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Despre dragoste și alți demoni
japonezi, cu Hiromi Kawakami
Hiromi Kawakami scrie despre multe feluri de
dragoste: cea dintre tineri prea timizi pentru a
face un pas în față și a-și mărturisi sentimentele,
cea dintre o femeie tânără și un bătrân, dar și
cele dintre un instabil emoțional și numeroasele
femei pe care le-a prins în colecția sa de amoruri
precum într-un insectar.

CONSTANTIN PIȘTEA

COLECȚIONARUL
DE FEMEI-FLUTURE
Roman atipic, construit pe baza a
zece povestiri, Cele zece iubiri ale
lui Nishino, publicat de Editura
Polirom în anul 2015 (traducere
din limba japoneză de Florin
Oprina), îl descrie pe Yukihiko
Nishino prin intermediul mărtu
riilor a zece femei.
Nota comună a textelor este
chipul în care femeile se lasă cuce
rite de acest bărbat cuceritor mai
degrabă neserios, de o fragilitate
emoțională transparentă: toate îi
sesizează jocurile și prefăcătoriile,
însă se lasă prinse în capcană.
Nishino este comparat cu un
colecționar care desface aripile
unui fluture și îl țintuiește în in
sectar. Pentru el, femeile sunt ceva

necesar, dar pasager, expresia unei
nevoi, dar și a unei inconstanțe ale
cărei rădăcini se ramifică până de
parte, până în copilăria sa sumbră.
Cele zece texte îl surprind pe
Nishino la vârste diferite, în etape
diverse ale vieții, dar cu aceeași
atitudine față de sexul opus. În
grijit mereu în exprimare (deși pe
una dintre ele o face „tolomacă“),
este elegant și sofisticat, are un
surâs plăcut și pare mai mereu
bărbatul pe care și lar dori orice
femeie. Este mai degrabă un pro
totip – una dintre cele care sau
îndrăgostit de el își amintește că
acesta era de „o perfecțiune ne
tedă, pe care naveai de unde so
apuci“. O alta confirmă: „Era băr
batul care împlinea femeilor do
rințele pe care nici ele nu știau că
le nutresc, care stătea în spatele lor
și le prindea să nu cadă. Ăsta era
Nishino. Și făcea totul cu mare
ușurință. Când sperai să te sune, te
suna. Te căuta cât de des îți doreai.
Te lăuda cu vorbele pe care voiai
să le auzi. Te alinta cum îți plăcea.
Te certa după cum pofteai“.
Totuși, deși insectarul iubiri
lor sale se populează rapid și fără
dificultate, Nishino e nestatornic.
Pe cât de repede face noi cuceriri,
pe atât de iute este părăsit de cele
care se satură să se vadă înșelate.
„Un flușturatic“, îl caracterizează o
altă amorezată, care nu uită cum
acestuia îi suna mobilul după zece
noaptea, iar el nu se sfia să îi răs
pundă unei alte amante. „Săl iubești
pe Nishino e ceva fără sorți de iz
bândă, dar e și plăcut. A fost o cor
voadă care a meritat“, punctează o
femeie, înainte de a începe să râdă.

Pe Nishino aceste cuvinte și
râsul de după ele lar măguli pro
babil, însă lar și frustra. Târziu în
viață, după ce lanțul cuceririlor sa
tot rupt, bărbatul acesta, încă tânăr
la înfățișare, dar măcinat de neîm
plinire, răbufnește: „De ce nu pot să
iubesc pe nimeni așa cum trebuie?“.
Obișnuit să sară de la una la alta,
ideea de a se statornici la o singură
femeie i se pare teribilă, ceva contra
felului său de a fi. Recunoaște că
iar fi frică de un astfel de trai, pe
care îl numește „drept“.
Foarte priceput în a le face pe
femei să se îndrăgostească de el,
Nishino este incapabil să iubeas
că. Asistăm la o soartă tristă,
parțial explicată printro mărturie

de la finalul romanului, soartă pe
cetluită de o moarte ușor absurdă
și grăbită. Kawakami parcă a ținut
să le facă dreptate femeilor înșe
late de Nishino și ia pus punct
acestuia, un punct superficial, pe
măsura caracterului acestui băr
bat nefericit.
Romanul oferă o aparență de
simplitate, iar savoarea lui se sim
te tot mai puternic către final,
odată cu suprapunerea tuturor vo
cilor feminine care contribuie la
portretul lui Nishino. Fragilitatea
și slăbiciunea sunt punctele între
care oscilează cele zece femei și
unicul bărbat din această carte: pe
de o parte, deși sunt conștiente de
îndrăgostire, ele se lasă cucerite și

tot ele se arată capabile să îl pără
sească pe neseriosul Nishino, iar,
pe de altă parte, deși e conștient de
capacitățile lui și deși se arată ade
seori sigur de potențialul său, Nis
hino e veșnic nemulțumit că nu
poate trăi drept.
MAI MULT SAU
MAI PUȚIN ABSURD
În Vreme ciudată la Tokio (Edi
tura Polirom, 2015, 2020, traducere
din limba japoneză și note de
DianaElena Tihan), Tsukiko are 38
de ani. Este singură, are un serviciu
de rutină care implică deplasări
prin oraș, iar când termină munca
îi place să se relaxeze întrun bar.
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HIROMI KAWAKAMI (n. 1958, Tokio), una dintre cele mai populare romanciere japoneze
în Occident, a debutat în volum cu
Kamisama (Dumnezeu) în 1994. Cu studii de
știinţe naturale la Colegiul Ochanomizu, a
predat biologia până când scrisul s-a transformat în profesie. La doi ani de la debut a
obţinut Premiul Akutagawa pentru Hebi wo
fumu (Pășind pe un șarpe).
În 2000 a publicat romanul Oboreru (Înec),
care a primit Premiul japonez pentru
Literatură Feminină și premiul Itō Sei, iar
următoarea sa carte, apărută în 2001, Sensei no kaban (Vreme ciudată la Tokio;
Polirom, 2015, traducere din limba
japoneză și note de
Diana-Elena Tihan) a fost recompensată cu
Premiul Tanizaki. Hiromi Kawakami a mai
publicat volumele Nishino Yukihiko no koi to
bōken (Cele zece iubiri ale lui Nishino, 2003;
Polirom, 2015, traducere din limba
japoneză de Florin Oprina), Furudōgu

Domnul Matsumoto are cu „doar“
30 de ani mai mult și este fostul
său profesor de literatură din
liceu. Ea, nefiind o elevă strălu
cită, iar el, exact ceea ce țiai ima
gina de la un profesor pensionar:
un bătrân aparent morocănos
și rece, dar cu aceeași înclinație
pentru alcool ca Tsukiko.
Normal, deși viața bate fil
mul, e greu săți imaginezi că, la o
asemenea diferență de vârstă, se
poate înfiripa ceva. Totuși, roma
nul merge pe această cale: cei doi
vor ajunge împreună – și nu, nu
ofer nici o dezvăluire aici, pentru
că nu aspectul acesta este cel care
contează cu adevărat în romanul
lui Hiromi Kawakami. Da, se poa
te ca atracția sexuală și dragostea
să apară și întro astfel de situație,
însă miza scriitoarei japoneze a
fost să arate cum și de ce. De parcă
ai putea să explici dragostea, ar
cârcoti cineva. Nu neapărat, însă

Nakano Shōten (Prăvălia de mărunţișuri a
domnului Nakano, 2005; Polirom, 2015,
2020, traducere din limba japoneză și note
de Magdalena Ciubăncan), Manazuru (2006,
premiul MEXT pentru Arte; All, 2012) și
Pasutamashīn no yūrei (Fantomele mașinii
de tăieţei, 2010).
Romanul Cele zece iubiri ale lui Nishino a
fost ecranizat în 2014. În 2007, Hiromi
Kawakami a fost omagiată de Ministerul
Educaţiei din Japonia pentru romanul
Manazuru, iar în 2012 și 2014
s-a aflat pe lista scurtă a finaliștilor la Man
Asian Literary Prize și Independent Foreign
Fiction Prize, cu traducerea romanului
Vreme ciudată la Tokio.
Patru cărţi de Hiromi Kawakami au fost
publicate până acum în limba română, una
la Editura All (Manazuru) și celelalte trei la
Editura Polirom: Cele zece iubiri ale lui
Nishino, Vreme ciudată la Tokio și Prăvălia
de mărunţișuri a domnului Nakano.

cadrul minimalist în care se pe
trece acțiunea din acest roman
oferă un incredibil front de lucru
pentru zâmbetele, replicile și mai
ales tăcerile pe care le schimbă
Tsukiko și sensei, cum îl numește
ea pe domnul Matsumoto.
Cu unadouă situații care
funcționează ca excepții, romanul
îi fixează pe cei doi la bistroul lui
Satoru, consumând foarte mult
sake. Foarte mult sake. Nu este
ceva rar în scrierile lui Kawakami,
pentru care băutura și mâncarea
funcționează ca liant între perso
naje (de multe ori lucrurile esen
țiale se spun la un pahar sau
întrun restaurant, în așteptarea
mâncării), însă aici, fiind vorba de
un bătrân și de o femeie mult mai
tânără, atât de mult alcool pare
nenatural. Cantitatea impresio
nantă consumată ar putea duce în
multe direcții și ar putea lăsa citi
torului impresia că relația dintre
cei doi pornește și se termină cu
ea, însă nu este cazul: relația nu
crește pe seama băuturii, pentru
că există în cei doi o cultură și o
mentalitate – poate specific japo
neze –, definite în carte ca fiind
„cum se cuvine“.
„Nici când eram împreună cu
sensei nu mă simțeam diferit față
de clipele în care făceam toate acele
lucruri singură. Așadar, poate că
nar fi avut nici o importanță dacă
eram sau nu cu sensei, dar adevărul
este că atunci când eram împreună
mă simțeam cum se cuvine.“
Există mult firesc în apropie
rea lui Tsukiko de sensei. Ea simte
că nu mai poate să țină în sine
sentimentele, însă el o mângâie

pe creștet ca un părinte și o în
treabă dacă nu cumva ar vrea să
facă împreună o supă de cartofi
dulci. Ea îi spune că îl iubește, iar
el nu zice nimic, lăsând loc inter
pretărilor și încurajând prin ama
bilitate această relație. La un
moment dat, când lucrurile sunt
ceva mai avansate, iar cei doi sunt
împreună la un han, deși dorm în
camere diferite, el face un pas în
față și îi spune că îl poate vizita
după ce își face un duș. „Ușa mi
sa închis drept în față, lăsândumă
singură pe coridor. Mam mai le
gănat o vreme, abia perceptibil.
Cu mintea încețoșată de aburii al
coolului, am început să meditez la
cuvintele lui sensei. «Poți să vii în
camera mea». Exact așa se expri
mase. Dar dacă mă duceam în ca
mera lui, ce urma să facem? În mod
sigur nu aveam să jucăm tabinet.
Poate, să bem încă un pahar? După
cum îl cunoșteam eu pe sensei,
nar fi fost exclus nici să zică «Hai
să compunem versuri!».“
Cum zice și Tsukiko, „totul
pare mai mult sau mai puțin ab
surd“. Cum e vorba despre mărtu
ria ei după moartea lui sensei,
există un iz de melancolie în
această poveste care, în ciuda fap
tului că poate părea tristă, în fapt
este mai degrabă optimistă. Mia
plăcut cum a reușit Kawakami să
îi apropie lent pe cei doi și să ex
plice sentimentele lui Tsukiko,
care este nu mai puțin surprinsă
de gândurile sale decât cititorul
romanului. „Dacă le lași să umble
libere noaptea, gândurile se umflă
peste măsură“, constată Tsukiko,
pe care sensei o aduce din ce în ce

