot fi
căutate în funcție de locul în care
au fost filmate. Pe măsură ce vom
include mai multe filme, presu�
pun că această hartă a filmelor
Sahia va fi tot mai accesată, pen�
tru că vizitatorii vor dori să vadă
cum arăta cu decenii în urmă
zona în care locuiesc. Am creat, de
asemenea, o axă cronologică pe
care vizitatorul poate identifica
documentarele produse într�un
an sau altul și le poate pune în
relație cu contextul cultural�poli�
tic al epocii și cu cel instituțional
al studioului. Prin urmare, plat�
forma poate funcționa ca instru�
ment didactic la nivel liceal și
universitar, dar și ca instrument
de informare pentru publicul ge�
neral și bază de pornire pentru
specialiști. 

E o perioadă foarte intensă de
recuperare a arhivelor. Am vă-
zut anul ăsta vreo trei docu-
mentare românești care folo-
seau imagini de arhivă. De ce
crezi că a durat atât până când
să apară interesul pentru filmele

de la Sahia?

Pretutindeni se constată, poate de
un deceniu încoace, un val de in�
teres pentru arhive, care are a
face, printre altele, cu mișcarea
accelerată a lumii în care trăim –
o mișcare care atrage reversul
său, privirea spre trecut. În cazul
arhivelor audio�vizuale, nostalgia
inerentă acestei priviri înapoi are
o dublă dimensiune: e o nostalgie
pentru un trecut mai simplu, mai
coerent și mai puțin atomizat și,
în același timp, o nostalgie pentru
formele mediatice proprii acelui
trecut, de tipul analog vs. digital. 

Mă bucur foarte mult că au
început să apară mai multe docu�
mentare românești care folosesc
imagine din arhiva Sahia în com�
bi nație cu alte surse, vezi Distanța
dintre mine și mine al Monei Ni�
coară sau Jurnalul familiei –escu
al lui Șerban Georgescu. Redesco�
perirea arhivei Sahia hrănește
filme noi, care pun materialul de
arhivă în noi contexte și noi
conversații în relație cu istoria –
vezi programul Memoria arhive�
lor, abia încheiat de OWR, care a
constat în patru sesiuni de dis �
cuții pe film de arhivă (Sahia și
perioada dinaintea existenței stu�
dioului), în care mai mulți pro �
fesioniști de film și�au examinat
relația cu un segment sau altul de
imagine. 

În același timp, redescoperi�
rea acestor filme în prezent duce
inevitabil la o rearanjare a cano�
nului documentar: specialiștii
din cinema văd mai mult decât
puteau vedea până acum, prin ur�
mare se extinde domeniul a ceea
ce era considerat „semnificativ“
sau „valoros“ în contextul istoriei
filmului românesc.

În opinia mea, a durat mult
până să ajungem la acest moment
pentru că Studioul Sahia a fost
identificat o perioadă îndelun�
gată cu segmentul explicit politic
al producției sale, un segment re�
memorat ca „propagandă“ și ex�
tins cumva la întreaga producție
a studioului. Au mai existat pro�
iecte semnificative de readucere
în atenție a materialului Sahia –
de exemplu, un program de tele�
viziune în mai multe serii produs
de regizorul Laurențiu Damian
(angajat în studioul Sahia în anii
’80), început parcă prin 2003.
Cred că programul a venit prea
devreme, când România nu era
pregătită să accepte Sahia – în

sensul că nu eram suficient de de�
parte, temporal și afectiv, de pe�
rioada comunistă. În plus, abor� 
darea era diferită: programul era
produs explicit dintr�o perspec�
tivă implicată, era concentrat asu�
pra autorilor studioului, ceea ce
însemna o ierarhie gata construi �
tă, concentrată asupra canonului
și mai puțin asupra producției po�
litice a studioului, fără includerea
genurilor efemere. Programul lui
Laurențiu Damian a venit după vo�
lumele publicate de istoricul Călin
Căliman, SahiaVintage a venit du �
pă Damian, iar după SahiaVintage
vor veni, probabil, alții, cu per�
spective proprii timpului lor. 

Sahia începe să se extindă și
în zona artistică. Îmi plac inter �
secțiile Irinei Botea Bucan cu fil�
mele Sahia ca parte a interesului
ei pentru viața în prezent a cămi�
nelor culturale rămase din pe�
rioada comunistă. 

Relația noastră cu trecutul
comunist s�a nuanțat între timp,
în sensul că ne�am îndepărtat su�
ficient pentru a redeveni curioși.
Încă învățăm să tolerăm contra �
dicțiile și paradoxurile care vin
încrustate în carnea acestui tre�
cut, dar e deja un proces ireversi�
bil, în cursul căruia aceste ima� 
gini ne pot fi de folos.

În ce stadiu e arhiva 
Sahia acum?

Arhiva de film a studioului se află
deja, în majoritatea ei, la sediul
din Jilava al ANF. SahiaFilm încă
mai are un număr de filme în se�
diul din Bulevardul Aviatorilor,
filme din care continuă să trimită
regulat transporturi la ANF, unde
filmele sunt catalogate și incluse
în colecție. Arhiva de documente
a studioului, care a fost uitată mai
bine de un deceniu într�un subsol
igrasios, e acum în relativă sigu �
ranță în clădirea din strada Cal�
deron a studioului, unde așteaptă
să fie catalogată în întregime. S�a
ocupat de ea, de trei ani încoace,
cu o dedicație pentru care trebuie
să îi fim recunoscători, Ana Szel,
nouă arhivistă a studioului. 

Și această arhivă ține tot de
ANF. Mi�ar plăcea ca, în viitor, să
putem construi un proiect în
jurul digitizării parțiale a acestei
arhive, care să funcționeze ca seg�
ment de sine stătător al platfor�
mei Sahia Vintage. Nu știu dacă va
fi posibil, dacă vor exista interes
și finanțare, însă pentru mine ar
fi o direcție semnificativă de dez�
voltare a platformei în direcția
specialiștilor din diverse domenii,
pe lângă alte opțiuni mai deschise
publicului general. SDC

Mi-ar plăcea ca, în viitor, să putem
construi un proiect în jurul digitizării
parţiale a acestei arhive, care să
funcţioneze ca segment de sine stătător
al platformei Sahia Vintage.
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Ca să vină la noi în oraș, Leon a
trecut să coboare din munți. Și
pentru ca Leon să coboare
munții a fost nevoie ca o femeie
de patruzeci și șase de ani să se
îndrăgostească de el. 

Leon avea o disperată nevoie să
fie iubit ca un fiu, iar femeia aceea
ajunsese la o vârstă anume, vârsta
la care nu mai putea trăi fără un
copil care să îi spună mamă. 

Și noi râdeam de Leon, pen�
tru că el avea un cap mare, cu păr
rar și roșcat, ca de clovn, râdeam
de el și ne era frică de el, pentru că
uneori Leon închidea ochii și în�
cepea să urle și noi nu știam ce
vede el atunci, cu ochii închiși.
Apoi, când i se termina furia, 

începea să plângă și noi râdeam
iar de lacrimile lui.

Leon vedea noaptea în care
anul 1987 devenea anul 1988.
Leon îl vedea pe Marian, iar Ma�
rian avea deja douăzeci de ani și
era mâna dreapta a directorului

orfeliantului din munți, el asigura
ordinea și disciplina, iar când Ma�
rian se închidea într�un dormitor
cu copii de șapte ani sau de opt ani,
supraveghetoarele închideau la
rândul lor ochii, fiindcă Marian
stăpânea alchimia prin care do �
rințele lor puteau deveni căciuli
rusești sau haine de nurcă, fiindcă
Marian întotdeauna cunoș tea pe
cineva care cunoștea pe cineva care
adusese ceva de undeva, el se mișca
liber prin tot orașul și se întorcea
întotdeauna să doarmă la cămin, fi�
indcă el îi iubea pe copii și copiii
aveau încredere în Marian, fiindcă
el era mare, el era puternic, când se
sfârșea decembrie el aducea bra�
dul pe care îl puneau în sala de
mese și tot el apărea îmbrăcat în
Moș Gerilă și le împărțea caramele
dintr�un sac roșu, fără sfârșit. 

Marian trecea de la râs la la�
crimă cu o viteză de Chaplin și
Leon știa ce se întâmplă atunci
când Marian închidea o ușă, dar

nimeni nu vorbea despre asta.
Marian știa să cânte la mando�

lină și îi învăța pe copii tainele
muzicuței. Și când avea ochii în �
chiși Leon îl mai vedea pe Flencă�
nae căzând de la ultimul etaj, în
timp ce exersa la muzicuță, îl vedea
pe Flencănae cu craniul zdrobit și
muzicuța la doi metri lângă el și
Flencănae cu mâna întinsă ca și
cum ar fi vrut să o mai atingă pen�
tru ultima dată și mai auzea clo �
poțelul care îi chema la masă și mai
vedea toate zilele, fiecare zi la fel ca
ziua dinainte, la fel ca ziua de după
ea, pe Flencănae nu l�a plâns ni�
meni, doar Leon l�a plâns, dar și el
fără lacrimi, noaptea, după stin�
gere, și nimeni nu a mai adus vorba
de el, ca și cum Flencănae n�ar fi
existat și s�a făcut primăvară și s�a
terminat primăvara și a venit vre�
mea să fie copiii luați fiecare de
câte o mamă, fiindcă exista acest
obicei, ca la fiecare 1 iunie o mamă
de ocazie să ia un copil de ocazie,

mamele erau trase la sorți în fabri�
cile din munți și copiii erau cuplați
de mâna hazardului cu mamele de
ocazie din fabricile din munți, nu�
mele mamelor într�o căciulă, nu�
mele copiilor în alta, și peste toți
hazardul, și Leon îl mai vede pe
Radu pe care nici o mamă de ocazie
nu l�a acceptat vreodată, fiindcă el
era bolnav de epilepsie și tot orașul
din munți știa asta și îl mai vede pe
Radu fugind cu trenul înspre Ma�
rele Oraș și îl mai vede cu gâtul re�
tezat lângă calea ferată și o mai
vede și pe mama sa de ocazie din
anul 1988, o muncitoare acră care
mirosea a ostropel și Leon îl mai
vede pe Daniel înghițit de valuri în
vacanța de vară la Năvodari și ni�
meni nu a mai spus numele lui
Radu și nimeni nu a mai spus nu�
mele lui Daniel, numele lor au fost
șterse din catalog și viața a mers
mai departe ca și cum ei n�ar fi
existat niciodată.

Așa urla Leon. SDC

ANDREI CRĂCIUN
CULEGĂTORUL DE HARFE

1988 (I)

„Românul uită repede“ a fost cel
mai bun agent electoral din
aceste trei decenii. 

De la nostalgia greu de imaginat
față de regimul comunist și până
la toate guvernările care au pus în
mod conștient frână României,
„mintea cea scurtă“ ne�a aruncat
într�o spirală care ne�a dominat
ca societate și a dominat mai toate
ciclurile electorale de după 1989.
Fiecare moment în care desprinde�
rea față de trecut părea palpabilă
(începând cu alegerea neverosi�
milă a lui Emil Constantinescu în
funcția de președinte în 1996 și
terminând cu înfrângerea lui El
Însuși, Adrian Năstase, în 2004) a
cunoscut o recădere în vechile
metehne. Le spunem metehne, dar
le putem da și denumiri mai con�
crete: FSN, PDSR, PSD.

De fiecare dată însă recăde�
rile au venit pe fondul unor gre �
șeli incredibile ale celor care au
reușit alternanța la putere cu Ion
Iliescu și eternul său FSN. Pentru

ca ceea ce numim noi (fără prea
mare fundament) „dreapta“ să
ajungă să guverneze, a fost tot tim�
pul nevoie de o serie de compro�
misuri greu de înghițit de actorii
implicați și chiar de către electora�
tele acestora. Scandalul a pus re�
pede stăpânire peste forțele care
au reușit să ia, nu foarte des, gu�
vernarea din mâna PDSR sau PSD. 

Astăzi, dacă aduni voturile
electoratului care pune ștampila
în mod convins împotriva PSD,
ajungi la un procent confortabil și
poți crede, prematur, că țara s�ar
fi vindecat. Însă toate cele petre�
cute între tururile 1 și 2 ale alege�
rilor prezidențiale din acest an ne
arată că pace între partidele anti�
PSD, la pachet cu votanții lor, nu
se poate face prea ușor. Deziluzia
militanților și fanilor USR de a
nu�și vedea candidatul intrat în
turul 2 a declanșat o tiradă spu�
moasă la adresa lui Klaus Iohannis
și a PNL. În cele din urmă, cei mai
mulți au renunțat public la ideea
de boicot pentru că a reapărut,

culmea, întărit pe scena publică,
taman baubaul pesedist, intrat în
finala prezidențială cu un candi�
dat pur și simplu neverosimil.
„Gân deai c�am murit, neică?“, a
rânjit de după buletinul de vot ac�
tivistul pesedist, pentru care can�
didatul poate să fie prost, dar
Partidul este etern.