mai aproape, ușor, cât să nu se
sperie nici el și nici ea, cât să nu se
strice acest fel de dragoste mai
puțin obișnuit.
SPAȚIU MINUSCUL,
PERSONAJE FOARTE BINE
CONTURATE
Tot cu un cadru minimalist se
joacă Hiromi Kawakami în Prăvă
lia de mărunțișuri a domnului Na
kano (Editura Polirom, 2015,
traducere din limba japoneză și
note de Magdalena Ciubăncan).
Aproape întreaga acțiunea se pe
trece în acest magazin cu vechituri,
pe care îl păstorește cu pricepere
domnul Nakano, un bărbat în vâr
stă, căsătorit, dar a cărui soție nu
apare decât pomenită de ceilalți.
Domnul Nakano are diverse aven
turi amoroase, după cum are și
sora sa, Masayo, prezentă și ea ade
sea la prăvălie – ba chiar ceva mai
pricepută în atragerea clienților
decât Nakano.
Din cadru mai fac parte Hi
tomi, cea care deține și vocea na
rativă, și un alt angajat tânăr,
Takeo. Între Hitomi și Takeo se
leagă o relație – cum altfel decât
ciudată, pe stilul un pas înainte și
doi pași înapoi –, marcată de di
verse temeri și mai ales de timidi
tatea celor doi. Pe lângă cele patru
personaje mari, în prăvălie ajung
fel de fel de vizitatori pestriți, fie
care cu o poveste legată de câte un
obiect. Este de neuitat cel care vine
la Nakano cu un vas pe care la pri
mit drept cadou la despărțirea de
fosta iubită. Respectivul vrea să
scape de vas – deși nu lar vinde, ci
doar lar da spre păstrare ori expu
nere în vitrina magazinului – pen
tru că, de când la primit, are nu
mai ghinioane.
Nota constantă și o legătură
cu celelalte cărți ale lui Kawakami
este prezența băuturilor și a dife
ritelor feluri de mâncare, iar ca
diferență am remarcat umorul,
mai prezent aici, poate și datorită
diversității personajelor. Există
tachinări amuzante între domnul
Nakano și Masayo ori momente
comice între Hitomi și Takeo (ea
nu își amintește dacă sa dezbră
cat sau nu în fața lui, pentru a îl
lăsa să îi facă portretul nud). Ba
chiar și replicile pe care mult mai
experimentata Masayo le schimbă
cu tânăra Hitomi sunt adeseori
hilare: „Când un bărbat se suie pe
tine, nu te simți ca o coală de hâr
tie apăsată de un prespapier?“. La
fel, modul relaxat în care se dis
cută despre artă: la un moment
dat, domnul Nakano încearcă să
își amintească numele unui pictor
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occidental celebru și îi roagă pe
ceilalți să îl ajute: „Ei, haideți...
Era... cum era? Bru... așa ceva.
Bruegel, parcă? E cel cu tablourile
în care apar o grămadă de bărbați
între două vârste, cu niște pungi
ca niște scroturi agățate de ei, și
care nu fac altceva decât să bea
întruna“.
La fel cum Kawakami dezvol
tată intriga în Vreme ciudată la
Tokio, și aici aluatul dospește
lent, ba chiar, dacă nu ar fi apro
pierile și depărtările dintre Hi
tomi și Takeo, ai putea zice că nici
măcar nu există o intrigă propriu
zisă. Se simte însă foarte puternic
praful din prăvălie, iar persona
jele care populează acest spațiu
minuscul sunt atât de bine creio
nate, încât pare că te afli între ele,
pe un scaun sau un fotoliu vechi
din magazinașul domnului Na
kano, ascultândule replicile și ur
mărindule cum preiau obiectele
vechi ori discutând câte în lună și
în stele despre dragoste și viață.
O pată de culoare în acest ro
man este manuscrisul erotic pe
care domnul Nakano il dă spre
lectură lui Hitomi. Manuscrisul îi
aparține unei amantescriitoare,
iar domnul Nakano nu știe cum să
procedeze cu o astfel de femeie,
care gândește relația sexuală la
un alt nivel, dincolo de „normalul“
cu care este el obișnuit. Pentru
Hitomi, lectura manuscrisului e
ca o revelație sau ca un prag al
maturizării depășit (îi place atât
de mult încât îl și copiază).
Una peste alta, deși nu te di
slocă și nu îți schimbă convingeri
despre lume și viață, Prăvălia de
mărunțișuri a domnului Nakano,
ca toate celelalte scrieri ale lui Hi
romi Kawakami, are darul de a te
transpune întrun cadru diferit,
pe care țil face familiar, odată cu
atașamentul pe care țil formează
pentru niște personaje foarte bine
conturate, ezitante, fragile și pro
fund umane. SDC
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Cosașu există tot timpul
Pe 29 octombrie 2020, nuvelistul
bucureștean Radu Cosașu
împlinește nouăzeci de ani.
Este toamna anului 1991, am opt
ani și citesc un articol în „Fotbal
plus“. La scris Radu Cosașu, e un
articol despre Glenn Hoddle, un
fotbalist englez. Cosașu citează un
ziarist englez care a folosit expre
sia asta: Hoddle există tot timpul.
Am opt ani, citesc aceste cuvinte
și nu le mai uit niciodată.
Este toamna anului 2005, am
douăzeci și doi de ani, pentru a o
îmblânzi iam recitat toată vara
poezii de Radu Cosașu, stăm în
pragul unei despărțiri și nimeni
nu spune nimic.
Apoi ea spune, ca în Cosașu:
și acum, ca să mă împaci, o să îmi
povestești toată noaptea Nașul, de
Gogol?, iar eu o să adorm și nu o
să știu nimic și de dimineață...
Nu mai știu ce a spus că se va
întâmpla dimineața. Neam des
părțit, bineînțeles, mia lăsat o

cultură cinematografică, iam lăsat
cărțile lui Radu Cosașu pe noptieră.
Alergasem prin tot Bucureștiul după
ele, anticarii erau prietenii mei.
Este vara anului 2011, ma
sunat Radu Cosașu și ma invitat
să stăm de vorbă. Stăm de vorbă
zece ore, ne oprim ca să privim un
meci de fotbal între o echipă ro
mânească în care strălucește un
brazilian și o echipă cehească din
Praga în care fundașii au nume de
personaje de nuvelă.
Este luna august, Radu Co
sașu îmi povestește anul 1968 și
eu sunt fericit. Teza mea de licență
în științe politice a fost despre Pri
măvara de la Praga. „Vă lasă să
faceți așa ceva în mileniul al IIIlea?“,
mă întreabă Radu Cosașu.
Este iarna anului 2013, îi aduc
lui Radu Cosașu din Santiago de
Chile un Don Quijote de alamă
luat dintrun târg de vechituri.
„Don Quijote întrun târg de vechi
turi – aici am ajuns, măi băiete!“
Este vara anului 2013, sunt pe

strada Trumpeldor, care dă în Me
diterană. Îl sun pe Radu Cosașu,
sunt chiar în fața blocului în care
a trăit una dintre mătușile din Tel
Aviv. Îmi dau seama că Radu Co
sașu a existat tot timpul în viața
mea, de când aveam opt ani, el
ma învățat să mă uit la filme de
cinema, la meciuri de fotbal, la
curse de cai, să îl iubesc pe Fitzge
rald, să o citesc pe Sei Shōnagon
și să nu urăsc pe nimeni. „Nu mă
laud, povestesc“, spunea adeseori
mătușa aceea. Povestesc mai de
parte: întro iarnă am mers să văd
locul unde cândva a existat uzina
Timpuri Noi.
Este primăvara anului 2016,
mă întorc de la Moscova. Radu
Cosașu a fost la Moscova în anul
1969, vorbim câteva ore și despre
aceste călătorii, până ne dăm
seama că sunt lucruri, lucruri im
portante, care nu se schimbă ni
ciodată la Moscova. Și cei nemu
ritori îmbătrânesc?
Este toamna anului 2016,

Sjuhäradsbygden
Încep în sfârșit să scriu un articol
serios în care aș dori să evaluez in
dustria textilă din Sjuhäradsbyg
den, așa cum o vede Carl von Linné
în călătoria lui la mijlocul secolu
lui 18. În acest moment mă între
rup și caut pe Google, „oameni pe
care îi chema isaac“. Lucrul e inevi
tabil. Obligația de a scrie, îmi spun,
ca și cum cazul meu ar fi ceva ne
maiauzit, e pentru mine contra
productivă și deasta deviez.
Chipurile, dacă nu ar exista această
obligație, cu data limită corespun
zătoare, aș scrie de mama focului,
din proprie inițiativă. Isaac Casau
bon. Isaac Newton.
Dar articolul trebuie scris, așa că fac
și eu ca toți gazetarii, mă gândesc că
nu contează, nare nici o impor
tanță, nimănui nui pasă, nimeni nu
citește (cine știe asta mai bine ca
scriitorii?!). Toată lumea are pro
bleme, iar astea nu sunt decât arti
cole care a doua zi devin Schnee von
gestern. În plus, experiența arată că,
dacă te documentezi o săptămână
întreagă și apoi încă o săptămână,
cizelezi textul pânăl faci ferfeniță,

sunt la Napoli și înregistrez valu
rile, ca să i le pun la telefon, ca
poștașul lui Neruda. Este ziua în
care Radu Cosașu face optzeci și
patru de ani. Renunț la acest gest,
care mi se pare prea melancolic,
iar Radu Cosașu nu e un melanco
lic, chiar dacă nu respinge melo
drama. Nu mai zboară cu avionul
și nu coboară niciodată la metrou,
rămâne mereu pe pământ și pri
vește fiecare zi așa cum se și cu
vine: ca pe o nouă zi. Cosașu
există tot timpul.
Este vara anului 2020, ne
uităm la finala US Open din 1972,
nam văzuto niciodată. Câștigă
Ilie Năstase, e tânăr și nu poate fi
învins, tenisul era mai frumos și la
New York nu venise încă viitorul.
Mam uitat cu Radu Cosașu la
înmormântarea lui Johnny Halli
day, neam uitat la Turul Franței,
la meciurile de la RolandGarros
ale cehului Štěpánek, am vorbit
mult despre Bogza și Preda și pră
vălia de pălării a bunicii lui Radu

Casa care dansează,
Praga

CĂTĂLIN PAVEL
CÂTEVA PÂNZE SUS
articolul se va zbate în mediocritate,
în vreme ce dacă îl scrii pe genunchi
și îi dai titlul „Între dragoste și milă“
vei fi clicuit, vei fi deschis, vei fi citit.
Cu alte cuvinte, orice aș scrie, e OK,
singurul secret e să nu mă întrerup,
să nu mă apuc să verific, pentru
nimic în lume, dacă se zice „din con
tră“ sau „din contra“.
Cu aceste manevre reușesc să
revin la textul despre Sjuhärad
sbygden – și foarte bine fac, pentru
că el trebuia deja trimis acum trei
zile. Miam depășit blocajele, îndo
ielile, am poftă de lucru și încrede
rea că voi produce ceva sărac, dar
curat. Dar aici îmi amintesc de Isaac
Boxtel din Laleaua neagră. Caut pe

Google „alexandre dumas la tulipe
noire pdf“, pe care în nici zece mi
nute îl am pe desktop și recitesc re
laxat. Din păcate există un preț care
trebuie plătit pentru a fi binedispus,
și anume, două ore mai târziu, sunt
prostdispus, nu mai am chef să ci
tesc, nu mă mai pot concentra la
nimic, doar mă uit la poze vechi de
când încă nu ne despărțisem, sau
despărțiserăm, nu știu cum se zice
corect, nare importanță, nu citește
nimeni, și în turcă tendința e
aceeași, nu prea se mai folosește,
cum vor gramaticile, desinența (așa
se zice?) lar la verbele la persoana
a treia plural.
Mă roade însă faptul că un titlu
mai bun ar trebui să aibă și nițel
conflict, cum ar fi „Când dușmanul

devine prieten“, dar nu, asta suge
rează moliciune, mai bine „Când
prietenul devine dușman“, asta su
gerează oțelire. Temporar remontat
de această limpezire a situației, ter
min paragraful introductiv despre
industria textilă. Dar și mai bine,
când scrii un articol aș recomanda
titlul „Un concediu cu Dacia 1300“,
pentru că vine cu multă nostalgie,
iar nostalgia e noul fastfood. Și Asi
mov. Câte semne cu spații sunt
până aici? Deabia 1.500. Nu poate
fi adevărat! Eram convins că am în
cropit deja 3.000, că sunt aproape
gata. Cât a zis redactorulșef că tre
buie să...? A zis că vrea texte de
5.000 de caractere cu spații. Dar
asta înseamnă că merge și 4.500. Ni
meni nu dă sfoarăn țară, „sau furat

ANDREI CRĂCIUN
CULEGĂTORUL DE HARFE

Cosașu, de unde își lua pălăriile
Sadoveanu însuși, despre comu
nism și capitalism, despre mani
heism, despre publicistica lui
Márquez și pianiștii Sanseverinei.
Și toate zilele acestea au fost zile
fericite din viața mea.
Radu Cosașu are puterea să
dea fiecărei întâlniri ceva de ne
uitat, dăruind – istorii de pe hipo
drom și de pe stadioane dispărute,
știri decupate din ziarele fran
ceze, o întâmplare cu BruneaFox,
amintiri din anul 1957 – dăruind
mereu, fidel acelei aritmetici spe
ciale prin care doar dăruind neîn
cetat te poți îmbogăți sufletește.
Radu Cosașu e omul cu sufletul
cel mai bogat din câți am întâlnit
pe pământ. SDC

500 de caractere cu spații“. Poți să
întinzi coarda, atâta timp cât nu se
rupe. Dar oare de ce se zice nu în
tinde coarda? Cum o să stai cu ea
așa, neîntinsă, ce pește prinzi cu
un asemenea fir? La muncă, nu la
întins coarda, aia da, merge.
Sjuhäradsbygden îmi aminteș
te, de data asta nu aleator, de Eph
raim Kishon, un scriitor israelian.
De fapt termenul care i sar aplica în
dicționar ar fi „umorist“, unul din
cele mai dure cuvinte pe care le cu
nosc, pentru că sugerează că omul
respectiv intră mascat întro cameră
și dintro dată începe săi umorizeze
pe oamenii care stăteau liniștiți aco
lo. Kishon era tradus în neștire în
Germania, zeci de cărți (nu știu dacă
ia apărut vreo carte și în româ
nește) și toate schițele lui începeau
cu același procedeu înșelător. Zicea
de exemplu ceva de genul: „Una din
marile probleme ale societății de
azi este vulnerabilitatea democra
țiilor“, dar schița era apoi strict des
pre cum se pun murăturile. Așa
ceva o fi permis în literatură, dar e
inacceptabil în gazetărie, unde ti
tlul și paragraful inițial trebuie să
reflecte clar conținutul, iar totul să
fie livrat la timp. Sau, dacă toate
acestea sunt în mod obiectiv impo
sibile, măcar fără a se depăși cu nici
un chip cele 5.000 de se SDC
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Jurnal de coronavirus: noi, cei cu botniță
Recunosc, sunt un purtător de
mască. Adică de botniță, cum i se
spune în cercurile din ce în ce
mai largi ale protestatarilor îm
potriva măsurilor de protecție
din vremurile astea epidemice.
În satul nostru suburban sa in
stituit starea de urgență și
masca... pardon, botnița a devenit
obligatorie pentru oricine iese pe
stradă, fie doar și ca să se uite
dacă vecinul nu ia luat cumva
din greșeală tomberonul de
gunoi scos la poartă ieriseară.
Weekendul trecut am ieșit în oraș
(în Timișoara) și neam plimbat și
noi în familie – toți mascați, inclu
siv copiii, și, sincer să fiu, cum afară
se făcuse destul de rece, masca aia
parcă mă și încălzea puțin. Odată
ajunși în Piața Operei, care roia de
lume, am auzit niște strigăte gâjâite
și metalizate țâșnind printro por
tavoce și neam apropiat curioși:
era un minimiting cu vreo două
zeci de participanți strânși în semi
cerc în fața unui vorbitor prin

RADU PAVEL GHEO
ROMÂNII E DEŞTEPŢI

megafon. Iar vorbitorul, un ins ro
tofei, cu barbă și cu o voce înecată
de furie, vitupera împotriva măști
lor și a purtătorilor lor. „Așa, tre
ceți, treceți, purtători de botniță!“,
ne apostrofa el pe cei care ne apro
piam curioși, după care revenea
fără pauză la discursul lui.
Omul era sincer furios. Se ve
dea pe el: credea cu încrâncenare în
ceea ce spunea. Spumega dea bi
nelea și vocea i se îneca din când în
când de flegmă pe când turuia cu
ardoare explicații și raționamente.
Deaia lam și ascultat cu o ureche,
în timp ce mă îndepărtam agale.

Botezul USR-PLUS
Alianța condusă de Dan Barna și
Dacian Cioloș na obținut un
scor strălucit la alegerile locale.
Ba unii sau și grăbit să pro
clame începutul sfârșitului pen
tru gruparea care lua 22,5 la sută
în urmă cu un an și câteva luni la
europarlamentare. Nici nu prea
avea cum să scoată un rezultat
remarcabil pe 27 septembrie,
câtă vreme USRPLUS nu deținea
reprezentanți în administrația
locală. E complicat să te bați la
primărie cu armatele bine ro
date ale PNL și PSD.
Totuși, rezultatul alianței a fost
sub așteptările fanilor USRPLUS.
Cine își închipuia însă că Alianța
va avea o zestre de 20 la sută la lo
cale și va câștiga sute de primării
a arătat naivitate politică.
Știm cum sunt dirijate resur
sele în plan local, știm cum sunt
vânați candidații incomozi de
către edilii în funcție, știm câtă
energie se consumă în orașele și
comunele patriei la acest tip de
alegeri. Bugetele au tot crescut în
ultimii ani, iar pentru găștile care

sau înșurubat la nivel local ar fi
fost o tragedie să piardă taman
acum toate contractele și privile
giile. Vor fi proiecte uriașe de ge
stionat în următoarea perioadă,
iar multe dintre acestea vor fi im
plementate de primării sau de
consilii județene.
Nimeni na conceput săși
piardă postul. Baroni de toate cu
lorile sau reales în proporție de
80 la sută, mai ales că am avut ale
geri întrun tur, soluție convenită
anterior de granzii politici. Puține
au fost cazurile în care edilii în
funcție șiau pierdut mandatele.
Rezultatul USRPLUS din 27

Lam auzit asigurândui pe disci
poli că nici vorbă să transmiți
COVID19 doar vorbind cu cineva
față în față. La fel cum, dacă porți
ochelari, nul faci pe cel de lângă
tine să se îmbolnăvească de ochi,
nici bolnavii de coronavirus nui
îmbolnăvesc pe oamenii de lângă
ei – cam așa suna unul dintre ra
ționamente. Of, și eu, miopul, care
mam ferit atâția ani să mă uit di
rect în ochii prietenilor mei cu ve
dere sănătoasă, ca să nui con
damn la ochelari pe viață! Poate
din cauza asta și am atâția prieteni
ochelariști. Cum de nu mia trecut
prin cap că nu există deochiul
miopului, așa cum nu există nici
contaminare cu COVID19 – sau
cu alți viruși ori bacili?
Serios vorbind, omul ăla apa
rent decent, cu o retorică și un vo
cabular ce trăda o oarecare edu
cație (măcar medie), ma îngrozit
mai tare decât coronavirusul. Să
compari o afecțiune specifică a
corpului uman cu o boală trans
misibilă – și despre care se știe că

e extrem de transmisibilă – în
seamnă să dai cu piciorul la multe
secole de progres medical și să mai
dai și cu tifla la sistemul edu
cațional, de vreme ce poți ajunge să
compari un virus cu miopia. Sau, în
aceeași logică, tuberculoza cu du
rerile de spinare. Și mau uluit
aplauzele cu care îi punctau dis
cursul cele câteva zeci de discipoli
când omul mai făcea câte o pauză
ca săși înghită saliva furiei.
Mă simt neputincios: nu sunt
în stare să înțeleg. Știu că dacă aș
discuta cu unul dintre oamenii
ăștia, adepți ai teoriilor cons
pirației, aș avea senzația aceea
frustrantă că vorbesc în gol, că vor
bele mele și ale lui curg pe niște
trasee paralele, care nu se vor în
tâlni niciodată. Am avut și încă am
reticențe față de senzaționalismul
titlurilor catastrofiste din ziare și
de pe net. Sunt dispus chiar să ac
cept că virusul COVID19 nu e
chiar atât de periculos cum se zice.
Dar există câteva noțiuni esențiale
pe care leam învățat cândva și

septembrie nu e neapărat sur
prinzător. Ba chiar putem spune
că în unele zone, mai ales în urba
nul mare, Alianța USRPLUS a
avut rezultate peste așteptări și că
a stricat socotelile fratelui mai
mare de dreapta, adică PNL.
Dominic Fritz a ieșit primar
la Timișoara, învingândul pe li
beralul Nicolae Robu. La Brașov,
tot un userist a câștigat primăria
în fața experimentatului George
Scripcaru de la PNL. Tot USR
PLUS a câștigat și la Alba Iulia. La
București victoria lui Nicușor Dan
na fost o surpriză, însă triumful
necunoscutului Radu Mihaiu la
sectorul 2 poate fi trecut la capito
lul evenimentelor greu de antici
pat cu vreo douătrei luni în urmă.
Pentru prima dată de la în
ființare, Alianța USRPLUS este la

putere în câteva localități din
țară, iar oamenii așteaptă primele
decizii și evident primele rezultate.
Ce înseamnă o altfel de admi
nistrație? Vom vedea mai multă
transparență la oamenii USRPLUS
care au ajuns primari? Vor fi spre
exemplu consilierii locali de la Iași
ai USRPLUS intransigenți și vor
cere socoteală în ședințele de con
siliu pentru fiecare leu cheltuit de
edilul Mihai Chirica? Una e retorica
de campanie, dar cu totul altceva
este să administrezi, să faci pro
iecte, să le urmărești și să te bați
pentru ideile tale.
PNL și PSD pornesc și acest
mandat de patru ani cu avantajul
experienței, probabil că vor în
cerca să blocheze avântul use
ristoplusist. Oamenii celor două
formațiuni cunosc dedesubturile
administrației, știu care sunt chi
chițele legislative, va fi greu pen
tru USRPLUS să facă față, să vină
cu ceva nou.
Nu sunt atât de mulți cei de pe
margine care așteaptă minuni de la
reprezentanții USRPLUS ajunși în
funcții. Dar românii vor o altă abor
dare, o altfel de politică, în slujba
comunității, nu pentru grupul politic
al celui cocoțat în funcția respectivă.
Primul gest al reprezentan
ților USRPLUS care au câștigat

Nu sunt atât de mulţi cei de pe margine care așteaptă minuni de la
reprezentanţii USR-PLUS ajunși în funcţii.
Dar românii vor o altă abordare, o altfel
de politică, în slujba comunităţii, nu pentru grupul politic al celui cocoţat în
funcţia respectivă.

care nu țin de credință sau aposta
zie: un virus e un virus care se pro
pagă și se multiplică, care îmbol
năvește și transmite boala prin
propagare, iar dacă poți săi limi
tezi răspândirea, ar fi bine să o faci.
Poate că măștile obișnuite, de
pânză, nu protejează cine știe cât,
poate că virusul nu e chiar atât de
virulent pe cât se zice, poate că nu
se transmite cu atâta ușurință –
dar de ceaș risca să verific pe pie
lea mea? Fac un calcul simplu și de
bunsimț, în care pun în balanță
măruntul inconvenient de a purta
o mască de pânză – fie, o botniță –,
pe lângă utilul obicei de a mă spăla
pe mâini, cu care cine știe pe unde
am umblat, și, în celălalt talger, ris
cul – oricât de mic – de a ajunge
pe un pat de spital, cuplat la niște
aparate care îmi forțează plămânii
să respire. Și mă gândesc – cum
am mai făcuto – la misterul
dispariției dinozaurilor. Poate că,
la vremea lor, și ei au refuzat un fel
de botniță. De ce nu? Dinozaurii
noștri o fac. SDC