În vremuri de opoziție, PSD
arată până la celulele sale de bază
o unitate de monolit. PSD a guver�
nat cel mai mult în România pentru
că a știut să facă cel mai bine opo �
ziție în vremurile în care n�a guver�
nat și a știut să�și transmită mesajul
până jos, la ultimul cetă țean simpa�
tizant. Pe frontul anti�PSD, preten �
țiile sunt mari (și nu e rău!), iar
iluziile se sparg foarte repede. Opiu�
mul votantului tradițional PSD este
însăși existența și perpetuarea Par�
tidului, în vreme ce pentru votantul
anti�PSD nuan țele devin atât de
importante, încât nu se mai vede
nimic în afara lor. 

În era post�adevărului și a so�
cial media, țările încep să devină

neguvernabile. E greu de crezut
că vor mai exista guverne care să re�
ziste la noi patru ani întregi (n�au
prea rezistat nici înainte de Face�
book, d�apoi de acum înainte). Nu
doar informațiile se livrează in�
stant, ci și opiniile se creează cu
viteza luminii. În două ceasuri de
la apariția unui breaking news,
orice guvern ai fi, poți avea împo�
triva ta o opinie publică aproape
monolitică, radicală și pusă pe
fapte mari, inclusiv de a�ți cere
demisia. Iar asta se poate întâm�
pla, prin forța lucrurilor, aproape
săptămânal. Iar guvernele cele
mai sensibile la reacția opiniei
publice sunt exact cele anti�PSD.
Dacă guvernele lui Dragnea au re�
zistat atât de mult neclintite, atunci
asta s�a întâmplat și pentru că,
funciar, votantul PSD, de unde își
trăgea esența puterii, pu ne mai
presus de opinia lui Partidul și
perpetuarea sa.  

Așa cum arată azi lucrurile,
viitorul guvern îl vor da PNL și
USR�Plus. Dacă nu se întâmplă

mari mutații electorale, nici una
dintre cele două formațiuni/ ali �
anțe nu are cum să câștige sin�
gură măcar 45%, ca să fie în preaj� 
ma realizării unei majorități sim�
ple cu sprijinul UDMR sau mi �
norități naționale. Și atunci, vom
avea nevoie de foarte multă ma�
turitate (ca totuși să existe o
șansă ca lucrurile să se miște în
România) nu doar din partea li�
derilor de partide, dar în primul
rând din partea electoratelor lor.
Dacă nu, știm deznodământul:
un PSD rănit chiar știe ce e aceea
opoziție! SDC
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„Gândeai c-am murit, neică?“

GEORGE ONOFREI
DOI-ZECE, PROBĂ!



Sunt, cred, unul dintre puținii ro�
mâni care nu au carnet de șofer și
care, dacă ar avea de ales, nici nu
s�ar gândi vreodată să aibă așa
ceva. Cel puțin nu în România. 

Cred că am mai spus�o și nu mă
dezic: grozav ce mă mai tem de
Șoferul Român. Nu de șoferii pre �
cauți, echilibrați și corecți, care
sunt și ei pe�aici, prin România, ca
un fel de ornitorinci ai șoselelor,
făpturi care parcă e greu de crezut
că există, ci de Șoferul Român au�
tentic, categoria generică ce sare
în ochi și impune regulile de com�
portament în trafic. Oamenii ăia
care accelerează pe galben la o
sută de metri de semafor, ca să
treacă în trombă pe lângă panto�
ful primului pieton, cei care par�
chează pe trotuare fiindcă există
o lege care nu există, dar lor le
convine ideea că există, cei care își
taie calea unii altora și circulă cu
90�100 de kilometri pe oră prin

mijlocul orașului, frânând în ul�
tima clipă în intersecții în fața
altui Șofer Român, cei care claxo�
nează bicicliștii de pe șosele ca să�i
avertizeze și îi înghesuie spre bor�
dură, cei care au bâta de baseball
pe podea, pregătiți s�o folosească
oricând... Îi știți: sunt cei care au
întotdeauna dreptate, chiar și
când greșesc, fiindcă – de exem�
plu – pietonul pe care tocmai l�au
călcat trebuia să se uite și el mai
atent înainte să treacă pe zebră,
doar nu poți frâna ditamai boli�
dul proaspăt spălat când vii cu o
sută pe oră. Dintre șoferii aceștia
mai mor când și când unii printre
fiare de mașină contorsionate,
dar specia prosperă ca gândacii în
bălegar.

Mi�aduc aminte de un caz pe�
trecut în Timișoara, unde un copil
care a scăpat de sub supraveghere
și a dat să treacă pe roșu a fost
făcut una cu asfaltul de o mașină
care venea cu viteză mare, foarte�

foarte mare. Evident, toată lumea
a învinovățit�o pe femeia care îl
supraveghea. Numai că femeia
respectivă aștepta la trecerea de
pietoni cu trei copii. Trei. Părinții
știu că e greu să supraveghezi fie
și un singur copil energic, sprin �
țar și neștiutor, cum sunt toți co�
piii, darmite trei. 

E și motivul pentru care vi�
teza mașinilor e limitată în zonele
populate: la 50�55 de kilometri pe
oră poți răni (chiar grav) un tre�
cător, dar e mai puțin probabil să
îl omori. Dacă intri pe zebră cu 90
pe oră, plimbărețul nu mai are
nici o șansă.

Doar că Șoferul Român, cel
despre care vorbesc aici, are o vi�
ziune proprie asupra șoselelor:
ele nu sunt un spațiu al comu �
nității (fie ea oraș, sat, țară) alocat
circulației mașinilor conform unor
reguli stricte, ci propriul lui teri�
toriu – îmi vine să zic teren de vâ�
nătoare –, unde accesul celor din

alte specii, cum ar fi bipezii și
cicliștii, e abia tolerat. Șoseaua e
țara lor, a Șoferilor Români, iar
străinii de mașini care calcă pe ea
trebuie să o facă repede, grăbiți și
umili în fața seniorilor. Căci ei,
șoferii, nu îngăduie prea mult în�
călcările teritoriului.

Preiau aici un text postat mai
demult pe internet de Oana Mo�
raru, fondatoarea unei școli pri�
mare private din București:

„De trei săptămâni merg în
drumeții cu grupuri de 60�70 de
copii. La traversarea străzii (de
obicei la intersecția unui DJ cu o
stradă secundară) monitorii de
tabără se postează la distanță, de
o parte și de alta a drumului, și
semnalează mașinilor să opreas �
că. În loc cu vizibilitate bună pen�
tru toți. Grupul e pregătit să trea� 
că organizat, compact. E șir lung
de copii, însoțiți de 10 alți moni�
tori care îi flanchează. Durează un
minut să treacă toți sau chiar mai
puțin.

De fiecare dată, fără excepție,
șoferii noștri minunați – femei
sau bărbați – forțează trecerea, 
cu botul mașinii, prin șirul de
copii, în ciuda gurii mele mari și a

acceselor de nervi amestecate cu
explicații.

Și așa se vede o națiune dacă
are în instinct comportament pre�
ventiv și protector pentru copiii
ei. Jalnici suntem! Am în grup un
monitor din Finlanda. E șocat și
îngrozit. Eu am inventat înjură�
turi noi și lungi. Le țin încă în
mine, că�s copiii aici“.

Uite, și din cauza asta cred că
n�o să am niciodată carnet de șo �
fer. Mi�ar fi frică să nu mă trans�
form într�un animal din ăsta
ciudat, într�un Șofer Român, pe
care contactul cu volanul și am�
breiajul îl transformă mai ceva
ca luna plină pe oamenii�lup.
Trec și eu strada așa, ca mielul la
tăiere. SDC
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Șoferul Român

Mai poate răsturna Viorica Dăn�
cilă rezultatul din 10 noiembrie?
Teoretic, da, însă practic e
aproape imposibil. 

Aria pătratului în care e înscrisă
sigla candidatului PNL Klaus Io�
hannis e într�adevăr egală cu cea
a pătratului în care găsim numele
contracandidatei sale, dar aritme�
tica electorală nu poate fi păcălită,
oricât ar dori unii să ne tot învâr�
tim în cercul Vioricăi Dăncilă.

Klaus Iohannis a primit în
primul tur 3,5 milioane de voturi,
iar Viorica Dăncilă abia a strâns 

2 milioane de votanți. De aici por �
nește întreg calculul, pentru că e
greu de presupus că vor fi mutații
spectaculoase de la un candidat 
la altul.

Dan Barna a obținut 15 la
sută, adică 1,4 milioane de voturi.
În cel mai rău caz pentru Iohan�
nis, jumătate dintre alegătorii
USR�PLUS ar sta acasă, asta în�
seamnă vreo 700 de mii. Din res�
tul de 700 de mii, Iohannis tot
strânge 600.000, iar Dăncilă să
admitem că ia 100 de mii de la cei
care vor dori să se răzbune pe Io�
hannis pentru că și�a dorit PSD în
turul doi. Scenariul e mai degrabă
unul pesimist, pentru că eu unul
nu cred că doar jumătate din vo �
tanții lui Barna vor pune ștam pila
pe candidatul PNL.

Mircea Diaconu s�a clasat al
patrulea, cu 815 mii de voturi.
ALDE și Pro România n�au dat
indicații propriilor susținători,
așa că aceștia vor vota după cum
îi taie capul. Unii firește că nu vin

duminică la vot. Dar pentru Dăn�
cilă, faptul că Diaconu nu a anun �
țat că o sprijină e mai degrabă o
veste proastă.

Să admitem că vor fi vreo 250
de mii alegători ai lui Diaconu
care nu se vor obosi să mai iasă
duminică din casă. Dar ceilalți
560.000 probabil o vor face, iar
trei sferturi să zicem că votează
Dăncilă. Adică 420.000 de voturi
merg către candidatul PSD, iar Io�
hannis ar culege 140.000.

Candidatul PMP Theodor Pa�
leologu a luat 530.000 de voturi. Și
aici e posibil să asistăm la o pasi�
vitate a votanților în turul doi. În
varianta cea mai defavorabilă
pentru Iohannis (adică vin la turul
doi doar jumătate dintre votanții
PMP), actualul președinte tot ar
obține vreo 200.000 de voturi.
Restul, adică 60.000, s�ar putea în�
drepta către Dăncilă.

Zestrea liderului UDMR Kele�
men Hunor, în scenariul horror
pentru dreapta, am putea s�o

împărțim jumătate�jumătate, adi �
că 150.000 de voturi în contul fie�
cărui finalist. Aici am presupus că
60.000 de maghiari nu se vor mai
deranja să vină și în turul doi.

Ceilalți opt candidați de la
primul tur au obținut împreună
600.000 de voturi. De regulă, în
turul doi aceste voturi se împart
aproape în mod egal între cei doi
candidați, dar să presupunem că
Dăncilă ia 350.000, iar Iohannis
250.000.

Trăgând linie, Klaus Iohannis
obține 4,94 milioane de voturi, iar
Viorica Dăncilă abia adună 3,08 
milioane. O diferență uriașă, de
aproape 2 milioane de voturi. Dacă
ar fi să risc un pronostic, cred că
diferența va chiar mai mare, iar Io�
hannis va obține un scor cu 6 în față.

Evident că se pot întâmpla
mul te în ziua votului, însă calculul
de mai sus e unul pesimist și s�ar
baza mai degrabă pe o demobilizare
masivă în zona dreptei. E puțin pro�
babil că doar jumătate dintre alegă�
torii lui Barna vor pune ștampila pe
Iohannis, cum nu cred nici că votu�
rile maghiarilor se vor împărți fră �
țește între cei doi finaliști. Cum nu
cred nici că votanții lui Paleologu
vor chiuli masiv și vor sta la gura
sobei duminică.

PSD nu poate răsturna rezul�
tatul din 10 noiembrie, pentru că

n�a existat vreo lebădă neagră în
campania pentru turul doi. Cel
mult a apărut o lebădă gri, care 
s�a tot plimbat în mediul virtual
după anunțul lui Iohannis că nu
vrea dezbatere cu Dăncilă în turul
al doilea. Organizațiile PSD au că�
pătat ceva roșeață în obraji, dar
dacă stai de vorbă cu fruntași ai
PSD, puțini mai speră într�o răs�
turnare a meciului. 

De cealaltă parte, filialele PNL
sunt mult mai montate. Sediile li�
beralilor sunt pline după intrarea
partidului la guvernare, iar acti �
viștii de partid mișună prin co�
mune. Durerile de cap pentru PNL
încep însă de luni încolo. Prea 
s�au așezat astrele în ultima jumă�
tate de an, iar veștile bune pentru
liberali ar putea fi pe sfârșite.

Întrebarea e dacă PNL va ști să
gestioneze momentul favorabil sau
dacă nu cumva partidul și�a atins
vârful de formă, iar din ianuarie în�
colo începe coborârea. Guvernarea
se anunță a naibii de complicată, cu
un PSD puternic în Parlament și cu
o sete uriașă de revanșă, în timp ce
Alianța USR�PLUS va dori să arate
că punctele pierdute de Barna la
prezidențiale pot fi recuperate pâ �
nă la jumătatea anului viitor. 

Mergeți duminică la vot, vom
avea apoi timp berechet pentru a des�
câlci încurcatele ițe ale politicii. SDC

FLORIN GHEŢĂU
VAGONUL CU VORBE

Cum se împart 
voturile în turul doi
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Curtis Salgado este un nume
ușor de reținut și greu de uitat,
după ce l�ai auzit cântând. 