FLORIN GHEŢĂU
VAGONUL CU VORBE
primăriile este cel legat de forma
rea majorităților în consilii. Va fi un
prim test care va indica exact cum
gândesc aleșii USR și PLUS din te
ritoriu și încotro se îndreaptă.
USRPLUS a câștigat doar câ
teva zeci de primării, însă proba
bil va avea măcar 50 viceprimari
și câteva sute de consilieri locali
și județeni. A venit momentul ca
acești oameni să coboare în arenă,
să vină cu soluții, să rezolve, iar
acolo unde nu au puterea de deci
zie să spună lucrurilor pe nume.
Alegătorii nu așteaptă mi
nuni de la oamenii USR și PLUS,
dar nici nu vor accepta ca aleșii
celor două partide săși încaseze
indemnizațiile și să închidă ochii
la tot ce se întâmplă în jur.
Alianța USRPLUS a primit
botezul, urmează primii pași pe
asfaltul tot mai rece și alunecos al
politicii românești. SDC
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Lumina albă a bluesului
Aproape toți chitariștii solo se zbat
să iasă în evidență întrun fel sau
altul. E normal, fiind „stăpânii“
instrumentului care sa impus în
ultima jumătate a secolului XX
drept rege al orchestrei.
Că, uneori, „orchestra“ numără do
uă instrumente sau chiar unul, e un
detaliu mai mult decât nesemni
ficativ. În fond, „omul cu chitara“
(vorba unei vorbe celebre în spațiul
muzicalpublicistic autohton pe
timpul comunismului) era în vre
murile de demult chiar zeul Apollo,
ale cărui puseuri de ieșire în evi
dență ca umanoid „beneficiau“ de
corecția lui Zeus, manager absolut
pe scena showbiz universală.
Cei drept, majoritatea „zgrip
carilor“ de azi par a se închina mai
abitir lui Dionysus decât lui Apollo,
bețivanul dovedinduse predispus
la petreceri și înconjurat de mai
multe femei decât starul frumuseții

DUMITRU UNGUREANU
ROCKIN’ BY MYSELF
prin definiție. Iar chitariștii...
Excepțiile confirmă regula. În
câte un domeniu, excepția este mai
degrabă... excepțională! Hai, că nu
trebuie să adnotez acest calambur,
vați prins încotro bat! Și dacă
exemplific doar cu un nume: Snowy
White, aproape că nui nevoie să
mai scriu tot textul, nui așa? Uite ce
spune el însuși despre sine, în piesa
Blues On Me, inclusă pe albumul cu
același titlu din 1989 (unele dis
cografii îl consemnează și sub titlul
Open for Business):

„I don’t believe in heaven, I
don’t believe in hell
I don’t ask out for mercy, ain’t
got nothing to tell
’Cause I have got no secrets,
I’ve got no needs
But what I’ve got inside me,
seems like trouble indeed
I have got the Blues on my
shoulder
I have got the Blues on me“.
Dragostea lui Snowy White pen
tru blues transpare șin denumirile
găsite comboului legat de numele
său: Blues Agency, White Blues
Project, Blues Flames etc. Aproape
toate piesele sunt compoziții perso
nale și în destule el cântă la nenu
mărate instrumente. Dar Snowy
White nu ține morțiș să iasă în
evidență nici ca solist vocal. Asta
denotă o privire lucidă a posibili
tăților expresive proprii și a șan
selor de reușită ale vreunei piese.
Nu mulți acceptă asemenea lucruri.

Și, desigur, ca orice artist fairplay,
Snowy elogiază contribuția invita
ților săi. Unele nume nar mai avea
nevoie de asta. De exemplu, David
Gilmour, Gary Moore, Chris Rea
(prezenți pe albumul din 1993, High
way to the Sun). Apropo de acest disc:
conține o piesă, Loving Man, scrisă și
interpretată în stilul lui B.B. King, pe
care am iubito fără noimă de la
prima audiție, ca peo femeie inac
cesibilă. Iertemise comparația, dar
nu pot să explic altfel bucuria indusă
de muzica lui Snowy White!
Cu doar doi până la cinci ani mai
mic decât răsfățata pleiadă a chita
riștilor care au măturat pământul cu

sunetul lor fantastic (Beck, Black
more, Clapton, Gilmour, Green,
Page), Snowy nu pare să fi trăit
amărăciunea neincluderii pe lista
obligatorie la documentarea despre
perioada de aur a bluesrockului
englez. Discurile, vreo 20, în peste 50
de ani de carieră profesională (și
aproximativ 40 ca lider de trupă și
solist principal), îl situează foarte
sus în ierarhia neoficială. Evident,
între primii zece, pentru numeroșii
săi fani, răspândiți în toată lumea.
Nu puțini sunt derutați, totuși, de
prezența lui White în două anturaje
fără legătură stridentă cu bluesul.
Unora le crește inima auzindui
pasajele din Pigs on the Wing (part
1+2) sau văzândul în The Wall, la
Berlin, 1990. Altora le trepidează
amintirea zilelor de restriște, când
(re)ascultă Chinatown, album Thin
Lizzy, 1980. Nici o participare la
aventurile altora nul dezvăluie însă
pe Snowy White așa cum este. Nu
mai discurile sale.
Cel mai nou, Something On Me
(2020, distribuit deocamdată online)
e o bijuterie de admirat în amurgul
unui pahar de orice. Tărie să fie! SDC
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Al doilea val COVID-19,
noi reguli pentru teatre
Binevenită e nuanțarea făcută de
autorități săptămâna
trecută în privința
corelării gradului de
ocupare a unei săli
de teatru în raport cu
evoluția numărului de
contaminări cu noul
coronavirus la mia
de locuitori.
După ce, aproximativ cu vreo zece
zile înainte, se suspendase activi
tatea cu publicul (atât în interior,
cât și în aer liber, deși toamna
prietenoasă ar mai fi îngăduit o
scurtă serie de reprezentații open
air), decidenții au înțeles că e mai
bine să diminueze treptat numă
rul de privitori dintro sală, îngă
duind 50 la sută din capacitatea
incintei până la 1,5 îmbolnăviri la
mia de locuitori și 30 la sută, până
la indice de 3 îmbolnăviri la mia
de locuitori.
Noua perspectivă mută ac
centul asupra planului local, ab
solut firesc, întrucât există variații
de la un oraș la altul, iar descen
tralizarea responsabilității (întrun
cadru normativ uniformizat) ofe
ră posibilitatea contextualizării
restricțiilor în imediatul adminis
trativ și temporal. În plus, aborda
rea aceasta poate stimula, sper ca
măcar întro anumită măsură,
mobilizarea comunității în tem
perarea accelerării molimei.
SĂLILE TEATRELOR
N-AU FOST
FOCARE
DE ÎMBOLNĂVIRI
Noile decizii vor diminua și frus
trările, normale, ale artiștilor,
producătorilor, care își pun vre
melnic profesia între paranteze, și
fanilor genului scenic. E sâcâitor să
programezi niște spectacole, să faci
repetiții (căci titlurile acelea nu sau
mai jucat de câteva luni bune), să
vinzi bilete, apoi peste noapte să anu
lezi totul. Pe spectatori, practica
aceasta îi va îndepărtade săli, pentru

că, oricât de mult îți place să mergi
la teatru, nu e plăcut să fii silit să
îți tot modifici programul și să
stai cu ochii pe anunțurile pu
blice, pe email ori pe cont, ca să
vezi dacă sau anulat reprezen
tațiile și ți sau returnat banii pe
bilete. Pe artiști îi demoralizează,
deoarece misiunea lor e să evo
lueze în fața unui public. Din feri
cire, privită la scară mai largă,
împrejurarea e temporară.
Sălile teatrelor nau fost fo
care de îmbolnăviri. E o realitatea
certificată de statistici. În cazurile
cu COVID19 din instituții de
spectacole și concerte, mai ales
tehnicieni (vezi situația de la Ope
ra și Teatrul Maghiar din Cluj)
boala sa contractat în alte medii
și a fost adusă în culise.
Răspândirea comunitară in
tensificată impune și o doză ridi
cată de hazard, dar e limpede că
în teatre regulile sanitare sunt
respectate atât în privința angaja
ților, cât și a publicului. Epidemio
logii susțin că nu neapărat (ne)res
pectarea canonului sanitar e pro
blema, cât fluxurile de oameni,
faptul că intră acolo 50, 100, 200
de oameni sau câți e voie, care vin
din medii foarte diferite și, ipote
tic, plimbă virusul dintro micro
comunitate întralta.
La ora la care scriu acest arti
col, teatrele din București tocmai
șiau pus on hold activitatea cu
publicul, așteptând temperarea
viitoare a molimei.
În privința protejării persona
lului artistic, tehnic și administrativ
din așezămintele culturale, testarea
periodică a acestora ar fi bineve
nită. Ar fi o măsură preventivă ce ar
developa din vreme cazurile asimp
tomatice și ar izola SARSCoV2,
acest virus extrem de contagios de
care trebuie să ne ferim prin toate
mijloacele până când un vaccin ne
va asigura imunitatea.
ARTA CARE REFLECTĂ
PANDEMIA
Cum era de așteptat, încep să apa
ră primele expresii artistice ale
pandemiei 2.0. Don’t take them
for granted (Eidos Foundation și
Unfinished) este o instalație foto
grafică inițiată de Cristian Movilă,

care începând din luna martie a
asistat prin intermediul obiecti
vului fotografic efortul angaja
ților din spitalele bucureștene. Pe
parcurs, echipa sa îmbogățit. Ca
pucine Gros a imaginat textele
care să pună în cuvinte povestea
video, să prelungească prin ver
balizare mesajul imaginilor. Peo
ple – love – invisible – miss –
unfinished sunt cuvintele care or
donează cadre fotografice de at
mosferă. Sa lucrat în albnegru,
neutralitatea cromatică intensifi
când emoția.
Tot de prin primăvară, Cri
stian Movilă ia vorbit lui Bene
dict Cumberbatch despre idee,
invitândul să fie voiceoverul ei.
Actorul britanic filma în Noua
Zeelandă și sa lăsat convins să
participe. Tonalitățile ușor abra
zive ale vocii sale au imprimat
părții video componenta auditivă
potrivită, expandând impactul
emoțional.
Instalația e construită pe ide
ea legăturilor de sânge, a calității
noastre de a fi fiica/ fiul, mama/
tatăl etc. cuiva. Sunt legăturile
cele mai puternice din interiorul
oricărei comunități, sunt ances
trale și indestructibile. Nodul de
conexiuni familiale recontextua
lizează toate evenimentele de
viață personală și socială, ne sen
sibilizează în cel mai înalt grad,
coboară din abstract întâmplări și
situații, le încarcă de conotații
afective.
Fundalul sonor reunește su
netele aparatelor medicale de la
terapie intensivă, traduce în so
norități operațiuni medicale care
înseamnă, în practică, pași către
revenirea la viața așa cum o știm
sau trecerea în neființă.
Instalația e participativă. Pe
pagina web a proiectului sunt în
scrise nume ale angajaților din
instituțiile sanitare COVID19 din
capitală, invitândui pe cei care
nu apar încă să se înscrie.
Don’t take them for granted a
avut o versiune publică, în Piața
George Enescu din București (9
octombrie), cu ecrane multiple pe
o structură de formă cubică, su
pradimensionată, dar e activă on
line pe Unfinished 2.0. E de privit,
e de gândit, e emoționantă. SDC

ION BARBU
PINACOTECA DIN PETRILA
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OLTIȚA CÎNTEC
DATUL ÎN SPECTACOL
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DOCUMENTARUL COLECTIV REPREZINTĂ ROMÂNIA LA OSCARURI

Alexander Nanau: „Șansele cresc odată
ce înscriem ﬁlmul la două categorii“
Pentru prima dată un documentar – e vorba despre colec-

cum apreciază șansele filmului, mai ales că acesta e dis-

tiv – a fost ales să reprezinte România în cursa pentru o

tribuit în SUA, începând din 20 noiembrie, de doi dis-

nominalizare la Oscarul pentru film internațional. Am stat

tribuitori importanți, Magnolia Pictures și Participant,

de vorbă cu Alexander Nanau, regizorul filmului, despre

care îl vor înscrie și la categoria lungmetraj documentar.

Ai avut emoții că filmul nu va fi
poate ales să reprezinte
România la Oscaruri?

Din câte știu, e prima oară când în
România au aplicat la această po
ziție și filme documentare, nu nu
mai ficțiuni. Dar, dintre toate pro
ducțiile românești eligibile anul
ăsta, prin prisma parcursului in
ternațional și al partenerilor ame
ricani (n.red.: Magnolia Pictures și
Participant), colectiv era, strategic
vorbind, decizia cea mai bună dacă

decidenții din partea Centrului
Național al Cinematografiei (CNC)
aveau ca obiectiv intrarea pe bune
în competiția Academiei Ameri
cane, nu acordarea unui fel de
Oscar local. Nu cred că a fost vorba
despre emoții. Dar pot spune că nu
am fost nici un moment sigur că noi
vom fi nominalizații.
Cum apreciezi șansele filmului de
a primi o nominalizare la Premiile
Academiei Americane de Film?

Mie greu să spun, e prima dată
când trec prin asta, dar publiciștii
care lucrează cu Participant și cu
Magnolia și care sunt în spatele
© Alex Gâlmeanu

IULIA BLAGA

distribuției unor filme ca Parasite,
Roma sau Green Book sau toate do
cumentarele care au fost nominali
zate sau care au câștigat Oscarul în
ultimii ani au foarte mare încredere
că de data asta România poate
ajunge mai departe decât până
acum, fie că intră pe lista scurtă, fie
că va primi o nominalizare.
Anul acesta e complicat cu
pandemia, pentru că sau schimbat
regulile de nominalizare și vor fi
sute de filme în secțiunea de lung
metraj documentar. E doar un în
ceput de drum, iar drumul e lung și
nu înseamnă neapărat Oscar sau
nominalizare. Ce e sigur este că
șansele cresc odată ce înscriem fil
mul la două categorii. Vizibilitatea
lui crește și e mai sigur că oamenii
chiar se vor uita la el. Iar noi știm
din experiență că, odată ce oamenii
văd filmul, îl apreciază și îl susțin.
Oare nominalizările la Oscar pe
care filmul macedonean Honeyland le-a avut anul acesta la categoriile film internațional și
lungmetraj documentar au
creat un precedent de care poți
profita?

Au creat cu siguranță un prece
dent astfel încât votanții AMPAS
să se uite mai atent la colectiv.
Dar nu a fost primul documentar
nominalizat la categoria film
străin. În 2014 a mai fost The Mis
sing Picture, al lui Rithy Panh.
Cum îți explici avântul documentarului din ultimii ani? Mă

refer nu doar la Oscaruri, ci și la
faptul că în România se fac tot
mai multe documentare valoroase, că ele intră în săli, că a
crescut și interesul publicului
pentru documentar.

Trăim întradevăr acest golden
age al filmului documentar, care
are foarte mult dea face și cu dez
voltarea limbajului documenta
relor, care devin tot mai sofis
ticate, mai bune și mai accesibile
publicului, dar probabil și cu ne
voia oamenilor de a crede po
veștile pe care le văd. Realitatea
imediată e nonstop alterată de
fake news și de forțe care încearcă
să ne influențeze capetele și vie
țile în cel mai negativ mod, iar
asta creează o cerere pentru aces
te filme documentare în care oa
menii au încredere că le livrează
o imagine mai precisă și mai ade
vărată a lumii. Avem nevoie de o
imagine riguroasă a lumii acum,
când lupta dintre fake news și
adevăr e cruntă.
Iar pandemia ajută în acest moment documentarul, în vreme
ce producția de film de ficțiune
stagnează.

Exact, finanțarea documentarelor
și pornirea producțiilor e mai
ușoară pentru că riscul e mai mic,
iar echipele sunt și ele mai mici și
pot lucra. Vorbesc despre finan
țarea internațională pentru că în
România în momentul acesta stag
nează orice fel de finanțare. CNCul
are limită de bani, Guvernul nu se

Faptul că guvernul a închis de pe o zi
pe alta teatre și cinematografe, ca să revină și să spună: «Pardon, ne-am înșelat
la cifră» denotă un cinism și o incompetenţă cu care nu mă pot împăca.

pricepe și nu se uită pe cifre să vadă
cât venit generează industria cultu
rală, așa că la noi producția cultu
rală (film, teatru etc) nu va stagna,
ci practic va dispărea în următorii
doi ani. Iar pe noi ne vor forța să
plecăm spre surse internaționale
care ne vor permite să muncim.
Putem găsi un exemplu de
bună guvernare a sectorului cul
tural chiar în alte țări din Europa
de Est, cum ar fi Slovacia. Guver
nul slovac tocmai a acordat un
ajutor pentru criza COVID în va
loare de 11 milioane de euro sec
torului cultural privat, din care
500.000 se duc la cinematografele
forțate să închidă un timp.
Vorbeai despre plecatul spre
alte surse de finanțare, dar nu
poate pleca toată lumea.

Problema e ce faci cu o industrie
întreagă, ce faci cu oamenii din
spatele regizorilor sau producăto
rilor. O mulțime de oameni au
susținut această industrie lu
crând și cotizând enorm de mulți
bani la bugetul de stat, din taxe și
impozite, iar acum acești mii de
oameni vor rămâne fără nici un
fel de venit și nici nu vor avea cum
genera venituri pentru stat după
pandemie. Avem la guvernare
nonstop niște oameni incompe
tenți care habar nau nici de eco
nomie, nici de nimic.
colectiv a avut multe proiecții în
orașele din România, urmate de
discuții cu membrii echipei care
nu s-au referit doar la film, ci s-au
extins și la ce se întâmplă acum
în țară. Cum s-au sedimentat
impresiile tale?

În România, din păcate, lam avut
doar două săptămâni în sălile de
cinema, pentru că pe urmă a înce
put pandemia, dar în prima săptă
mână, când am făcut turul țării prin
orașe mai mari sau mai mici, am fost
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plăcut surprins să văd săli pline ochi
și public foarte tânăr. Cei mai mulți
spectatori aveau între 18 și 30 de ani,
respectiv între 30 și 40 de ani. La
ClujNapoca au fost două proiecții
pline una după alta la cinema „Florin
Piersic“, întro sală de 700800 de lo
curi, iar la Iași a fost o coadă lungă
de tineri prin tot centrul, care au
umplut o sală de 900 de locuri.
După proiecție am reținut
reacții de genul: „Până acum mă
gândeam să plec din țară, dar în
seara asta mam răzgândit. Nu
plec, rămân și mă alătur celor vor
să schimbe ceva, celor care vor să
recupereze societatea din mâinile
corupților“. Cineva a întrebat la
un moment dat: „Când veți face
partea a doua?“, iar altcineva ia
răspuns tot din sală: „Partea a do
ua o facem noi“.
Regizorii de documentar spun
de regulă că își propun să arate
realitatea, nu să schimbe
conștiințe, dar se pare că asta
ai reușit cu colectiv.

Eu cred că filmele nu sunt menite
să facă dreptate și nici să schimbe
societatea. Dar filmele pot schim
ba conștiințe, da. Dacă e bine
făcut, un film va fi pentru fiecare
spectator o experiență personală
și va declanșa o introspecție per
sonală care ar trebui să fie diferită
de la persoană la persoană. Cred
că un film documentar îi poate
determina pe oameni să se gân
dească la propria atitudine de
viață, la propriile acțiuni (sau ne
acțiuni) și poate schimba con
științe una câte una, dar nu cred
că e menit să schimbe o societate
întrun an sau în zece.
Ai și tu impresia că reacțiile pe
care filmul le-a provocat pot fi
un fel de coda a filmului care se
termina dezarmant cu rezultatele alegerilor din 2016?

Am mai auzit opinia asta, dar mie
nu mi sa părut un final dezar
mant. Mi se pare un film optimist
prin prisma personajelor care în
această lume ajunsă întrun sta
diu deplorabil luptă pentru niște
valori și principii. Asta există în
România și asta vedem acum –
dorința de schimbare.
Filmul se termina cu rezultatul
alegerilor – Vlad Voiculescu își
face bagajele, familia Hogea
vine de la cimitir – și e sentimentul că, uite, oamenii ăștia au
luptat și tot pesediștii au ieșit.

Înțeleg, cred că asta vine și din fap
tul că filmul arată o stare de fapt, el
arată că nu se câștigă schimbarea
unei societăți doar cu bune intenții.

9

în justiție pentru ce sa întâmplat.
Nici măcar nu a început procesul
celor care au mințit și provocat cu
bună știință infectarea și moartea
unora dintre răniți, oprind sau re
fuzândule transferurile și mințind
că sunt cel mai bine tratați aici.

colectiv, de Alexandru Nanau

Crezi că filmul, ducându-se
la Oscaruri, poate grăbi acest
proces?

Desigur, populismul și propaganda
au întotdeauna mult mai multe
șanse decât orice guvernare onestă
atâta timp cât presa independentă e
puțină, iar cea aservită e mai puter
nică. Schimbarea pe care oamenii o
doresc și care este așteptată e o
schimbare a unei societăți, iar ea
implică o durată istorică diferită de
durata obișnuită a schimbărilor din
viețile fiecărui individ luat în parte.
Orice schimbare de acest fel nu se
întâmplă doar cu bune intenții și
fără o atitudine radicală, mai ales
împotriva corupției generalizate.
Pe de altă parte, nu crezi că în România există și un fel de teamă în
abordarea subiectului Colectiv?

Cred că există o teamă în aborda
rea în artă a oricărei teme care
implică politica. Au fost voci lo
cale care au spus: „Dom’le, dar
ăsta e un film politic, e reclamă
pentru Vlad Voiculescu sau e PR
pentru Cătălin Tolontan“. Mi se
pare că să spui că un film nu tre
buie să fie politic e o interpretare
greșită per se a termenului. Orice
film preocupat de societate e un
film politic, iar lăsarea posibi
lității interpretării lui în diverse
moduri e un semn de respect al
autorului pentru publicul său.
Responsabilitatea mea principală
e față de autenticitatea a ceea ce
am surprins și documentat, nu să
cenzurez autenticitatea poveștii
prin anticiparea și încercarea de
a elimina anumite interpretări.
De ce te atrag poveștile despre
outsideri? Și eroii celorlalte documentare ale tale, Lumea văzută de Ion B., respectiv Toto și surorile lui, erau outsideri.

Probabil pentru că și eu miam trăit
viața ca outsider, între societatea
românească și cea germană, dar
probabil și pentru că eu cred foarte
tare în perspectiva outsiderilor

Cred că un film documentar îi poate
determina pe oameni să se gândească
la propria atitudine de viaţă, la propriile
acţiuni (sau neacţiuni) și poate schimba
conștiinţe una câte una.

Nu știu și nici nu știu dacă e res
ponsabilitatea unui film să facă așa
ceva. Așa cum cred că fiecare spec
tator dezvoltă o relație personală
cu un film bine făcut, și oamenii în
funcții din sistemul judiciar pot
trage, uitânduse la film, conclu
ziile lor. Și dacă ei susțin că ce sa
întâmplat nu trebuie supus unei
răspunderi, iar acesta este modul
lor de a contribui la dezvoltarea
societății în care doresc să trăiască
și ei, și copiii lor, e treaba lor. Din
păcate, este și treaba noastră.
Ești ultimul regizor care
vorbește despre proiectul
următor, te întreb doar dacă ai
deja o idee.

Da, sigur că am.
asupra lumii. Nu fac parte din nici
un club și în munca mea miam
dezvoltat un mod de lucru perso
nal legat de cum fac filmele, de
cum obțin conținutul lor, precum
și un limbaj personal. Și în viața
privată încerc să îmi educ copiii
în afara mainstreamului.
Niște outsideri sunt și sursele
din colectiv, care au un curaj extraordinar. Cum le-ai convins să
se lase filmate?