În ce context l�am ascultat prima
oară? Pe care disc? Era numai vo�
calist ori sufla și în muzicuță? Nu
cumva mângâia pianul ori scăr�
pina chitara? Figura în trupa al�
tuia, cu firmă mai celebră? Se
întâmplă că artistul de îndelungată
și răsucită carieră, cu multe încer�
cări de a scăpa din chinga unui gen
ce pare a nu�l satisface pe deplin,
alunecă din tipar. Curtis Salgado
nu cântă blues, ci soul�blues. 

Oare bluesul are limite, e
fixat formal și lingvistic? Willie
Dixon demonstra cândva că nu. În
diversele și enorm de multele în�
registrări ce�mi trec pe lângă ure�
che, detectez arome din zone
teoretic considerate incompati�
bile. Chiar la Curtis Salgado, pe
un album mai vechi, The Beauti�
ful Lowdown (2016) este o piesă

reggae de mare frumusețe. Un
reggae�blues, mai bine zis, fiindcă
amestecul celor două genuri face
dificilă categorisirea precisă (ma �
nia criticilor). Alt exemplu recent
vine de la Joanna Connor, o chita�
ristă din falanga celor care nu
sunt nici blonde, nici sexy, ca să
cucerească ușor publicul amețit,
dar câteodată își vopsesc părul în
roșu, să amintească de originile
irlandeze. Pe noul ei disc, Rise, are
o piesă forțoasă, Mutha, un blues�
rock�rap�hard�and�heavy de tot

hazul. Sunt și alte nume care și�au
dat silința ca bluesul să nu ră�
mână blocat într�o schemă pe
gustul unei minorități de oameni
educați. 

E un mic paradox aici: genul
muzical considerat la începuturi
reprezentativ pentru cei lipsiți de
școală, de șansă ori de�a dreptul
delincvenți, constituie azi delica�
tesa celor foarte școliți, elita bo �
gaților și a intelighenției de pre� 
 tutindeni. Vorbesc de bluesul „ca
din Delta Mississippi“, cântat cu
bottleneck pe o chitară acustică,
eventual amplificată, uneori și�o
muzicuță, plus un instrument de
percuție ce poate fi dușu mea ua,
lovită cu talpa încălțărilor. Pe aici,
prin zona asta plină de poezie și
mister, în ciuda faptului că totul
se petrece la lumina crudă a zilei
ori pe scena fără zorzoane dintr�o
cârciumă deocheată, se situează
ultimul CD al lui Curtis Salgado,
înregistrat împreună cu vechiul

său prieten, slide guitarist de
aspră finețe, Alan Hager – Rough
Cut (2018, Alligator). 

Inima tresare la clasica I Can’t
Be Satisfied. Versiunea nu sună
mai bine decât cea originală, a lui
Muddy Waters, ci mai proaspăt.
Tot discul reface sonoritatea
bluesului de�acum 80�90 de ani,
din mi(s)ticul Sud, de pe plantații
cu atmosferă deschisă și, totodată,
apăsătoare. Mai mult decât pe ori�
care dintre cele vreo nouă reali�
zări oficiale, vocea lui Curtis
Salgado seamănă cu a negrilor
nedreptățiți din secolul trecut, că�
rora norocul le�a surâs numai
într�o vară, cât să�și imprime
suferința pe plăci arhivate la 

Biblioteca Congresului. Ezitarea
timbrală, nativă ori jucată, tra�
duce o emoție rar întâlnită în 
zilele noastre pe înregistrările
bluesmanilor de năucitor succes.
Nu�i vorbă, poți să�l bănuiești pe
Curtis de vreo șmecherie, are
experiență suficientă, cântă de pe
la 17 ani (acum merge spre 66)
prin toată lumea. 

Dar când știi că a traversat
două perioade negre, de luptă cu
cancerul de ficat și de plămâni, o
ezitare „deontologică“ (vorba celui
mai pătimaș iubitor de blues pe
care îl cunosc, dar nu�l numesc)
parcă ai și tu, ascultător uitat din �
tr�o țară de care Salgado nici nu
auzise până recent: omul ăsta nu
are motive să se prefacă!

A concertat în România, la
Brașov, pe 14 noiembrie curent. 
N�am ajuns, împiedicat de bete �
șuguri. Regret. Prietenii, cărora le
mulțumesc, mi�au înlesnit însă vi�
zionarea online, sacadată și între�
ruptă, e drept. Suficient cât să simt
efectul binefăcător ce mi�a atenuat
durerile lombare. Nimica toată, pe
lângă tumorile lui Curtis Salgado,
vindecate (și) prin blues. SDC

Vindecătorul blues 

Vești bune din China: gata cu
presiunea alegerii în carieră, a
meditațiilor la matematică pen�
tru cei talentați la desen sau a
lecțiilor de balet pentru cei cu
peniță. Viitorul se decide simplu,
încă din scutec, pe baza unui 
pic de salivă. 

Zeci de companii din China oferă
teste ADN pentru bebeluși, care ar
dezvălui părinților dacă nou�năs �
cuții lor vor deveni sau nu genii,
dacă vor fi mai degrabă îndemâna�
tici cu ciocanul sau cu cifrele. Pu �
blicația americană „Bloom berg“
scrie că astfel de companii își au
sediul chiar pe străzile principale

de cumpărături, pe lângă maga�
zine de modă precum Prada sau
Dior. Părinții chinezi apelează la
ele pentru a afla ce le rezervă vii�
torul copiilor lor. Pe de o parte, ei
doresc să își impulsioneze copiii
spre a�și dezvolta talentele înnăs�
cute pe care le au, pe de altă parte
încearcă să își ajusteze așteptările —
dacă visau ca fetița sau băiatul să
ajungă doctori, dar testele gene�
tice relevă faptul că nu au o capa�
citate foarte ridicată de memori �
zare, atunci nu îi vor mai forța pe
acea cale.

Trendul este cu un pas mai
avansat decât ce se întâmplă acum
în lumea occidentală, acolo unde
testele de ADN sunt printre cele
mai populare cadouri de Crăciun.
Pe lângă aflarea profilului genea�
logic, aceste teste pot veni la pa�
chet cu predicții de viitor, legate în
principal de sănătate: cât de pre�
dispus ești la probleme cardiace,
dacă ai sau nu o tendință naturală
de îngrășare sau care dietă este cea
mai potrivită din punct de vedere
genetic. De fapt, aceste „recoman�
dări genetice“ au căpătat o impor �
tan ță atât de mare, încât testele

genetice au devenit doar un pre�
text pentru a vinde servicii de die �
te genetice personalizate, plan de
vitamine, plan de sănătate croit
genetic și altele asemenea. 

Nu suntem însă așa de aproa �
pe de un viitor de coșmar ca în fil�
mele SF pe tema selecției geneti �
ce. Deocamdată, atât predicțiile
despre viitoarea carieră optimă a
bebelușului, cât și cele despre die�
tele potrivite genetic sunt mai de�
grabă un fel de horoscop îmbrăcat
în hainele termenilor științifici. 

Anul trecut, o companie ameri�
canăanunțase că a găsit o modalitate

să testeze embrionii pen tru mai
multe gene, printre care și inteli �
gen ța, testul încheindu�se cu un
„scor genetic“. Anunțul a reaprins
dezbaterea despre bebelușii opti �
mizați genetic — posibilitatea de
a folosi testarea și editarea gene�
tică pentru a comanda „a la carte“
o serie de trăsături încă din sta�
diul embrionar. Dar anul aces ta
cercetările științifice au arătat că
acea tehnică este imprecisă și că
există o șansă mai mare ca nou�
născuții să dezvolte o anumită tră�
sătură accidental decât pe baza
predicției acelui scor genetic. 

Încă nu înțelegem complet
felul în care trăsăturile noastre
sunt influențate de gene. În gene�
ral, nu este o echivalență atât de
simplă: o genă nu corespunde
unei trăsături. Chiar și aspecte
care sunt moștenite de la părinți
și par simple de prevăzut, cum ar
fi culoarea ochilor, depind de nu�
meroase gene și de efectul activă�
rilor combinate ale acestora. 

Omenirea e departe de a sta�
bili deja profesia unui om încă 
de la naștere și încă nu ne�am ho�
tărât dacă vrem cu adevărat să
ajungem acolo. SDC

MĂDĂLINA COCEA
DE VEGHE-N LANUL 
DE CULTURĂ

Ce trebuie să te faci când vei fi mare

DUMITRU UNGUREANU
ROCKIN’ BY MYSELF



De ce ai include în repertoriu
două spectacole pe texte de Mimi
Brănescu (Gunoierul, la sala Stu�
dio, realizat într�o regie colectivă,
și Acasă la tata, la scena mare),
autor care s�a remarcat în princi�
pal ca scenarist al unor filme
pentru televiziune plasabile în
subcultural? Când dramaturgia
prezentului (dacă aceasta a fost
ținta) abundă în autori și piese
originale și valoroase? Cazul se
regăsește pe afișul Teatrului
Național „Vasile Alecsandri“ din
Iași (TNI), iar răspunsul posibil e:
din confuzie managerială. 

UN TEXT MINOR

După câteva scrieri pentru teatru
(montate la debutul anilor 2000,
destul de rapid după scriere – Bi�
gudiuri, Flori, fete, filme sau bă �
ieți, Dumnezeul de a doua zi,
Acasă la tata), Mimi Brănescu a
virat spre scenaristica pentru mi �
cul ecran, infinit mai profitabilă
decât dramaturgia. Stilul său e, de
altfel, mult mai apropiat de film
decât de scenă, definindu�se prin
caracterul static, povești născute
din dialoguri, tablouri cu două�
trei personaje asupra cărora se fo�
calizează. Serialul TV Las Fierbinți
îi e atașat, Brănescu scriind multe
sezoane la rând pentru acest hit
de rating care a deversat triviali�
tate în casele românilor. 

Piesa de teatru Acasă la tata a
cunoscut mai multe versiuni la
rampă, a fost ecranizată, iar acum
regizorul Claudiu Goga a trans�
pus�o pe scena mare a TNI. Ur�
mând schema secvențialității lini  �
are tipice filmului, textul urmă rește
într�o narativitate simplă, predicti�
bilă, istoriile de viață ale unor foști
colegi de școală, unii ră mași acasă

(într�un Lehliu generic), cel mai ră�
sărit la minte dintre ei ajuns jur�
nalist la Bucu rești. Tonul general
e melancolic, revenirea abruptă și
scurtă la matcă (cauza o aflăm
abia la final, dar e deloc credibilă
– iubita protagonistului a rămas
însărcinată) devenind în fapt
oportunitatea de a regla conturi
vechi, de a defula frustrările pe
care le trăiesc, într�o filozofie de
birt, cu toții. Textul nu�i chiar o ca�
tastrofă, dar e departe de ceva po�
trivit pentru o scenă na țională și, în
orice caz, nu e pentru sală mare.
Scriitura și registrul afectiv mi�
zează pe o anumită intimitate cu
publicul care vine și din proximi�
tatea fizică. E o poveste cu iz melo�
dramatic, alternând, în numele
adevărului de viață, glu ma de re�
plică și, în măsură mai mică, de
situație, cu dramatismul contextu�
lui cotidian. Acasă la tata nu oferă
material teatral prea generos. 

O REGIE ȘTEARSĂ

Claudiu Goga nu e la prima întâl�
nire cu Brănescu. A mai montat
un text de al acestuia acum vreo
10 ani, dar un deceniu e mult
chiar și pentru teatrul nostru, cu
ritm de schimbare deloc alert. Sti�
listica autohtonă pentru scenă a
evoluat sincron cu lumea, iar a
aduce într�un teatru catalogat
prin titulatură ca fiind de prim
rang valoric un text ca acesta e si�
nonim cu a rămâne în trecut. Ce 
a făcut Claudiu Goga? A ales o
distribuție cu actori buni, care
aveau aniversări de activitate,
vârste adecvate ori cu care regizo�
rul mai lucrase. Ca director de
scenă neo�clasic, s�a poziționat
creativ în zona de respect față de
piesă, conservând derularea de
tip cinematografic, cu secvențe

delimitate de cortine vizuale (pro 
iecție animată, aceeași) intitulate
cu numele personajelor de spri�
jin, într�o scenografie care tră�
dează sărăcia bugetului, dar ajută
spectacolul, așa cum e, un mix
realist�simbolic. 

O INTERPRETARE INEGALĂ

Ca artist responsabil de unifica�
rea elementelor scenice, Goga și�a
făcut treaba: nu există stridențe.
N�ar fi stricat, însă, mai multă sur�
priză. Care vine numai dinspre
doi actori, cu roluri episodice. La
ceilalți, ori e energie risipită, ori
pur și simplu interpretare ternă.

Adi Carauleanu, zice progra�
mul de sală, e de 35 de ani în trupa
TNI. Câtă vreme a fost director ar�
tistic, cred că mai bine de un dece�
niu, nu prea a jucat, dar acum, cu
partitura profesorului Plesnea a
făcut o treabă actoricească grozavă.
E o construcție convingătoare a
pro fului de fizică de la țară refugiat
în alcool, uzat de anii de școală și
generații de elevi dezin teresați,
așteptând pensia, apoi finalul vie �
ții. Echilibrat în liniile definitorii
ale lui Plesnea, evitând abil perico�
lul excesului de expresivitate cor�
porală în care cad cei mai mulți
actori ce joacă personaje în ebrie�
tate, Adi Carauleanu dozează cu
știință scenică, livrând un personaj
pitoresc, coerent, credibil.  

Petronela Grigorescu e o ac �
triță de mare talent care și�a relie�
fat de fiecare dată personajele și o
face și acum. Mia ei are 29 de ani,
doi copii mici, iubește un soț
bețiv, înamorat de alta, locuiește
cu părinții și a îmbătrânit înainte
de vreme. Compoziția pe care�o
reușește Grigorescu vine și din
fizic, dar mai ales din suita de
stări prin care actrița își trece cu

firesc personajul. Pe tricoul ei
negru scrie (ironic) cu alb, happy,
dar dincolo de aparențe se dez �
lănțuie gradat o complexitate ju�
cată impecabil: de la sfioșenia
inițială, la supărarea pe soțul care
o neglijează, culminând în răbuf�
nirea de gelozie și datul în stambă
(după un pahar de vin se suie pe
scaun și cântă manele de jale). În
fiecare situație, cu egală natura �
lețe, desfășurându�și gama boga �
tă de mijloace de expresivitate. 

PE POST DE CONCLUZIE

În „folclorul“ teatral și cinematogra�
fic umblă o vorbă de duh: când
artiștii, actori sau regizori, nu mai
știu ce să facă pentru rezolvarea es�
tetică a unui moment, recurg la
fumat. În Acasă la tata, nu e minut în
care să nu se aprindă câte o țigară.

Acasă la tata 
de Mimi Brănescu

Regia și ilustrația muzicală:
Claudiu Goga

Scenografia: Lia Dogaru
Video: Constantin Dimitriu
Distribuția:Teodor Corban,

Cosmin Maxim, Ionuț Cornilă, Ada
Lupu, Petronela Grigorescu, Doina
Deleanu, Adi Carauleanu, Con�
stantin Avădanei, Dumitru Năs �
truș nicu, Radu Homiceanu. SDC
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ION BARBU
PINACOTECA DIN PETRILA

OLTIȚA CÎNTEC
DATUL ÎN SPECTACOL

Un spectacol modest. Trei cauze
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Drum bun, Victor Eskenasy!

SILVIU LUPESCU

Puține cuvinte pot fi rostite la ple�
carea din urmă a unui prieten
apropiat. Amintiri, regrete, fraze
convenționale. Câteva lacrimi dis�
crete, poate... Pentru mine, Victor a
fost mai întâi o voce, o voce venind
seară de seră din eter, și care 
reușea să ne mai dea speranțe într�o
vreme când doar Europa Liberă și
Vocea Americii ne mai ofereau
șansa de a întrezări realitatea în�
conjurătoare în toată urâțe nia ei
cotidiană. Aveam să îl întâlnesc
însă mult mai târziu, la Pra ga, la un
târg de carte. M�a invitat în aparta�
mentul lui, situat la două stații de
tramvai depărtare de Rudolfinum,

faimoasa sală de concerte, locul din
Praga pe care îl vizita, probabil, cel
mai frecvent. Avea un apartament
într�o clădire oarecum istorică,
aflată în vecinătatea muzeului
Smetana, și acolo mi�a prezentat
impresionanta lui colecție de CD�
uri. Pereți întregi acoperiți de raf�
turi cu mii și mii de CD�uri, așezate
într�o ordine și după criterii doar
de el știute. Victor a fost cel mai în�
focat meloman din toți câți mi�a
fost dat să cunosc. Vâna rarități de
la case de discuri mai puțin cunos�
cute marelui public – Tahra, Ar�
beiter, APR, Forgotten Records,
Meloclassics și altele asemenea – și
era la curent cu tot ce se publica,
chiar și în Coreea sau Japonia. În�
registra orice concert transmis la

radio dacă i se părea interesant și îl
arhiva cu o nemaipomenită minu �
ție și conștiinciozitate. Și încă mai
regreta colecția de LP�uri (sovietice
și cehești) pe care a trebuit să o lase
în țară atunci când s�a decis să ră�
mână în Occident.

Am rămas în legătură, apoi 
ne�am apropiat treptat... Au fost
zile (și nopți) când schimbam cu el
zeci de e�mailuri. Din marea sa pa�
siune pentru muzică s�au născut
emisiuni de radio, cărți și articole
în presa scrisă. I�a cunoscut pe
mulți dintre cei mai mari dirijori și
interpreți de muzică clasică ai tim�
pului, a fost apropiat de unii și a
realizat nenumărate interviuri cu
ei. Cultul pentru Sergiu Celibida�
che l�a însoțit permanent – cu doar
câteva săptămâni în urmă era feri�
cit că reușise să obțină înregistrări
ale turneului lui „Celi“ din Italia, ni�
ciodată publicate oficial. Prețuia
Iașul muzical, pe Rodica Știrbăț
sau pe profesorul Viorel Munteanu
de pildă, dar și toate eforturile fă�
cute pentru promovarea cultului
lui George Enescu. Ca să aducă 

lumină asupra unor momente din
viața marelui compozitor, a făcut
cercetări de adevărat detectiv și ar�
hivar. Mereu nemulțumit de mo �
dul cum ne promovăm valorile
muzicale naționale, a sprijinit orice
inițiativă și orice interpret care
putea face cunoscută România în
lume. Avea o cultură muzicală for�
midabilă, dublată de memoria lui
imbatabilă de istoric și arheolog.
Eu sunt doar unul dintre cei care
au profitat de aceste daruri ale lui
Victor Eskenasy, căci avea mulți
prieteni, specialiști sau melomani
ca și el, și nenumărați cores pon �
denți. Era aproape de neconceput
să fi avut nevoie de o informație, de
o recomandare din lumea muzi�
cală, pe care Victor să nu mi�o poa �
tă oferi pe loc.

Iar dacă în ce privește prefe �
rințele muzical ne situam uneori pe
poziții oarecum diferite (Scriabin
nu se număra printre preferații lui,
nici excesul de „barocizare“ con�
temporan), în ce privește pozi ția lui
civică i�am admirat întotdeauna
aversiunea față de totalitarismele

de orice fel, față de șovinism, na �
ționalism extremist ori violență. Lu�
ciditatea lui de analist politic versat
a fost întotdeauna dincolo de orice
îndoială. Cumpătat, dar ferm, a vi�
tuperat în emisiunile și articolele
sale tot ce credea că e bolnav în so�
cietatea românească (și nu numai)
de dinainte și de după 1989. 

Câți pianiști aproape uitați azi,
câte cvartete de demult, câți mari di�
rijori să fi reușit să descopăr eu gra �
ție sfaturilor lui? Șirul e nes fârșit –
Igor Zhukov, Marcelle Meyer, Ta�
kashi Asahina, Anatoly Vedernikov,
Maria Yudina, Pascal Quartet, Ta�
nayevii și mulți, mulți alții. Voi mai
putea vreodată să�i reascult fără ca
în minte să îmi revină mereu și
mereu figura luminoasă și blândă a
lui Victor? Cu siguranță, nu.

Ultimele acorduri din simfo�
nia destinului au sunat prea re�
pede pentru el. Neașteptat de
re pede. Ceea ce îl va însoți de acum
înainte va fi doar muzica sferelor,
diafană, celestă. Și amintirea noas�
tră, a celor care l�am cunoscut și
îndrăgit. SDC

A plecat de lângă noi Victor Eskenasy (19 martie 1950, București – 19 noiembrie
2019, Frankfurt), arheolog și istoric medievist, ziarist, redactor la Radio Europa
Liberă, cel care a fost un prieten de o rară constanţă a „Suplimentului de cultură“
de la primul său număr, apărut acum mai bine de 15 ani. 

Licenţiat în Istorie la București, avându-i ca profesori pe Șerban Papacostea 
și, în arheologie, pe Radu Popa, a profesat ca arheolog medievist și cercetător
știinţific la Centrul de Studii și Cercetări de Istorie și Teorie Militară până în 1981.
Ulterior acestui moment, și-a îndreptat atenţia asupra istoriei evreilor din România.

În 1983 a emigrat în Elveţia, Universitatea din Lausanne primindu-l ca asistent de
cercetare. Din 1994 a început să colaboreze cu presa, cu Vocea Americii și BBC. Din
1988 devine redactor la Radio Europa Liberă, mutându-se odată cu redacţia în limba
română la München și apoi la Praga. În ultimii săi ani, s-a stabilit la Frankfurt. 

Marea pasiune a lui Victor Eskenasy a fost muzica, ceea ce l-a inspirat să reali -
zeze serialul Notaţiile muzicale din Jurnalul lui Mihail Sebastian, difuzat la Radio 
Europa Liberă.

Rubrica sa de muzică clasică găzduită în paginile revistei noastre aborda, cu seri-
ozitate și acribie critică, evoluţiile personalităţilor și destinul compoziţiilor românești
din acest domeniu. De aici, ca pasionat de muzică, jurnalist și istoric, au decurs și
eforturile colaterale întreprinse de salvgardare a patrimoniului cultural, fie că vor-
bim despre casele memoriale (sau lipsa lor, cum ar glosa domnia sa), despre soarta
înregistrărilor de arhivă sau despre rolul trecutului muzical în ziua de astăzi. 

Între lucrările publicate: Izvoare și mărturii referitoare la evreii din România
(vol. I, București, 1986, 1995), Bibliografia evreilor din România (în colaborare cu
Jean Ancel, Tel Aviv, 1991), Fondation Humbert II et Marie-Jose de Savoie. Cata-
logue des livres imprimes (Torino, 1998), Moses Gaster. Memorii. Corespondenţă
(București, 1998), Hermann Scherchen: Vieţile unui dirijor, vol. 1 Memorii; vol. 2
Scherchen și România (Ploiești, 2003-2005); numeroase studii si contribuţii în re-
viste de specialitate. A tradus si adnotat volumul Gottfried Wagner, Moștenirea
Wagner. O autobiografie (București, 2001).

După 15 ani de colaborare, noi, cei de la „Suplimentul de cultură“, nu putem
decât să îi mulţumim. Deja îi simţim lipsa.

La plecarea 
unui prieten 
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CĂTĂLIN SAVA

„I�auzi, dragă!“ – așa începeau
multe dintre mesajele de la Victor
Eskenasy, semnalări caustice ale
unor enormități din peisajul mu�
zical românesc, și nu numai. Orice
convorbire cu el era o bucurie pro�
vocatoare. Încă sub imperiul tris �
teții la neverosimila veste a despăr� 
țirii sale de această lume, am 
revăzut cu febrilitate conversa �
țiile noastre. 

L�am cunoscut în stu denție,
atunci când i�am scris entuzias�
mat, ascultându�i o emisiune de �
spre Sergiu Celibidache la Radio
Europa Liberă. Am avut multe
teme comune de atunci, iar unicul
interviu pe care l�am avut cu dom�
nul Eskenasy a fost la chiar prima
și ultima ediție a festivalului pe
care a reușit să îl organizeze Serge
Celibidache, la București în vara

lui 2012, la centenarul naș terii
marelui dirijor român. 

Victor Eskenasy�Moroșanu, așa
cum m�a rugat să�l titrez pe burtie�
rele tv ale transmisiunii în direct de
la Ateneu, a fost atunci invitat de
onoare. Generozitatea, erudiția și
ironia acestui intelectual elegant, un
istoric prob și meloman dedicat, îmi
vor lipsi mult, așa cum îmi vor lipsi
articolele și emisiunile sale din „Su�
plimentul de cultură“ și de la Radio
Europa Liberă. Mie și tuturor celor
care l�au cunoscut, sau doar urmărit. 

Victor Eskenasy a fost un spi�
rit liber, în afara și împotriva unui
sistem care nu l�a putut niciodată
îngenunchea. A detestat orice for �
mă de extremism și de kitsch,
preocupările sale de suflet, arheo�
log medievist de formație, gravi�
tau în principal în zona muzicală
și erau întotdeauna pasionale. In�
telectual rafinat, era interesat mai
ales de temele actualității culturale

românești, dar și de cele ale unei is�
torii ascunse sub covor. Era un eru�
dit: istorie, politică, literatură, is� 
toria artei, Celibidache, Enescu,
cvartete de Beethoven, dar și iudais�
tică, un specialist al istoriei evreilor
din România – cu importante
contribuții editoriale istoriografico�
memorialistice în această direcție. 