Cred că am beneficiat mult de
faptul că jurnaliștii au avut încre
dere în noi și de înțelegerea clară
pe care am avuto cu sursele că,
înainte de a termina filmul, ne
vom uita împreună la montajul
scenelor cu ele, iar ele își vor da
sau nu acordul să apară în filmul
final. Practic am montat filmul
neștiind dacă la sfârșit ele îl vor
agrea sau nu, dar din fericire, au
fost niște femei foarte curajoase.
Ți se pare ciudat că avertizorii
de integritate (whistlerblower-ii)
din film sunt toți femei?

Mie nu mi se pare ciudat asta. În so
cietatea românească diferența din
tre femei și bărbați e foarte mare.
Eu prefer întotdeauna să lucrez în
România cu femei, pentru că sunt
mult mai deschise, mai deștepte,
mai curajoase și mai puternice ca
bărbații. Din experiența mea de
lucru de peste 10 ani în România
știu că aici te poți baza pe femei
mult mai mult decât pe bărbați.

La ce au fost atenți avocații
voștri când ați început să filmați
și pe urmă la montaj?

Au fost atenți la toate drepturile pe
care le implică filmarea unui docu
mentar: ce înseamnă accesul în anu
mite locuri, ce înseamnă apariția
unui funcționar public șamd. Și la
Toto... am fost foarte blindați, pentru
că lucram cu minori, dar aici am avut
mai mulți avocați din mai multe zone
de drepturi. Dar, oricum, orice fil
mam deja se făcea public în mass
media. Pe undeva, partea juridică a
fost poate mai simplă decât la Toto....
Melodia de la final, Nothing
More, a trupei The Alternate Routes, pare scrisă special pentru
film, e ca o concluzie. („To be
humble to be kind,/ It is a giving
of the peace in your mind,/ To a
stranger to a friend,/ To give in
such a way that has no end,/ We
are love, we are one,/ We are how
we treat each other when the day
is done“). Chiar așa s-a întâmplat,
familia Hogea asculta melodia
aceasta venind de la cimitir?

Sa întâmplat așa cum e în film.
Narcis a decis să pună cântecul
preferat al lui Alex, fiul lui. Aveau
playlistul în mașină. Acum două zile
a fost ziua lui Alex Hogea (n.red.:
discuția a avut loc în 14 octombrie).
Iar pe 30 octombrie se fac cinci
ani de la Colectiv.

Da, și cinci ani de când nu există
nici un fel de sentință definitivă

Va fi tot un film „politic“?

Cum spuneam, orice film care se
ocupă de societate e politic.
Deci nu pleci încă din România.

Nu știu, sunt diferite idei și pro
iecte care nu sunt toate legate de
România. Eu miaș dori să rămân,
dar guvernul preferă să lase să
moară industria culturală decât
să gândească un sistem de ajutor
pe timpul pandemiei. Faptul că
au închis de pe o zi pe alta teatre
și cinematografe, ca să revină și
să spună: „Pardon, neam înșelat
la cifră“ denotă un cinism și o
incompetență cu care nu mă pot
împăca. SDC

Magnolia Pictures a lansat
și promovat în SUA filme de
Oscar precum Parasite (de
Bong Joon-ho), The Square
(de Ruben Ostlund) sau
Shoplifters (de Hirokazu
Kore-eda), în vreme ce
Participant și-a legat
numele de Roma (de
Alfonso Cuarón), Green
Book (de Peter Farrelly) și
de documentarele
Citizenfour (de Laura
Poitras) sau An
Inconvenient Truth (de
Davis Guggenheim).
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ÎN EXCLUSIVITATE PENTRU ROMÂNIA, REGIZOAREA MINI-SERIEI HBO DE LA ÎNCEPUT

© HBO

Susanne Bier despre Nicole Kidman, Hugh Grant
și plăcerea de a regiza un thriller despre neîncredere
În 26 octombrie 2020 mini-seria
de șase episoade The Undoing/ De
la început, creată de David E. Kelley și regizată de Susanne Bier, are
premiera pe HBO și HBO GO.
Nicole Kidman, care a colaborat cu
Kelley la Sweet Little Lies/ Marile
minciuni nevinovate, revine ca protagonistă și producător executiv al
unui antrenant thriller psihologic
despre minciună și trădare în high
class-ul newyorkez, unde o psihoterapeută de succes (Kidman) află
că soţul oncolog (Hugh Grant)
e un mincinos fără scrupule.

De ce vi s-a părut că Hugh Grant
era cel mai potrivit să-l joace pe
soțul lui Grace, Jonathan?

IULIA BLAGA

Miniseria adaptează romanul You
Should Have Known, de Jean Hanff
Korelitz, care a apărut și la Editura
Litera, în ianuarie 2020, cu titlul Ar
fi trebuit să știi... dar acum e prea
târziu. Am avut posibilitatea să văd
în avans primele episoade și nam
făcut pauze între ele. Dacă Nicole
Kidman și Donald Sutherland
joacă la cotele lor înalte obișnuite,
surpriza e Hugh Grant, al cărui
șarm implacabil e exploatat întrun
rol de contreemploi pe măsură,
care determină fluctuațiile umo
rale ale celorlalte personaje.
Daneza Susanne Bier, care a luat
Oscarul pentru film străin cu In a
Better World/ Întro lume mai bună
în 2011 și care a cochetat în cariera ei
începută la sfârșitul anilor ’90 cu co
media romantică, cu filme realizate
sub preceptele Dogmei 95, dar și cu
filme de largă respirație construite în
jurul unor actori cunoscuți, își
folosește experiența din regizarea se
rialului BBC The Night Manager/
Managerul nopții (2016) pentru a
asambla o poveste tensionată și ex
celent jucată, care se rescrie perma
nent sub ochii spectatorului.
SDC vă prezintă, prin amabi
litatea HBO România, un interviu
în exclusivitate pentru România
cu Susanne Bier, pe care lam tra
dus și adaptat. Citindul miam
adus aminte ce nea spus Philip
Kaufman întrun interviu realizat
la Cannes în 2012 – Kaufman a re
gizato pe Nicole Kidman în pro
ducția HBO Hemingway &
Gellhorn –, că e atât de creativă,
încât dă trei duble diferite pentru
aceeași scenă. Susanne Bier a zis
același lucru.

dublă care să nu fi fost diferită de
precedenta.

Cum a pornit proiectul?

Mai întâi am primit prima va
riantă de scenariu a primului epi
sod. Sunt o mare admiratoare a lui
David (n.red.: David E. Kelley) și
încă înainte de a mă apuca de citit
miam spus că va fi ceva foarte in
teresant. Chiar mia plăcut, iar
când am aflat că Nicole era și ea
implicată totul a devenit și mai îm
bietor. Am stat prima oară de
vorbă cu ea, a fost foarte seducă
toare, apoi am vorbit din nou cu
David, am citit cartea și miam dat
seama destul de repede că avem cu
toții aceeași viziune despre cum ar
putea arăta proiectul. Am avut cu
toții sentimentul că, lucrând îm
preună, putem aduce acea viziune
pe ecran. Ceea ce am și făcut.
Deci ați avut un cuvânt de zis
asupra scenariului celorlalte
episoade.

Oh, da. După ce am citit primul epi
sod, iam spus lui David: „Proiectul
ăsta poate so ia în două direcții –
poate fi un thriller sau poate fi o
dramă. Aș fi mai interesată de thril
ler, pentru că simt că întracolo tre
buie să meargă“. David a fost de
acord și după mai multe conver
sații a început să îmi trimită scena
riile celorlalte episoade. A fost o
colaborare foarte bună și nepro
blematică; a revenit asupra scena
riilor acolo unde era necesar.
Ce anume v-a plăcut la poveste?
Poate faptul că e un thriller care
folosește teme contemporane?

Da, așa e. Tema principală se referă
la cât de mult suntem în stare să
cunoaștem o altă ființă umană. Cât

Tema principală se referă la cât de
mult suntem în stare să cunoaștem o altă
fiinţă umană. Cât de mult ne putem
încrede în propriile instincte?
de mult ne putem încrede în pro
priile instincte? Cât de mult ne pu
tem încrede în ceea ce vedem? Fie
care dintre noi sa confruntat cu
aceste probleme, întro măsură mai
mare ori mai mică. În al doilea rând,
mi sa părut că, dacă pui în centrul
acestei construcții care se dovedește
complet falsă o persoană frumoasă,
interesantă și realizată cum e Grace,
rezultatul va fi cu totul irezistibil.

Desigur. Aș fi nemulțumită dacă
între noi nar exista un schimb con
stant de idei. Poate fi ceva exte
nuant, dar e foarte profitabil. Nu
cred că a existat un singur weekend
în care să nu îmi petrec jumătate
din timp vorbind la telefon cu acto
rii și cu David, iar în cealaltă jumă
tate să nu lucrez pe scenariu. Odată
ce începi filmările, nu mai ai timp
de pauze, totul e la foc continuu.

Când spuneți o poveste,
empatizați cu un singur personaj sau încercați să vă apropiați
de toate în mod egal?

Vă doreați de multă să lucrați cu
Nicole Kidman?

Cum să zic, din moment ce Grace e
personajul central, te identifici cu
ea, dar eu mam identificat și cu
ceilalți. Un regizor are nevoie să
înțeleagă fiecare personaj în orice
moment; trebuie să poată intra în
mintea lui – altfel nu poate regiza.
Parte a ceea ce face meseria noastră
atât de interesantă e faptul că tre
buie să intri și în mintea unui socio
pat, și în mintea unui copil – deși
uneori te cam sperie să intri în min
tea atâtor oameni. (Râde.) Uneori
spui că înțelegi un personaj cam
prea bine, iar alteori spui: „OK, mă
bucur că e doar un film“. (Râde.)
Ce așteptați de la actori? Vă
doriți să vină cu propriile idei
asupra personajului?

Iam admirat dintotdeauna geniul,
curajul, asiduitatea și abilitatea ne
bunească de a deveni personajul
pe care îl joacă. E aproape ca și cum
iai implanta un cip în creier, iar ea
ar deveni dintrodată altcineva. Da,
am admirato dintotdeauna și
mereu miam dorit să lucrez cu ea.
Și s-a ridicat la înălțimea
așteptărilor?

Oh, da. E extrem de ușor să lucrezi
cu ea și e foarte interesantă. Nicole
face orice îi ceri și e și supercrea
tivă. Fiecare dublă o face altfel. Am
o mare satisfacție atunci când fil
mez și nu știu exact ce se întâmplă,
dar primesc cadouri de genul ăsta.
Iar ea livrează aceste cadouri tot
timpul – Hugh (n.red.: Hugh Grant)
la fel. Amândoi improvizează foarte
mult. Nu cred că au avut o singură

E ciudat că Hugh a fost prima mea
alegere, una instinctivă. Doream de
multă vreme să lucrez cu el, am
avut împreună un proiect care a
căzut și tot timpul miam zis că e
un actor superinteresant, care cred
că în timp a devenit și mai intere
sant. Mi sa părut ca poate juca un
tip foarte enigmatic de personaj –
cineva cu mult farmec și care e
foarte haios, dar care în spatele
poantelor și a șarmului ascunde
ceva foarte adânc și care nu știi
dacă e bun sau rău. E ceva trist ori
e ceva înfricoșător? Întotdeauna
ma intrigat ideea că în spatele glu
melor și al șarmului lui Hugh se
poate ascunde ceva mult mai peri
culos și mult mai alunecos, ceea ce
era perfect pentru Jonathan. Hugh
la creat pe Jonathan. Personajul
putea fi în multe feluri, dar Hugh a
creat un Jonathan numai al lui.
În schimb, Donald Sutherland
(n.red.: care îl joacă pe tatăl lui
Grace) dă un aer amenințător
personajului său, nu credeți?