Am discutat deseori despre
noutățile de pe piața discografică
versus înregistrările istorice, de �
spre starea establishment�ului mu�
zical, despre patrimoniul româ� 
nesc pe ducă – a fost unul dintre
cei mai vocali susținători ai cam�
paniei pentru Casa Enescu de la
Mihăileni –, despre tinerii muzi�
cieni valoroși și reușitele lor, despre
metehnele și prostia unor vremel�
nici sus�puși sau despre puținătatea
caracterului din zona intelighenției
muzicologico�culturale, pe care le�a
privit întotdeauna cu luciditatea și
umorul coroziv al unui outsider

circumspect, dar atașat. N�am fost
întotdeauna în con sonanțe per�
fecte, ba chiar, tot cu patimă, ne�am
și contrazis. Dar Victor Eskenasy
avea, pe lângă ardoare și tact, o
politețe elegantă, peste care nu tre�
cea niciodată. Avea inclusiv gene�
rozitatea de a�mi semnala chiar
unele greșeli de scriere din textele
mele, cu un umor contaminant și
finețe de virtuoz al partiturii scri�
sului în limba română. 

Ne�am și ciondănit pătimaș,
am revăzut conversațiile noastre
despre analog versus digital, Fur�
twängler sau Lipatti, comentariile
la articolele mele despre concer�
tele lui Gergiev, Barenboim sau
Gidon Kremer ori reacția savu�
roasă la o cronică furibund�exal�
tată pe care am scris�o la recitalul
unui mare pianist prezent într�una
din edițiile festivalul Enescu.

Eleganța și sarcasmul fin al
comentariilor sale rămân pentru
mine memorabile. Iar pasiunea
incandescentă cu care acest melo�
man erudit a iubit arta sunetelor,
una rarisimă. Pentru el, un verita�
bil profesionist al jurnalismului
politic și cultural, muzica a fost
eterna la belle du jour, cea mai de
suflet pasiune a vieții sale. Veritabil
arheolog muzical, Victor Eskenasy
a știut să documenteze cu conș �
tiinciozitate științifică orice referire
jurnalistică la prezențele româ nești

în istoria muzicii universale, atât în
domeniul componistic cât și în cel
interpretativ, atât în trecut, cât și în
preocupările de dată recentă ale
meandrelor pe care le traversează
societatea româneas că. 

Generos cu valoarea și nemi�
los cu impostorii, acest rafinat co�
mentator cultural, un îndrăgostit
de istorie, de artele vizuale și de fo�
tografie, și�a câștigat prietenia mai
tuturor marilor muzicieni pe care
i�a intervievat sau cronicat, de la ti�
neri și foarte tineri, precum Raluca
Știrbăț, Samir Golescu, Răzvan Po�
povici, Ana Silvestru sau Andrei
Ioniță, până la Remus Azoiței, Mi�
haela Martin, Radu Lupu sau ma�
rele Sergiu Celibidache, cu care a
realizat în 1994 un interviu antolo�
gic în istoria jurnalismului cultural
european. A fost prietenul multor
muzicieni ai lumii noastre, admi�
rând contrapunctic, pe lângă cali �
tățile artistului, și pe cele ale omu� 
lui. Rămânem cu scrierile sale, sub
semnul acelui „muzica nu trebuie
înțeleasă, ea trebuie ascultată“, citat
din Hermann Scher chen, iar eu
rămân cu exemplul intran sigenței
sale elegante și speranța că într�o
zi îi voi vedea publicistica impre�
sionantă tipărită de o editură ro�
mânească. 

Rămas bun, domnule Eske�
nasy! Lux aeterna, ca în recviemul
mozartian! SDC

Lux aeterna, 
domnule Eskenasy!
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LIVIU ROTMAN

Victor Eskenasy, vechiul meu prieten, nu
mai este. Refuz să accept realitatea și mi�e
foarte greu să vorbesc despre el la trecut.
Mai aveam de vorbit, să ne certam, să ne
împărtășim preocupările, îngrijorările,
speranțele, dezamăgirile. Așa cum am fă �
cut�o timp de peste 40 de ani, înfruntând de
multe ori distanțele.

Cum poate fi definit acest om, care a
atacat diverse domenii ale cunoașterii, do�
vedind o admirabilă mobilitate intelec�
tuală și totodată performând?

Victor era un om care știa multe, avea
cunoștințe enciclopedice în istorie, litera�
tură, politică, muzică. Cunoștințe dublate de
o profundă înțelegere. Era un „știu tor“ (poate
este mai relevant termenul în engleză:
Knowledgeable, un pasionat al cunoașterii).

Începe ca istoric, specializat în arheo�
logie medievală. Face parte din numeroase
colective de cercetare, scrie despre o serie
de cetăți, cum ar fi cetatea cnezială de la
Mălăiești (Hunedoara), iar în paralel are
preocupări legate de prezența genovezilor
și venețienilor în Marea Neagră.

În această perioadă va fi în preajma
unor personalități remarcabile ale istorio�
grafiei române, dintre care voi aminti doar

două nume:arheologul medievist Radu Popa
și profesorul, mai târziu academicianul,
Șerban Papacostea. Cei doi l�au „adoptat“ pe
Victor ca ucenic preferat, iar relațiile dintre
ei depășeau cu mult sfera profesională.

La sfârșitul anilor ’70, Victor se va apro�
pia de istoria evreilor, domeniu practic ine�
xistent în România comunistă. 

Într�un anume context politic, Puterea
a permis începutul unei activități modeste,
în cadrul Comunității Evreiești. Această ac�
tivitate se ducea într�o structură cvasi�le�
gală, care în timp avea să devină Centrul de
Studiere a Istoriei Evreilor din România.
Aici Victor editează primul volum de docu�
mente ale istoriei evreilor din România
(până la 1650), ce cunoaște două ediții, în
1989 și 1995. Avea să fie primul volum din �
tr�o colecție prestigioasă, Izvoare și mate�
riale privind istoria evreilor din România
(IMER). Aș sublinia că studiul introductiv
scris de Victor cu acribia caracteristică este
primul text științific despre această istorie
în perioada postbelică.

Victor este editorul unui volum biblio�
grafic alături de Jean Ancel despre evreii
din România, editat de Universitatea Tel
Aviv în 1989.

Victor Eskenasy se va pleca apoi asupra
personalității complexe a lui Moses Gaster.
Este printre primii care cercetează arhiva
Gaster, aflată la Londra, la University Col�
lege, parte a Bibliotecii Mocatta. Rodul
activității sale se materializează într�o ediție
Moses Gaster. Memorii. Corespondență
apărută la Editura Hasefer, în 1998. Este o
contribuție esențială pentru cunoașterea fi�
zionomiei intelectuale a unuia dintre marii
cărturari evrei ai Europei, născut în fundă�
tura Sticlari din București.

Victor va veni de mai multe ori în Is�
rael. Vom fi amândoi părtași la „aventura
intelectuală“ dirijată de Jean Ancel, a edită�
rii unicei reviste de istorie a evreilor din
România („Romanian Jewish Studies“) în
1987. Din motive financiare, revista s�a în�
trerupt după două numere, dar aventura a
prilejuit cimentarea unui grup de prieteni,
ce va realiza renașterea studiilor academice
în Israel. Să amintesc în primul rând alți
doi importanți actori ai acestui proces, Jean
Ancel și Leon Volovici, ambii plecați dintre
noi. Ca director al proiectului de istorie a
evreilor din România de la Universitatea
Tel Aviv, am fost beneficiar al activității și
con tribuției celor amintiți, la care l�aș
adăuga și pe Lucian Herșcovici.

Am avut satisfacția de a�l avea pe Victor
ca oaspete la Universitatea Tel Aviv, la pri�
mul Congres de istoria evreilor din Româ�
nia, în decembrie 1991. 

După 1990, Victor avea să se apropie de
tematica Holocaustului, fiind autorul unor
studii serioase. Aș aminti o analiză critică a
istoriografiei Holocaustului în România co�
munistă și postcomunistă, apărută într�un
prestigios volum coordonat de Randolph
Braham, la Columbia University, în 1994.

Deși absorbit de bogata sa activitate în
presă, Victor Eskenasy va reveni periodic cu
studii și recenzii în diverse domenii ale is�
toriei. În unele ocazii va împleti cele două
activități pentru contribuții academice
punctuale, în special pe problematica anti�
semitismului și a memoriei Holocaustului.

Sub același semn al profesionalismu�
lui, până la dăruirea de sine, se va dedica
presei, în special în activitatea sa la Europa
Liberă. Îmi amintesc cum îl admiram și in�
vidiam în același timp, cum reușea să își
scrie cronicile zilnic, care trebuiau să fie
gata la ora 13. 

Istoria recentă o trăit�o din plin. A fost
să fim împreună într�o zi mare, la 21 decem�
brie 1989. Într�o zi însorită, la Lausanne,
unde locuia și se afla într�un concediu me�
dical – avea o problemă de spate și se mișca
greu –, am auzit împreună de ceea ce se pe�
trecea la București, iar Victor decide să ple�
căm imediat spre München, la Europa
Li beră. Nu voi uita drumul pe autostradă,
în care el conducea nebunește și eu mânu�
iam un radio cu tranzistori să auzim per�
manent ce se întâmpla în România, schim� 
bând diversele posturi. Pentru Victor, 
autostrada dispăruse, la fel și elegantele
stații de benzină, pavoazate sărbătorește de
Crăciun. El era departe, în Bucureștiul în
care începuse să se tragă. Îl însoțeam în în�
grijorări, dar în special în speranță.

Nu pot încheia fără să subliniez „secre�
tul“ lui Victor. Avea un fel al lui de a cuceri
lumea, de altfel oameni foarte diferiți. Mulți
l�am iubit pe Victor, istoricul, omul de pre �
să, melomanul, dar mai presus de toate pe
PRIETENUL Victor.

Nu�l vom uita! SDC

Istoricul, omul de presă, 
melomanul, prietenul Victor
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RALUCA ȘTIRBĂȚ

În februarie 2016, Victor Eskenasy se retrăgea
„în vârful picioarelor“, cedându�mi cu ele �
ganță cavalerească condeiul și pagina albă a
rubricii sale pentru a creiona un portret în
memoria lui Pascal Bentoiu, așa cum l�am cu�
noscut. Nu�mi trecea prin minte că, atât de
curând, voi fi nevoită să fac același lucru pen�
tru Domnia Sa. Îmi este greu până la imposi�
bil să scriu despre el la trecut, mai ales că îi
displăceau profund platitudinile, lamentă�
rile și patetismele de orice fel. Prefera o
glumă bine plasată sau un calambur inspirat
pentru a atenua consecințele eventualului
„prublem“.

Plecarea subită a lui Victor Eskenasy face
parte din categoria disparițiilor pe care nu
vrem să le acceptăm:mult prea vioi, sclipitor,
curios, pasionat și pasional – într�un cuvânt,
mult prea viu ca să dispară. Există oameni de
neînlocuit, iar Victor Eskenasy era unul din�
tre ei. Spirit liber, de o erudiție amețitoare,
cu umor fin și sarcasm șfichiuitor, Victor era
veșnic implicat în cauze ce par tot mai diso�
nante cu prioritățile unei societăți aflate într�
un crescând extaz consumerist. Nu știu cine
va mai apăra de�acum încolo – cu aceeași
sinceră pasiune și consecvența picăturii
chinezești, cum îi plăcea să se autoironizeze –
edificii (voit) uitate ale patrimoniului nostru

sau valori ale culturii și muzicii româ nești.
Fără Victor Eskenasy, nu am mai fi vorbit azi
de casa lui George Enescu de la Mi hăileni.
Alte case (ale lui Enescu ori ale altora) sunt
însă, în continuare, în paragină, iar mulți vor
răsufla ușurați, pentru că pana sa briliantă
era necruțătoare cu incompetența, delăsarea,
superficialitatea și ipocrizia din mediile poli�
tice și culturale de pe la noi. Pentru că Victor
Eskenasy era incomoditatea în persoană. Să
mai spun cât de mult îl necăjea maltratarea
limbii române, pe care o iubea nespus și o stă�
pânea cu elegantă virtuozitate?

Victor Eskenasy putea deveni extrem de
caustic, iar în ultimul timp o făcea tot mai
des. Privind retrospectiv, explicația îmi apare
limpede: simțea/ știa, poate, că nu mai are
timp și încerca – cu ultimele puteri, cu ultimele
strigăte – să mai salveze, să mai schimbe
ceva. Dacă nu concret, pe hârtie – așa cum a
făcut�o, bunăoară, în cazul intervenției sale
decisive pentru includerea casei Enescu de la
Mihăileni pe lista monumentelor istorice –,
măcar în mințile și sufletele celor care�l ci�
teau și ascultau (deși se întreba adesea: „pâ �
nă la urmă, pentru cine? pentru ce?“).

Victor Eskenasy știa, afla și vedea tot în
timp real. Nu o dată m�am întrebat câte ore
avea ziua pentru el și cum îi ieșea asta. Răs�
punsul? Simplu: miracolul inteligenței scli�
pitoare (și, desigur, puține, mult prea puține
ore de somn).

Nu am cunoscut un meloman mai pasio�
nat, mai cunoscător și mai acribios decât
Victor Eskenasy. Dragostea lui pentru mu�
zică friza adicția, iar citatul lui Nietzsche (a
cărui traducere cred că ar trebui să sune:
„Fără muzică, viața ar fi o rătăcire“, nu o
„greșeală“) îmi pare a ilustra cel mai bine
existența acestui istoric medievist, arheolog,
jurnalist care pur și simplu nu putea respira
fără muzică. Dar, dincolo de cantitatea im�
presionantă a cunoș tințelor sale, uimea in�
stinctul profund în a cerne grâul de neghină
și a intui exact valoarea, fără a se lăsa impre�
sionat ori derutat de surle și trâmbițe ine�
rente fenomenului de marketing din viața
muzicală a zilelor noastre.

Fără „Eske“, viața noastră – până și cea vir�
tuală, de pe rețelele de așa�zisă socializare – va
fi mult mai săracă. Pe un Facebook năpădit,
în zilele din urmă, de razele cercului pătrat,
caut zadarnic articolele sale consistente ori
postările pline de substanță și informație
inedită, dar presărate – invariabil – cu jerbe
lingvistice de un umor cuceritor.

Știu însă că își savurează deja cafeaua în
Toscana mult iubită, ascultând muzicile pre�
ferate – o simfonie de Mahler sau poate un
cvartet de Beethoven...

Somn lin, prinț al condeiului, și fie ca noi,
cei rămași, să ne străduim să(�ți) arătăm că
imensa energie dăruită cu atâta generozitate
nu a fost risipită în van! SDC

Dragă Victor,

MICHAEL SHAFIR

Nu pot să�ți vorbesc la timpul tre�
cut. Trebuie să fie o greșeală. Nu e
prima oară când greșești, recu �
noaște! Tu trăiești pentru muzică;
de ce nu te întrebi dacă muzica
poate trăi fără tine?  Și apoi, cum
e asta? Ne înveți să ascultăm trei�
patru interpretări ale aceleiași
compoziții și să înțelegem că nu e
aceeași. La a cincea te�ai gândit?
De la cine vom afla de ea? Unde e
perfecționismul care te caracteri�
zează? Nu realizezi că fără tine
pur și simplu nu se poate? Pizzi�
cato furioso.

Și apoi, tocmai tu să dai satis �
facție antisemiților? Te�au vânat
în România, te�au vânat la Londra,
te�au vânat la München. Ne�am și
certat uneori pe chestia asta, îți
amintești? Ești ultrasensibil, îi
depistezi cu numai o virgulă pusă
nelalocul ei, nu admiți că și ei nu
sunt decât oameni. Și, vorba lui
Shalom Alechem, unii dintre ei
(bine, mulți, nu unii) nici măcar
atât. Vivacissimo. 

Am trecut amândoi prin clipe
nu tocmai ușoare, care n�aveau
de�a face nici cu muzica, nici cu
antisemitismul. Ne�am ajutat unul
pe celălalt atât cât s�a putut. Adi că
deloc. Hai să fim sinceri:nevi novați
nu eram nici unul dintre noi doi.
Dar eram. Eram unul pentru celă�
lalt. Acolo. De ani buni, tu acolo, eu
într�un alt acolo. Pentru că „acasă“
n�am știut să fim niciunde. Pentru
că „acasă“ al lor nu putea fi al nos�
tru. Așa că nici vorbă de „adio“. Cel
mult, „la revedere“. Andante, ma
non troppo (ca tine). SDC

„OHNE MUSIK WÄRE DAS LEBEN EIN IRRTUM.“ (FRIEDRICH NIETZSCHE)

In memoriam Victor Eskenasy
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Orhan Pamuk – 
Alte culori

– FRAGMENT –

Ca să fiu fericit, trebuie să�mi fac în
fiecare zi câte puțin de lucru cu li�
teratura. Fac această afirmație de
parcă mi�aș cere scuze, mânat, tot �
odată, de dorința de a lămuri
situația în care mă găsesc. Știți cum
este cu bolnavii care trebuie să ia zi
de zi câte o lingură dintr�o anumită
doctorie... Când am aflat, în copilă�
rie, că bolnavii de diabet trebuie să
facă în fiecare dintre zilele vieții lor
câte o injecție pentru a putea duce
o existență normală, la fel ca
ceilalți, i�am compătimit nespus;
m�am gândit că sunt pe jumătate
morți. Dependența de literatură m�a
făcut și pe mine să fiu „pe jumătate
mort“, dacă trebuie să urmăm
această accepțiu ne a termenului.
Cred că și cei care afirmă că aș fi
rupt de viață se referă tot la această
ipostază a mea de individ „pe jumă�
tate mort“. Putem s�o numim și
stare de ființă „pe jumătate fanto�
matică“. Poate că sunt, într�adevăr,
mort și mă străduiesc să readuc la
viață trupul neînsuflețit care să �
lășlu iește în mine prin mijlocirea
literaturii. La fel ca în cazul leacu�
rilor administrate cu lingurița ori
prin injectare, literatura pe care
trebuie s�o „ingerez“ eu zi de zi pre�
supune anumite particularități și,
pe de altă parte, o „doză“ aprecia�
bilă, așa cum se întâmplă în cazul
dependenților de droguri. 

Înainte de toate, „marfa“ se
cuvine a fi de calitate. Prin „cali�
tate“ înțeleg autenticitate și forță.
Un fragment de roman dens, in�
tens, profund, convingător mă
face mai fericit decât orice altceva
și mă leagă de viață. Prefer, pe de
altă parte, ca autorul lui să nu se
mai afle printre noi. Înțelegeți de
ce, nu�i așa? Pentru ca admirația
sinceră pe care o nutresc față de
el să nu fie cumva umbrită de cine
știe ce invidie măruntă... În orice
caz, pe măsură ce înaintez în vâr�
stă, constat că cele mai bune cărți
au fost zămislite de scriitori care
s�au săvârșit din viață. Dacă nu au
răposat încă, scriitorii aceștia mi �
nunați sunt, oricum, aidoma unor
stafii. De aceea, când îi zărim pe
stradă, ne cuprinde aceeași emo ție
pe care o încercăm când zărim o
nălucă: nu ne putem crede ochilor
și le aruncăm, curioși, câte o cău�
tătură de departe. Puțini sunt
curajoșii care se năpustesc asupra
strigoiului spre a�i cere un auto�
graf. Nu vă impacientați, căci în cu�
rând va muri și el și, în felul acesta,
cărților sale le va spori valoarea! 

„Doza de literatură“ pe care tre�
buie să mi�o administrez zilnic se
transformă în cu totul altceva în
cazul în care cel care o scrie sunt eu.
Aceasta pentru că cel mai bun tra�
tament, cea mai profundă sursă de
fericire pentru cei aflați în situația
mea este să poată așterne în scris o
jumătate de pagină viabilă pe zi.

Sunt douăzeci și cinci de ani de
când scriu aproape zilnic, înce�
pând cu ora zece dimineața, stând
închis într�o încăpere și așezat la
un birou. Textele pe care am izbu�
tit să le înfiripez și să le public în
acest răstimp reprezintă chiar
mai puțin decât suma tuturor
ace lor jumătăți de pagină coti�
diene pe care le�am așternut pe
hârtie în intervalul amintit. În
plus, dacă trebuie să ne raportăm
la valoarea cărților pe care eu le
numesc „bune“, ele sunt marcate,
foarte probabil, de o seamă de
imperfecțiuni. Iată două motive
majore de a fi nefericit! 

Nu trebuie să mă înțelegeți
însă greșit! Adevăratul dependent
de literatură nu este chiar atât de
superficial încât să se mulțu meas �
că cu farmecul, cu succesul sau cu
numărul cărților pe care le scrie.
El nu jinduiește după literatura
respectivă pentru a�și salva viața,
ci pentru a salva ziua pe care toc�
mai o trăiește. N�ați auzit nicio�
dată de oameni care trag la măsea
zicându�și că într�o bună zi vor
vinde sticlele goale cu care se aleg
în acest fel? Totul este să desco�
peri speranța care să te ajute să
depășești acea zi, ba chiar, dacă
„marfa“ este de calitate, să te bine�
dispui și să te simți fericit. 

Să vă explic ce sentimente mă
încearcă în zilele în care nu izbu�
tesc să scriu bine ori să mă rătă�
cesc printre paginile unei cărți
bune, spre a afla consolare. Lu �
mea ajunge, în scurt timp, să�mi
pară de nesuportat, devine un
sălaș mizerabil; cei care mă cu�
nosc își dau seama imediat că și
eu semăn cu ea. Mă gândesc că e
totuna dacă trăiesc sau nu. Nu
vreau să vorbesc cu nimeni și ni�
meni dintre cei care mă văd într�un
asemenea hal nu�și dorește să stea
de vorbă cu mine. O stare de spirit
asemănătoare mi se strecoară, de
fapt, oarecum în suflet în fiecare
zi, între orele unu și trei, dar aș

zice că m�am deprins să mă folo�
sesc de scris, de cărți ca de un leac,
așa încât o scot la capăt fără a re�
veni cu totul în trupul meu lipsit
de viață. În situația în care nu�mi
administrez vreme îndelungată
doctoria cu miros de cerneală și
hârtie, din pricina călătoriilor, a
stagiului militar, a plății facturii
la gaze ori a cine știe căror altor
nimicuri, simt că nefericirea mă
face să mă preschimb într�un soi
de creatură din beton. Trupul nu
mi se mai mișcă cum se cuvine, în�
cheieturile îmi înțe penesc, min�
tea îmi stă în loc, iar sudoarea îmi
miroase parcă altfel. Starea aceas �
ta de nefericire poate să meargă și
mai departe, căci viața e plină de
pedepse menite să te îndepărteze
de alinarea pe care ți�o oferă lite�
ratura. Participarea la o reuniune
politică cu multă lume, pălăvră�
geala cu colegii pe culoarele șco �
lii, o masă în tovărășia rudelor, la
ceas de sărbătoare, conversația,
de voie, de nevoie, cu vreun domn
care umblă cu mintea prin cu to �
tul alte sfere decât tine și pe care�l
obsedează nu știu ce de la televi�
zor... Pleoapele mi se îngreuiază
brusc și mi se face somn în miezul
zilei. Singura mea mângâiere prin

tot soiul de locuri străine este să
moțăi ziua�n amiaza mare, și
aceasta pentru că nu�mi îngădui
să mă întorc în camera mea și să
fiu singur. SDC

CARTEA

l „Subtile, delicate și nuanța �
te… Multe dintre aceste eseuri
sunt reacții ale unui observator
sensibil la micile plăceri și du�
reri ale vieții de zi cu zi.“ „San
Francisco Chronicle“

l „O privire neașteptată în in�
timitatea vieții scriitorului. Cele
mai mărunte momente cotidiene

sunt evocate în fragmente de o rară
frumusețe.“ „The Independent“

l „Pamuk a dezvăluit mai mult
despre sine decât a inten ționat.“
„The Times Literary Supplement“

l „Orhan Pamuk ia lumea pe
care credeam că o cunoaștem și o
aduce la viață... El a devenit unul
dintre acei scriitori pe care atât
Occidentul, cât și Orientul și�i
pot numi ai noștri.“ „The New
York Times“ SDC

„Suplimentul de cultură“ publică în avanpremieră un fragment din
volumul Alte culori, de Orhan Pamuk, traducere din limba turcă și note
de Luminița Munteanu, care va apărea în curând în colecția Biblioteca
Polirom, Seria de autor „Orhan Pamuk“ a Editurii Polirom.

AUTORUL

Orhan Pamuk s�a născut în 1952,
la Istanbul, și a crescut într�o fa�
milie numeroasă, asemănătoare
acelora pe care le descrie în ro�
manele Cartea neagră și Cevdet
Bey și fiii săi, într�un cartier în�
stărit din Nișantaș. La 23 de ani,
Orhan Pamuk se hotărăște să de�
vină romancier; trăiește retras în
apartament și începe să scrie. Cu
ex cep�ția unei perioade de trei
ani petrecute la New York, a lo�
cuit numai la Istanbul. Scrie ro�
mane de treizeci de ani și nu a
avut niciodată altă meserie.
Cărțile i�au fost traduse în mai
mult de cincizeci de limbi, iar
unul dintre cele mai apreciate ro�
mane ale sale, Mă numesc Roșu, a
câștigat în anul 2003 IMPAC Du�
blin Literary Award. În 2006,
Orhan Pamuk pri mește Premiul
Nobel pentru Literatură. SDC
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Poveștile pentru copii ale Reginei
Maria și alte două recomandări
Cu câteva luni în urmă, am desco�
perit la Castelul Bran o serie de
cărți de povești pentru copii scrise
de Regina Maria a României, pu�
blicate din 2012 încoace de pro�
prietarii castelului, arhiducele
Dominic de Habsburg, Maria Mag�
dalena Holzhausen și Elisabeth
Sandhofer, moște nitorii principe�
sei Ileana. Le�am luat pe toate
acasă și le�am citit entuziastă. E
prima dată, dacă nu mă înșel, când
se dedică o astfel de serie scrierilor
pentru cei mici ale Reginei Maria –
anterior, a existat o suită de volu �
me care cuprindeau mai multe
povești de�ale sale, însă niciodată
toate la un loc. Așa că acest demers
mi s�a părut salutar. De aceea am
scris câteva rânduri despre ele. La
final, nu m�am putut abține și am
mai înghesuit două recomandări
de volume autohtone faine pentru
copii și adolescenți. Poate vă fac cu
ochiul, cine știe?