Donald e fantastic. Încă înainte de
începe să fac filme, mi se întâmpla să
mă uit la câte un film unde Donald
nu avea rol principal, dar unde în
totdeauna erau scene pe care le fura.
Personajul lui simbolizează o anu
mită poziție socială și financiară, e
din vechea generație. Tatăl lui Grace
nu e un om rău, doar că șia trăit
viața fără săși pună prea multe în
trebări, iar când lucrurile încep să se
deșire, se deșiră și pentru el.
Vă plac filmările?

Mi se par teribil de incitante, deși sunt
extenuante. E ca și cum ai alerga la
maraton timp de 90 de zile. Vrei să
faci asta, dar când ajungi la jumătate
te întrebi dacă o să reziști și pe urmă,
când mai ai doar 20 de zile, începi să
te gândești cu dor la toată echipa.
(Râde.) Știu că mulți regizori se întris
tează când se termină filmările, dar
eu mă simt eliberată pentru că simt
nevoia sămi limpezesc mintea. Pen
tru că pe urmă intru în montaj – alt
maraton, care nu mai e extenuant
fizic, dar tot extenuant rămâne. SDC

muzică

ANUL XVI NR. 707
24 – 30 OCTOMBRIE 2020

www.suplimentuldecultura.ro

11

Toamnă pianistică românească (II)

„O NOUĂ LUME, PLINĂ DE
CURIOZITĂȚI ȘI POSIBILITĂȚI
ÎNCĂ NEEXPLORATE“
Aurelia, felicitări pentru superbul
tău album Mozart, Hummel & Beethoven: Concerto, Sonate, Symphony, apărut la Ricercar. Hummel sau fortepiano, cine e personajul principal al albumului?

Mulțumesc! Greu de răspuns... Pe
cât de mult îmi place să personific
instrumentele pe care cânt, cred
totuși că ele rămân ceea ce sunt:
unelte care deservesc un scop mai
înalt, de a transforma în unde so
nore ideile pe care interpretul le
regăsește în partitură și le filtrează
prin propria sensibilitate și perso
nalitate. Cred așadar că muzica e
mereu eroul principal! În cazul
acesta, atât muzica lui Hummel,
cât și cea a lui Mozart și Beethoven,
pe care el ia apreciat enorm.
Cum ai ajuns la acest instrument
pe care inventatorul lui, florentinul Bartolomeo Cristofori, îl
numea „gravicembalo col piano
e forte“? Și de ce ai ajuns să-l
iubești?

„ÎMPĂRTĂȘIREA
UNEI EXPERIENȚE“
Care e geneza discului apărut
pe 11 septembrie la Ricercar?

Prima întâlnire am avuto la Salz
burg, la un curs de măiestrie cu
© Felix Abrudan

Prima întâlnire cu fortepianoul
la un masterclass Robert Levin a
fost o revelație pentru Aurelia
Vișovan: „asta auzea Mozart când
compunea!“, șia spus interpreta
pentru care instrumentul premer
gător istoricește pianului a deve
nit vehiculul unei mari iubiri.
Cu studii de pian modern, dar
și de fortepiano și clavecin la Cluj
și apoi Viena, Aurelia este astăzi o
artistă aplaudată și premiată peste
tot în lume. Pentru mine, discul
despre care a acceptat să vorbească
în exclusivitate în paginile SdeC
este al doilea eveniment al unei
minunate toamne pianistice româ
nești. Pentru ea și pentru melo
manii din toată lumea, prima ei în
registrare apărută la prestigioasa
casă Ricercar, în 11 septembrie, ca
urmare a câștigării premiului I la
Concursul Internațional Musia An
tiqua de la Bruges, în 2019, la cate
goria fortepiano.
O înregistrare excepțională
în premieră absolută, vibrând de
energia pasiunii, în care sono
ritățile camerale ale celor două
capodopere vă vor face să iubiți
sunetul bizar prin fragilitate și
căldură al instrumentului com
plet diferit de pianul zilelor noastre,
în care Aurelia Vișovan susține cu
strălucire extrem de dificila par
titură unde are atât rolul solistu
lui, cât și al acompaniatorului,
celelalte instrumente având un
rol timbral.

renumitul pianist, fortepianist,
organist și muzicolog Robert Le
vin. În sala de curs se aflau două
piane moderne, iar alături, un for
tepiano din vremea lui Mozart.
Levin nea rugat pe fiecare să în
cercăm să cântăm piesele clasice
pregătite pentru curs, pe forte
piano. Cu toții am avut atât un
mic șoc (deoarece sunetul și mo
dul de funcționare al instrumen
tului erau fundamental diferite
de cele ale pianului modern, cu
care eram obișnuiți), cât și o ade
vărată revelație: așadar, asta au
zea Mozart, când compunea pie
sele noastre preferate! Dintro
dată mi sa deschis o nouă lume,
plină de curiozități și posibilități
încă neexplorate. Aveam multe
întrebări fără răspuns: oare in
strumentul acesta a avut o contri
buție la însăși geneza pieselor?
Dacă Mozart ar fi cunoscut pianul
modern, ar mai fi compus el oare
la fel? În ce măsură compozitorii
se adaptau la limitele instrumen
tului și în ce măsură încercau să le
depășească? Cred că un răspuns
scurt la întrebarea ta ar fi: iubesc
fortepianoul pentru că mă trans
portă în timp, întro lume parțial
necunoscută, pe care încerc să o
descopăr cu ajutorul său.

A fost foarte simplu: discul sa
născut ca urmare a câștigării pre
miului întâi al concursului de la
Bruges. În finală, piesa impusă a
fost tocmai această prelucrare a lui
Hummel a concertului în do minor
de Mozart, pentru pian, flaut, vioară
și violoncel. Cei trei muzicieni cu
care am înregistrat discul sunt cei
care mau acompaniat și în finala
concursului, fiind desemnați și se
lectați de către organizatori. Neam
cunoscut acolo și a fost practic dra
goste la prima vedere! Am decis din
start că nu doresc neapărat să înre
gistrez un CD solo, cum ar fi fost
normal, ci să împărtășesc această
experiență cu ei, mai ales fiindcă nu
existau alte înregistrări ale acestor
piese pe piață.
Mozart – ce surpriză frumoasă și
originală să asculți acest celebru
concert nr. 24 într-o versiune
camerală, cu o culoare specială

și o atmosferă senzuală și delicată, mult spațializată de aranjamentul lui Hummel. Cât de
greu e să susții în paralel dublul
rol al pianului, cel al orchestrei
și al solistului, și să rămâi totodată în paradigma concertului
pentru pian și nu a unui cvartet
cu pian?

Întrun fel, e mai simplu să fii me
reu cu mâna pe pian și să cânți și la
părțile de tutti. Nu îți pierzi concen
trarea. Pe de altă parte, în contextul
unei înregistrări, este și foarte obo
sitor. Mereu trebuie să fii pe fază, în
priză, ore în șir. Pe lângă asta, trece
rea de la o parte de tutti la una so
listică nu e lipsită de dificultăți,
dintro dată tipul de sunet trebuie
să fie altul, dar e și asta o aventură –
așa cum îmi place mie!
Hummel, Sonata pentru pian în
fa minor op. 20 – o lucrare solo
de o tandrețe aparte pe fortepiano în această sonată quasi
una fantasia în trei părți: cum e
„originalul“ Hummel pentru tine
la fortepiano, muzica unui aranjor genial despre care știm că a
fost și pianist remarcabil?

Hummel este un compozitor între
două lumi: cu un picior încă în
clasicism, explorează deja, cu toa
te mijloacele, expresivitatea ro
mantismului. Lucrul cel mai fra
pant pentru mine în muzica sa
este exact această aparentă dezor
dine de idei și sentimente: de la o
secundă la alta trece de la nostal
gic la exuberant, de la energetic la
melancolic. Foarte tipic romantis
mului, de altfel, dar încă fără for
me bine definite, lucru care și mie
îmi oferă o mai mare libertate. Ca
interpret, simți întrucâtva că nu
știi ce va urma în măsura urmă
toare (la figurat, bineînțeles; dacă
se întâmplă asta la propriu, pe
scenă, nu e chiar plăcut!), simți că
explorezi un teren necunoscut,
care te poate lua prin surprindere
atât pe tine, cât și pe cei din pu
blic. Întrun fel, parcă reprezintă

CĂTĂLIN SAVA
RUBATO.
RUBRICA DE CLASICĂ

însăși natura vieții, cu toate necu
noscutele momentelor care încă
nu au sosit.
Beethoven, Simfonia nr. 1 în do
major – să cânți toate notele din
partitura de orchestră!

Da, pentru că, fără să minimalizez
aportul colegilor, pianul e totul
aici, o colorizare a trioului vioară
flautcello.
La final, un îndemn și un salut
pentru melomanii români și cititorii SdeC: de ce să ascultăm
acest disc?

Dacă nu am reușit să vă conving
în răspunsurile de mai sus, îmi e
greu să cred că o voi face acum;
însă aș dori să transmit că vă con
sider pe toți dedicatori ai acestui
disc! Îmi doresc mult să prezint
fascinanta mea lume sonoră și
publicului românesc, mai puțin
familiarizat cu acest tip de instru
mente. O consider o datorie a
mea, ca româncă, mai ales întro
perioadă în care nu am putut
sămi văd țara și familia de luni și
luni de zile, și în care gândurile
mele se îndreaptă spre voi, cei de
acasă, mai mult ca oricând. Tutu
ror sănătate și optimism, să ne re
vedem și reauzim cu bine! SDC
Albumul Mozart, Hummel &
Beethoven: Concerto, Sonate, Symphony cu pianista Aurelia Vișovan
poate fi ascultat & achiziţionat pe
Deezer, Apple Music, Highresaudio
și Spotify.
© Andrés Añazco

Noua lume veche. Interviu cu pianista Aurelia Vișovan despre premiera discografică a unei înregistrări cu instrumente de epocă:
Mozart, Hummel & Beethoven:
Concerto, Sonate, Symphony.
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Robert Service – Iarnă la
Kremlin. Rusia și a doua
venire a lui Vladimir Putin
„Suplimentul de
cultură“ publică în
avanpremieră un
fragment din volumul
Iarnă la Kremlin. Rusia
și a doua venire a lui
Vladimir Putin, de
Robert Service, care
va apărea în curând la
Editura Polirom.
– FRAGMENT –

Victoriile au fost anunțate cu mare
veselie de posturile de televiziune
ale țării. Anterior, unele ziare
rusești criticaseră faptul că guver
nul acordase contracte pentru
construcții în valoare de miliarde
de dolari unor prieteni și asociați ai
lui Putin. Peste hotare se anun
țaseră proteste publice ale unor
activiști străini împotriva recentei
legislații ce se opunea drepturilor

homosexualilor, însă acestea nu
au mai avut loc. Jocurile sau
desfășurat pașnic. Forțele de se
curitate rusești fuseseră puse în
alertă pentru a preîntâmpina ata
curi teroriste – Kremlinul era în
grijorat nu doar de terorismul
care zguduise recent alte țări, ci și
de faptul că Soci era aproape de
lanțul muntos caucazian, unde
grupurile teroriste islamiste con
tinuau să activeze. Precauțiile ofi
ciale sau dovedit eficiente, iar
Jocurile Olimpice sau desfășurat
fără incidente serioase în cartie
rele rezidențiale ale atleților, pe
patinoare sau pe pârtiile de schi.
Cea mai mare zarvă de la jo
curi nu a avut nimic dea face cu
politica sexuală sau cu bombele,
ci cu arbitrajul unui meci de ho
chei pe gheață între Rusia și Sta
tele Unite. Turneul era încă în
faza grupelor pe 15 februarie 2014,
iar Putin și primministrul Dmitri
Medvedev veniseră să se uite la
unul dintre sporturile lor favo
rite, în speranța unei victorii ru
sești. Meciul aproape că a pro
vocat un incident diplomatic. Cu
un scor de 22, jocul a intrat în