ELI BĂDICĂ

Cele cinci volume semnate de Re�
gina Maria și găsite la Bran au
apărut în condiții grafice bune, în
ediții bilingve (română�engleză),
cu ilustrații realizate special pen�
tru ele de copii și adolescenți de
la școli și licee de artă din țară.
Universul ficțional creat de Re�
gina Maria își extrage seva din
realitatea românească din vremea
sa. Autoarea preferă în genere
protagoniști copii și alege să îi
pună în prim�plan pe oamenii din
spațiul rural, cu credințele lor –
deopotrivă creștine și păgâne –,
cu ritualurile, problemele, hotă�
rârea și generozitatea lor. La pro�
priu sau la figurat, fiecare erou
de�al său are de parcurs o înde�
lungată călătorie, la capătul că�
reia va deveni altcineva. 

l Poveste de Crăciun nu face
excepție de la acest tipar. Petre,
un băiețel sărman de 7 ani, se căz �
nește să găsească o soluție pentru
a�și salva mama, grav bolnavă,
chiar în Ajunul Crăciunului. Când
îi vine în minte ideea care o poate
salva pe mama sa, trebuie să�și
adune tot curajul, căci va trebui să

traverseze o pădure întunecoasă
și, firește, periculoasă. Cum trece
peste această provocare, dar și
peste proba de foc, și cum ajunge
să simtă pe propria piele minunea
înfăptuită în preajma Crăciunului,
veți afla pe cont propriu, de veți
citi frumusețea aceasta de poveste. 

l Copila cu ochi albaștri este
chiar istoria principesei Ileana, o
versiune romanțată, foarte perso�
nală, scrisă în 1931. De la primul
scâncet și până la maturizare și
despărțirea (dureroasă) de ea, Re�
gina Maria ne istorisește copilăria,
adolescența și tinerețea principesei
Ileana, mai ales prin scene domes�
tice. Pagină cu pagină, rând cu rând,
ea reconstruiește cu tan drețe uni�
versul fiicei sale și destinul pe care
aceasta îl împlinește. Un soi de de �
clarație maternă de dragoste, despre
altruism, generozitate, principii și
curaj dintr�o altă perspectivă. 

l De coada cometei este una
dintre acele povești cu iz de verita�
bil basm. Dan, un băiețel simpatic
de la țară, ajunge într�o noapte să
se agațe de coada unei comete și în�
cepe, astfel, o călătorie fabuloasă
printre nori, stele și planete, însoțit
din când în când de Vântul de Mia�
zănoapte, un personaj negativist,
extrem de vorbăreț și informat,
care îi dă continuu sfaturi, îi ex�
plică lucrurile pe care acesta nu le
înțelege, poartă un dialog inedit cu
Luna ș.a.m.d. Aventura nemaiîntâl�
nită a lui Dan e plină de peripeții.
Stilul fermecător și simplu în care
e spusă povestea micuțului explo�
rator, cel care are zeci de curiozități
legate de spa țiu, cucerește pe loc.  

lOrfana este una dintre po veș �
tile inspirate din lumea devastată

de după război. Ea urmă rește des�
tinul unei fetițe pe nume Sanda,
care, rămasă orfană, este luată în
grijă de unul dintre unchii săi. Din
păcate, familia în care ni me rește
este atât de numeroasă și de săracă,
încât micuța se simte nelalocul ei și
le duce constant dorul părinților,
mai ales al tatălui, căruia îi lipsește
până și mormântul unde i�ar fi
putut aprinde lumânări. Destinul
Sandei este tragic, dar îi va învăța
pe cititori despre smerenie, evlavie,
credin țe, un univers mistuit de răz�
boi și cum poți găsi raze luminoase
într�o mare de întuneric.

Singura dintre cărțile reeditate
până acum în acest format care are
în centrul său o poveste de dragoste
(neîmplinită), Ciobanul și domnița,
îi poate familiariza pe cei mici cu
bucăți din folclorul românesc, cu o
parte dintre convingerile lumii să �
tești, cu practici magice, cu ocupa �
țiile obișnui te din trecut, dar îi și
poate învăța despre iubire, sacrifi�
ciu, (ne)dreptate, comuniunea cu
natura, con secințele acțiunilor noas�
tre. Răzvan, un cioban de oi vesel și
chipeș, priceput în a cânta doine, dă
peste un turn în drumul său de zi cu
zi, turn în care este ținută captivă Mă�
rioara, o domniță frumoasă tare. Se
îndrăgostește pe loc. Și, încercând să
găsească o soluție să�i fie aproape,
face un târg cu totul și cu totul special. 

Pe final, cum vă avertizam,
câ teva cuvinte despre încă două vo�
lume pentru copii, respectiv adoles �
cenți (și musai pentru adulți!). 

l Singurul volum de poeme
pen tru copii al bine�cunoscutului
scriitor brașovean Alexandru Mu �
șina, Și animalele sunt oameni!, a
fost reeditat de Biblioteca Jude țeană

„George Barițiu“ Brașov în 2018,
într�o ediție cofinanțată de AFCN,
cu ilustrațiile proaspete și pline de
tâlc ale Alinei Marinescu și cu o
prefață succintă și jucăușă semnată
de Adrian Lăcătuș. 

Doar aici, în universul creat cu
inteligență și imaginație de Mușina,
cu ritm și rimă, poți da peste un
cocoș roșu care este un celebru star
rock, peste un papagal academician,
un leneș înțe lept, un motan scriitor,
un hamster ipohondru, un coiot cu o
migrenă insuportabilă ș.a.m.d., o ga�
lerie minunată de fabule contempo�
rane. Atât cei mici, cât și adulții se vor
bucura de umorul din versurile aces�
tea, de ineditul scenelor, de creativi�
tatea lor. Bonus: referințele livrești
strecurate de Mușina în poemele sale
sunt savuroase. 

lTinerețe fără bătrânețe (albu�
mul TFB) este o comoară de ținut
aproape și de momit tinerii (de la
15�16 ani încolo) înspre cărți, res�
pectiv literatură. Și asta pentru că
avem de�a face cu o splendoare de
bandă desenată care reinterpre�
tează cunoscutul basm al lui Petre
Ispirescu, Tine rețe fără bătrânețe și
viață fără de moarte, ducându�l pe
culmi distopice. Albumul reunește
cele șase numere ale revistei „TFB“,
plus schițe, planșe, ilustrații, arti�
cole și artă conceptuală; în total, 200
de pagini faine tare. Scenariul este
semnat de scriitorul Marian Coman,
desenele îi aparțin lui Bogdan Che�
laru, Daniel Rosa Duran le�a adău�
gat culoare, iar Mihai Ionaș cu este
editorul volumului.

Pe foarte scurt, TFB îl are în
prim�plan pe Făt�Frumos – aici,
Amatheus –, născut, cu ajutorul
neprețuit al unui tehnomag, într�o

lume post�apocaliptică, în care
omenirea e pe cale de dispariție din
pricina unei epidemii care produce
mutații îngrozitoare, epidemie iz�
bucnită în anul 3053, care forțează
înființarea unor colonii departe de
Terra. Cei de pe Pământ se află
într�o regresie înspăimântătoare,
spre deosebire de cei din colonii,
care ating noi vârfuri ale tehnolo�
giei. Ei, și Amatheus își asumă rolul
de a fi cel care caută leacul care
poate salva umanitatea de la pieire.
În loc de un cal năzdrăvan, încalecă
o motocicletă futuristă zburătoare
și îl are ca sfătuitor�înțelept pe
Panza, un gadget�prieten care spu �
ne non�stop povești (unul dintre
personajele mele preferate). Aven�
turile care îl așteaptă sunt ușor pre�
vizibile, iar finalul nu e pe de�a� ntre�
gul optimist. 

TFB are de toate pentru toți, e
antrenantă și înțesată cu referințe
folclorice, culturale, livrești și știin �
țifico�fantastice. Cu puține excepții –
câteva stângăcii narative care pot fi
trecute cu vederea –, este bine con�
struită și minunat ilustrată. SDC
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„Să-l interzicem pe Gauguin, acest pedofil!“

În același moment în care noul
film al lui Roman Polanski rea�
prinde dezbaterea asupra separă�
rii artistului de operă în Franța,
expoziția Gauguin Portraits des�
chisă la Londra dă prilej reprezen �
tanților culturii „suprimării“ și
„justi țiarilor sociali“ de a cere ree�
valuarea celebrului pictor care,
pentru detractorii ideologici ac�
tuali, ar trebui să fie cunoscut nu�
mai pentru „relațiile sexuale cu
adolescentele tahitiene“.

Oare trebuie să nu mai expu�
nem tablourile lui Gauguin? este
titlul unui articol scris de o anume
Farah Nayeri în paginile publi �
cației „The New York Times“, arti�
col care provoacă noi polemici. „În
epoca noastră de sensibilitate
crescută la chestiunile de rasă, sex
și colonialism, muzeele trebuie să
îi reevalueze moștenirea“, cla�
mează autoarea articolului.

Paul Gauguin s�a mutat în 1891
în Tahiti, căutând noi surse de
inspirație. Acolo el și�a creat cele
mai cunoscute opere, dar a avut
relații cu multe dintre modelele
sale, adolescente. Este un aspect
pe care, organizatorii expoziției,
grijulii, s�au străduit să îl subli�
nieze cu texte alăturate tablouri�
lor expuse: „artistul  a avut deseori
relații sexuale cu fete foarte ti�
nere, «căsătorindu�se» cu două
dintre ele și având copii cu ele. Ni�
meni nu se îndoiește de faptul că

Gauguin a tras foloase din poziția
lui de occidental privilegiat pen�
tru a profita de toate libertățile
sexuale aflate la dispoziția lui“.

Deja aceeași expoziție a creat
anumite probleme în mai, când
lucrările lui Gauguin au fost ex�
puse în Canada, la Ottawa. Printre
altele, mulți s�au simțit deranjați
de faptul că pictorul francez se re�
ferea la polinezieni ca fiind „bar�
bari“ sau „sălbatici“. Multe dintre
titlurile tablourilor au fost schim�
bate în expoziție, „pentru a evita
folosirea de termeni lipsiți de res�
pect față de diferențele culturale“,
scrie „The New York Times“.

Articolul din publicația ameri�
cană reflectă poziția a numeroși
specialiști actuali, pare�se mai
sensibili la imperativele ideolo�
giei la modă decât la valoarea ar�
tistică a operei. 

De exemplu, Ashley Remer, co�
fondatoare a muzeului online girl �
museum susține: „Ca să fim sin�
ceri, Gauguin a fost un pedofil
arogant, supraestimat și condes�
cendent“. Argumentul lui Remer:
dacă în loc de tablouri ar fi fost
fotografii, acestea n�ar fi fost ni�
ciodată acceptate. „The New York
Times“ mai spune că specialista
daneză Line Clausen Pedersen
este de părere că „trebuie adusă la
suprafață și partea de umbră a ar�
tistului“, în vreme ce directoarea
muzeului din Ottawa a recunoscut

că ar fi trebuit să „trateze aceste
probleme într�un mod mai deschis
și mai transparent“. Asta după ce,
din cei 2.313 vizitatorii ai expo �
ziției în Canada, doar 50 s�au
plâns de faptul că muzeul a expus
pânzele lui Gauguin...

Nu toți specialiștii sunt însă de
aceeași părere radicală. De exem�
plu, Vicente Todolí, director al ga�
leriei Tate Modern în perioada
când aceasta a găzduit o expoziție
Gauguin, apără altă teză. „Opera
artistică este operă artistică. Oda �
tă opera creată, ea nu mai apar �
ține artistului, aparține lumii în�
tregi“, spune el.

Opiniile publicate de „The New
York Times“ sunt contrazise și de
reprezentanți ai presei „conserva�
toare“. 

„Se dovedește că, atunci când
aplici standardele de astăzi per �
sonalităților istorice, mulți oa�
meni se dovedesc a fi fost «răi» în
timpul vieții. Așa că, dacă vă place
ce i se face lui Gauguin astăzi,
atunci trebuie să vă așteptați ca și
voi, peste o sută de ani, să fiți
judecați la fel“, scrie Ben Shapiro,
șeful publicației „Daily Wire“. „Asta
nu justifică comportamentul lui
Gauguin. Dar încercarea de a
«șterge» un artist și a afirma că nu
mai putem să îi expunem opera
pentru că a fost un om rău nu se
va termina cu bine pentru comu�
nitatea artistică.“ SDC

O nouă expoziție deschisă la Londra provoacă o nouă 
polemică aprinsă și aduce în lumina reflectoarelor 
un nou derapaj al „culturii suprimării“.

LUCIAN AMARII (JUP)
SUPLIMENTUL LUI JUP



NU VĂ GRĂBIȚI CU JOKER

Site�ul Deadline contrazice re�
vista „The Hollywood Reporter“ și
afirmă că în prezent nu există un
plan de a realiza o continuare a
controversatului film Joker de
Todd Phillips. Informația este
confirmată chiar de către regizor,
care crede că sursele „THR“ nu au
fost foarte credibile. În același
timp, într�o declarație pentru site�ul
Indiewire, Phillips lasă să se în�
trevadă posibilitatea unui nou
film în viitor: „Nu poți să faci un
film care să câștige un miliard de
dolari fără să vorbești despre con�
tinuarea sa“.

SALVATE DIN APE

Fenomenul acqua alta, care a afec�
tat atât de puternic Veneția în
această toamnă, a pus în primej�
die și Conservatorul „Benedetto

Marcello“, unde este păstrată o ar�
hivă de muzică clasică de o va�
loare inestimabilă. Grație mobili�
zării venețienilor, cea mai mare
parte a acestei arhive a fost salvată
din apele Adriaticei. Printre aces �
te documente se numără și sin�
gura partitură a lucrării Sovvente
Il Sole, scrisă de mână de Vivaldi.
Dintre cele 56.000 de documente
ale arhivei, doar 5.000 au fost de�
teriorate, dar, spune directoarea
instituției, ele pot fi restaurate,
scrie „Le Point“.

DUPĂ 20 DE ANI

Marți, la teatrul de stat din Așga �
bat, Turkmenistan, a fost reprezen�
tată opera Pagliacci de Ruggero Le�
oncavallo, ceea ce contituie un
eveniment – este primul specta�
col de operă pus în scenă în țară
în ultimii 19 ani. Opera a fost inter�
zisă în fosta republică sovietică de

către dictatorul Saparamurat Nî�
iazov pe motiv că „nu este compa�
tibilă cu mentalitatea turkmenă“.
Succesorul acestuia, Gurbangulî
Berdîmuhamedov, ajuns la putere
în 2006, a menținut multe dintre
politicile restrictive ale predeceso�
rului. Pentru unii turkmeni, opera
și baletul sunt forme de artă mult
prea legate de perioada în care țara
a fost dominată de URSS. Acum,
primul spectacol de operă din ul�
timele două decenii a putut fi pre�
zentat grație unui program de
schimb cultural cu Italia.

PE URMELE LUI MONTAIGNE

Mormântul lui Michel de Mon�
taigne (1533�1592), aflat în Bor�
deaux, va fi deschis în această săp�
tămână, pentru ca specialiștii să
se asigure că în el chiar odihnesc
rămășițele celebrului filosof uma�
nist. O echipă din care fac parte

istorici, antropologi și un geneti�
cian va face toate analizeze nece�
sare pentru a risipi îndoielile stâr�
nite de faptul că, de�a lungul
secolelor, rămășițele lui Montaigne
au fost deseori mutate.

ÎNAINTE DE CHINATOWN

David Fincher, realizatorul lui Se�
ven și Fight Club, a început să lu�
creze la un prequel al unui cele�
bru film al lui Roman Polanski,
regizor devenit din nou subiect al
unei aprige controverse. Netflix a
comandat un serial inspirat din
faimosul Chinatown, realizat de
Polanski în anii ’70, cu Jack Ni�
cholson și Faye Dunaway în rolu�
rile principale, film considerat un
clasic al celei de a șaptea arte. Chi�
natown a avut o continuare în 1990,
The Two Jakes, realizată chiar de
Nicholson, împreună cu Robert
Towne, recompensat cu un Oscar
pentru scenariul filmului original.
Towne lucrează astăzi împreună cu
Fincher la noul proiect. David Fin�
cher a colaborat îndeaproape cu
Netflix în ultimii ani, producând se�
rialele House of Cards și Mindhunt �
ers, iar în prezent pregătește pentru
platforma de streaming un alt lun�
gmetraj, Mank.

UN BEATLE PE AFIȘ

Paul McCartney va fi vedeta celei
de a 50�a ediții a festivalului de la
Glastonbury, eveniment muzical
ce va avea loc pe 27 iunie 2020.
Această ediție aniversară este deja

un mare succes, cele 135.000 de
locuri au fost vândute, luna tre�
cută, în numai 34 de minute.

STĂPÂNUL INELELOR, 
ÎN ATENȚIA AMAZON

Deși nici n�au început filmările la
primul sezon al serialului adaptat
după trilogia Stăpânul inelelor,
Amazon a comandat deja un al
doilea sezon. Platforma de strea�
ming a cumpărat drepturile de
adaptare a operei lui Tolkien în
noiembrie 2017 pentru suma de
250 de milioane de dolari, iar cos�
tul de producție este estimat la
aproape un miliard de dolari. 

ISTORIA VIKINGILOR 
PLEACĂ ÎN VALHALLA

La cererea Netflix, Michael Hirst,
creatorul serialului Vikings, va con�
tinua să exploreze universul vechi�
lor scandinavi într�un nou serial
intitulat Vikings :Valhalla. Dacă Vi�
kings (creat inițial pentru postul
History) a fost centrat mai ales pe
viața lui Ragnar Lothbrok, acțiunea
din noua serie se va desfășura o
sută de ani mai târziu, prezentând
alte figuri istorice, precum Leif
Erikson, Freydis, Harald Harada și
William Cuceritorul. Netflix a co�
mandat deja 24 de episoade din se�
rial, mult peste „norma” actuală a
unei serii, de 8�10 episoade. SDC
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Dacă ai chef să rămâi cu oasele
întregi, nu lași anotimpul rece să
te ia prin surprindere, de parcă
toată lumea știe că e decembrie,
dar ție nu ți�a spus nimeni. 

Îți faci frumușel programare în ser�
vis și rogi profesioniștii să�ți veri�
fice nivelul de încărcare a acumu �
latorului, concentrația antigelului,
uzura bujiilor incandescente, starea

plăcuțelor de frână și tot ce mai
trebuie pentru ca tu în trafic să nu
dai impresia că ai conduce sania
lui Moș Crăciun. Sau speri, ca și
mine, că va fi încă o iarnă cu as�
pect de primăvară stearpă și îți
montezi doar anvelopele de se �
zon, de gura lumii.

Ieșenilor le spun că eram în
zona Capăt CUG, iar cititorilor din
afara metropolei noastre le spun
că eram pe undeva prin ea. La un
moment dat un șofer care nu avea
nici un rost să se asigure, fiindcă
birjărea mașina firmei, o ia din loc
de lângă trotuar și încearcă să
execute un foarte din scurt viraj la

stânga, peste banda mea, cu in �
tenția vădită de a ajunge pe sen�
sul opus, fapt care cred că i�ar fi
reușit dacă nu se nimerea taman
între farurile mele. L�am trosnit
ca pe un iepure de tablă. Nu tare,
dar destul cât să se numească ac�
cident. Omul nu părea să aibă
dubii asupra propriei vinovății, ci
doar dădea din mânuțe ca la jocul
de mim, la care credeam că mă
pricep. Mi s�a părut că mimează
Groenlanda acoperită de un strat
de nuci de cocos, dar cică nu. Era
felul lui de a arăta faptul că băuse
niște beri și ar face orice să rezol�
văm problema ca băieții, fără 

asiguratori sau poliție, fiindcă e
pâinea lui în joc.

L�am calmat, i�am spus că na,
se mai întâmplă, deși nu eram
prea bucuros de faptul că farul
din dreapta al Sharanului meu
era acum împrăștiat pe carosabil.
La care omul scoate un levier, cu
care reușește să deschidă ușa gli�
santă laterală a mașinii de serviciu,

bolborosind ceva despre o a nai�
bii coincidență. Vă vine sau nu să
credeți, el transporta piese de
Sharan. Unde mai pui că avea și
nebănuite veleități de mecanic,
astfel că în nici douăzeci de mi�
nute farul meu din dreapta era
nou și strălucea de ziceai că nu
mai trebuie niciodată aprins. Cum
să nu fii mulțumit și să îl ierți pe
bietul om? 

Ei, uite așa, te prefaci că ai
daune morale și i�o bagi pe aia cu
alcoolul la volan, că nu se face, că
ești încă speriat de cele întâm�
plate. Și că te�ai simți un pic mai
bine cu ambele faruri schimbate,
plus niște bujii incandescente,
plăcuțe de frână și cinci litri de
antigel. Și dacă îmi dai și setul
acela de senzori de parcare, să
mor dacă nu te pup, cu halena ta
cu tot. SDC
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Singura dată când am inter �
acționat cu cineva cu sindrom
Down a fost acum trei ani, la o
proiecție cu The Neon Demon, de
Nicolas Winding Refn din cadrul
Festivalului Les Films de Cannes
à Bucarest, când a venit un grup
de tineri afectați de el. 

Nu știu cum nimeriseră taman la
filmul ăsta. Eram pe coridor (mai
văzusem filmul o dată și nu�mi
plăcuse), iar după 10 minute unul
dintre ei a ieșit din sală, a venit la
mine (probabil credea că sunt din
staff) și mi�a spus aproape râ�
zând: „Filmul ăsta e o porcărie!“.
Mi�a plăcut la nebunie de el. 

Aceeași candoare inundă și
The Peanut Butter Falcon, unul
din cele mai calde filme ale lui
2019 (e recomandarea mea de
Crăciun, dacă�l găsiți pe undeva,
în cinematografele de la noi nu a
intrat). E un film american inde�
pendent și de debut, realizat de
doi regizori pe nume Tyler Nilson

și Michael Schwartz, care l�au cu�
noscut pe Zack Gottsagen, un
tânăr cu sindrom Down, într�o ta�
bără de vară pentru actori cu
dizabilități, unde erau voluntari.
Nu mai făcuseră până atunci de �
cât scurtmetraje, în special docu�
mentare. 

Gottsagen, care face teatru de
mic, a vrut dintotdeauna să de�
vină vedetă de cinema. Impre �
sionați, cei doi regizori au construit
o poveste în jurul lui: un tânăr
abandonat de familie, care eva�
dează din azilul de bătrâni unde
fusese campat și, ajutat de un pes�
car certat cu viața și legea, co�
boară din Carolina de Nord pe
coastă pentru a ajunge în Florida
la idolul lui, un luptător de wres�
tling (visul lui e să devină luptă�
tor, mai ales că are o forță incre� 
dibilă). Nilson și Schwartz nu
aveau manageri sau agenți, s�au
dus în LA și au bătut din poartă�n
poartă, dar, cu toată corectitudi�
nea politică, nimeni n�a dorit să
dea bani pentru că eroul și actorul
principal aveau sindrom Down.

Încet, filmul a început să prin �
dă contur, chiar și cu un buget
modest. Producătorii lui Little
Miss Sunshine au acceptat provo�
carea, Shia LaBeouf s�a uitat pe
trailerul de prezentare și a accep�
tat rolul pescarului (deși era „un
rol de bas“, cum a spus mai târziu)
înainte să existe un scenariu, iar
alți actori cunoscuți ca Bruce

Dern, Dakota Johnson, Thomas
Hayden Church sau John Hawkes
au spus și ei da, cuceriți de visul
lui Zack Gottsagen și dornici să�l
ajute să�l împlinească. (Bruce
Dern, în rolul colegului de cameră
al eroului, are doar câteva replici,
dar simți că i�a făcut enormă plă�
cere compania lui Gottsagen.)

Filmul e minunat: amuzant și
grav, cu un aer de odisee metafi�
zică à la frații Coen, îmbibată de
muzica Sudului, deși spre final
povestea se cam termină. Se sim �
te în fiecare scenă că puritatea lui
Gottsagen a transfigurat totul. (Cei
care se nasc cu sindrom Down
rămân dezvoltați cognitiv la nive�
lul unui copil de 10 ani, iar emo �
țional sunt extrem de calzi.) Acest
buddy film pe filiera lui Mark
Twain (da, se merge și cu pluta) 

împrumută din candoarea lui Zach
pentru a vorbi simplu despre cât
de important e să fii bun. Nu în
ultimul rând, nu o face cu stereo�
tipurile corectitudinii politice. 

Protagonistul, care are un umor
nebun, se pare că l�a înmuiat până
și pe Shia LaBeouf, care declară
acum în interviuri că Gottsagen i�a
schimbat viața. În timpul filmărilor
din Savannah, Georgia, LaBeouf a
fost arestat (din nou) pentru că s�a
îmbătat într�un loc public, iar a
doua zi, când nimeni din echipă nu
i�a zis nimic, Gottsagen a fost sin�
gurul care i�a bătut obrazul și i�a
spus că l�a dezamăgit. 

Se pare că de asta avea nevoie
acest actor super�talentat, dar auto�
distructiv. Cine îl apreciază pe 
LaBeouf va vedea filmul cu inima
strânsă, pentru că jocul lui e ca o

rană deschisă. „Shia încearcă să
spulbere granița dintre actorie 
și realitate“, a spus Janus Metz, care
l�a regizat pe LaBeouf în Borg vs.
McEnroe. Poate asta l�a și apropiat
de Zach – pe ecran și în afara lui –,
sinceritatea totală, acceptarea pro�
priilor înfrângeri. Gottsagen spune
în interviuri că a făcut rolul pri�
vindu�și drept în inimă. LaBeouf face
la fel, doar că inima lui e încărcată de
o istorie familială grea, pe care cele�
britatea a complicat�o și mai rău.
Probabil că acest film era și pentru
el, nu doar pentru Gottsagen. 

Iarăși n�am scris cronică. SDC

The Peanut Butter Falcon – 
de Tyler Nilson, Michael Schwartz,
cu: Shia LaBeouf, Dakota Johnson,
Zack Gottsagen, John Hawkes,
Thomas Hayden Church, Bruce Dern
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