AUTORUL
ROBERT SERVICE este membru al Academiei Britanice și al
Colegiului St. Antony din Oxford, unde este profesor de istoria
Rusiei; de asemenea, este membru al Institutului Hoover de la Universitatea Stanford. A publicat mai multe volume, printre care și
elogiatele Stalin: A Biography, Russia: Experiment with a People,
Trotsky: A Biography (Premiul Duff Cooper, 2009) și Comrades: A
History of World Communism. De același autor, la Editura Polirom
a apărut volumul Lenin. O biografie (2020). SDC

CARTEA
Vladimir Putin domină politica rusă de mai bine
de două decenii. Înainte de el, ţara a traversat o
perioadă de relaxare și dezvoltare odată cu perestroika lui Mihail Gorbaciov – perioadă despre
care unii au afirmat că ar fi primăvara rusă. După
prăbușirea regimului sovietic în 1991 și alegerea
lui Boris Elţîn ca președinte a început vara: Rusia
avea o economie de piaţă și spera să joace în
continuare un rol important pe scena lumii. Elţîn
i-a cedat însă conducerea prim-ministrului său,
Vladimir Putin. Cu el, a venit iarna la Kremlin:

prelungiri și rușii au trimis pucul
în poarta americanilor, trecând în
avantaj. Antrenorul a anulat însă
golul, pentru că poarta nu era
așezată corect. Spectatorii ruși
probabil că nu sar fi supărat atât
de tare dacă arbitrul nu ar fi fost
american – o greșeală extraordi
nară din partea forurilor inter
naționale. În timp ce mulțimea
partizană huiduia din răsputeri,
comentatorii TV se întrebau cum a
putut un arbitru american să pri
mească sarcina de a conduce o par
tidă în care erau implicate Statele
Unite. Când americanii au câștigat
la loviturile de departajare, mulți
mea revoltată a explodat.
A doua zi, Putin șia exprimat
regretul că problema cu poarta
nu fusese observată mai devreme
și a lăsat lucrurile așa. Trebuie
săși fi dat seama că urma săși com
promită scopurile legate de Soci
dacă lăsa disputa să ia locul bucu
riei și a preferat să ignore gestul
lipsit de tact al lui Obama, care a
trimis un mesaj de felicitare ex
trem de călduros echipei ameri
cane de hochei. Până la sfârșitul
Jocurilor Olimpice, sportivii ruși
au obținut treisprezece medalii de
aur, unsprezece de argint și nouă
de bronz. Massmedia rusească sa
lăudat că acest rezultat plasa Rusia
în vârful clasamentului și la mare
distanță de următorii concurenți,
Norvegia, Canada și Statele Unite.
Nu se spunea însă nimic de modul
în care Comitetul Olimpic Rus aju
tase la obținerea acestui rezultat,
asigurând naturalizarea patinato
rului sudcoreean AhnHyunSoo
și a snowboarderului american

Putin a redus libertăţile democratice și civice, a
relaxat controlul asupra serviciilor de securitate
și a permis un cult oficial al personalităţii sale.
În paralel, a încercat să reimpună Rusia ca mare
putere armată, ordonând anexarea Crimeii și
intervenţia în războiul civil sirian. Dar, deși este
hotărât să-și impună voinţa nu doar în cercul restrâns al puterii și asupra societăţii ruse, ci și pe
plan mondial, Putin nu are un viitor sigur cât timp
ţara sa se confruntă cu probleme economice și în
relaţiile internaţionale. Bun cunoscător al Rusiei,
Robert Service face un portret al omului care o
conduce și ne arată ce s-ar putea întâmpla în
viitorul apropiat. SDC

Vic Wild – împreună, ei au
câștigat cinci medalii de aur și
una de bronz. Însă nici o regulă
nu a fost încălcată prin recrutarea
lor și Comitetul Olimpic Rus nu
sa comportat diferit față de alte
comitete naționale.
În onoarea sportivilor ruși
victorioși a fost organizată o re
cepție la Kremlin, unde au primit
mașini luxoase și cecuri grase. Mi
lioane de ruble le fuseseră rezer
vate celor care contribuiseră la
sporirea prestigiului Rusiei. Minis
trul Apărării Șoigu ia acordat lui
AhnHyunSoo o medalie pentru
„întărirea comunității luptătoare“.
Isprava atletică a patinatorului era
cumva văzută ca un exemplu de
combativitate pe care autoritățile
doreau săl promoveze în fiecare
colț al țării. Mașinile erau vârful de
gamă al firmei germane Audi – o
concesie făcută ideii de superiori
tate a străinilor care nu se potrivea
deloc cu preocupările patriotice
ale liderilor ruși.
Politicienii din opoziție, spri
jiniți de ziare precum „Novaia ga
zeta“, au arătat risipa și frauda care
au însoțit contractele pentru jocu
rile de la Soci. Au avut parte de o
dezamăgire, pentru că majoritatea

rușilor au rămas încântați de ima
ginea Rusiei pe care jocurile o răs
pândiseră în întreaga lume. La
sfârșitul anului a izbucnit însă un
scandal legat de practicile de
dopaj sistematic din rândurile eli
tei sportive a Rusiei. Pregătirile
pentru Olimpiada de la Soci sfi
daseră regulamentele. Liderii po
litici puseseră o presiune atât de
mare pe organizatori pentru a
produce o echipă invincibilă, în
cât aceștia le administraseră at
leților substanțe pentru creșterea
performanței. Ministerul rus al
Sportului a respins inițial acu
zațiile, dar, după ce Agenția Mon
dială Antidoping (WADA) șia
început investigațiile, dovezile au
devenit tot mai constrângătoare
și au scos la iveală dimensiunea
complicității autorităților rusești.
Angajații WADA au povestit cum
ia amenințat FSBul în timp ceși
desfășurau cercetările la labo
ratoarele rusești de testare anti
doping. În condițiile în care tot
mai multe abuzuri ieșeau la lu
mină, Grigori Rodcenkov, cel care
le denunțase și care era directorul
principalului laborator antido
ping din Rusia, a fugit din țară și
sa ascuns în Statele Unite. SDC
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Lansare live & online: Simona Popescu și Adela
Greceanu despre Opere IV. Varia de Gellu Naum
Joi, 29 octombrie, începând cu ora
19:00, Editura Polirom lansează
live & online volumul Opere IV.
Varia de Gellu Naum, apărut de
curând în colecția „Opere“, ediție
îngrijită de Simona Popescu,
Sebastian Reichmann și Dan Stan
ciu. Lansarea va prilejui un dialog
între scriitoarea Simona Popescu,
care semnează și prefața volu
mului, și scriitoarea și jurnalista
Adela Greceanu.
Dialogul va fi transmis via
ZOOM pe pagina de Facebook a
Librăriei Cărturești Verona: face
book.com/Carturesti.
OPERE IV. VARIA,
GELLU NAUM
Texte colective • Interviuri •
Corespondență
Ediția de Opere ale lui Gellu
Naum (vol. IIV) apare sub îngri
jirea Simonei Popescu.
„În acest volum final al Ope
relor se desfășoară în fața noastră

alții sau cu el însuși prin alții, cum
spunea uneori. Așadar, texte scrise
de Gellu Naum în colaborare cu
prietenii săi, adresate lor, interviuri,
scrisori, discursuri. Cu o sintagmă
carei aparține, tot ce sa strâns aici
se adaugă la «completarea labirin
tului».“ (Simona Popescu)

un întreg parcurs literar și de
viață: un tânăr poet suprarealist
întrun grup de poeți suprarea
liști, prin anii ’40, apoi un «in
dividualist feroce», cineva pentru
care suprarealismul nu (mai) e
legat de un timp anume, ci destin.
Șil «vedem» scriindule Lygiei,
jumătatea lui, și prietenilor, îl
«auzim» răspunzând unor între
bări, el însuși fiind propriul său
«întrebător», stând de vorbă cu

„Să privesc cerul, inaccepta
bil încă și sărac în fulgere, care
acoperă sumbra condiție umană?
Groapa care separă visul de ac
țiune nu rămâne mai puțin des
chisă și trebuie recunoscut că
puțina parte de poezie admisă
(cer să nu fie luat prea cu ușurință
acest cuvânt) se prăbușește în fața
unor calcule a căror simplitate nu
e întrecută decât de ferocitatea
lor... Vorbesc despre poet, despre
imensa lui responsabilitate în
complicatul joc de izbucniri și de
sugrumări care nu a început și nu
se va termina cu el, în măsura în
care viața lui nu începe în zori și
nu se termină seara; vorbesc des
pre poet, despre acela care în stră
lucitorul lui gest oglindește gestul

uman în întreaga lui obiectivitate,
despre influența lui necesară,
profundă și vivifiantă, depășind
cu mult primul pretext ocazional
care îl face vizibil, afirmând și im
punând conștiința necesității.“
(Gellu Naum)
Gellu Naum, unul dintre cei
mai importanți poeți români, se
bucură astăzi de un mare pres
tigiu în țară și în străinătate. Sa
născut pe 1 august 1915 la Bucu
rești. A studiat filosofia la Bu
curești și la Sorbona, unde începe
un doctorat despre Pierre Abé
lard. Prin intermediul lui Victor
Brauner intră în contact cu André
Breton și cu grupul suprarealist
francez. În 1941, împreună cu
Gherasim Luca, D. Trost, Paul
Păun și Virgil Teodorescu, con
stituie grupul suprarealist român,
a cărui activitate, deosebit de in
tensă în anii 19451947, îl va face
pe André Breton să afirme: „Cen
trul lumii sa mutat la București“.
După instalarea regimului comu
nist, în decembrie 1947, grupul se

destramă. Gellu Naum va reveni
cu un volum de poezie supra
realistă abia după 20 de ani. În tot
acest timp își câștigă existența din
traduceri (Diderot, Stendhal, Jules
Verne, Kafka, Julien Gracq, René
Char, Samuel Beckett etc.). Tră
iește la București și la Comana,
unde se retrage, mai ales vara,
împreună cu soția sa Lygia, cu
care se căsătorise în 1946 și care
va deveni protagonista roma
nului Zenobia, publicat în 1985.
Opera sa este tradusă în întreaga
lume. În 2006 apare primul vo
lum, Pohesie, din ediția Opere
Gellu Naum în limba germană, la
Editura Urs Engeler (traducători
și îngrijitori de ediție: Oskar Pas
tior și Ernest Wichner). Se stinge
din viață pe 29 septembrie 2001,
la București.
De același autor, la Editura
Polirom au apărut Despre identic
și felurit (antologie, 2004), Opere
I. Poezii (2011), Opere II. Proză
(2012), Opere III. Teatru (2014) și
Zenobia (2014, 2018). SDC

Lansare live & online: Florina Ilis și Alex Goldiș
despre Pandemia veselă și tristă
Miercuri, 28 octombrie, înce
pând cu ora 18:00, Editura Poli
rom lansează live & online
volumul Pandemia veselă și tri
stă de Florina Ilis, apărut de cu
rând în colecția „Fiction Ltd.“.
Lansarea va prilejui un dialog al
autoarei cu criticul literar Alex
Goldiș. Dialogul va fi transmis
via ZOOM pe pagina de Face
book a Editurii Polirom: face
book.com/polirom.editura
„Florina Ilis publică, în premieră,
un volum de povestiri. Ea pleacă de
la pandemie, de la provocarea
actualității, cunoscută nouă tutu
ror, pentru a sonda, în situațiile de
viață imaginate și povestite aici
(care pot să fie ale fiecăruia dintre
noi, tineri și bătrâni, bolnavi
și sănătoși, temători și curajoși
etc.), nuanțele sufletului omenesc

dintotdeauna și de pretutindeni.
Florina Ilis face această investigație
atât cu arta, cât și cu forța unui
mare scriitor, care știe să intre în
cotloanele vieții și să le aducă la
lumină (expresie).“ (Sanda Cordoș)
Florina Ilis sa născut pe 26
august 1968. A absolvit Facultatea
de Litere și Școala de Înalte Studii
Postuniversitare la Universitatea
„BabeșBolyai“, unde în prezent
este lector dr. la Departamentul de
Limbi și literaturi asiatice. A pu
blicat volume de poezie, teatru,
eseu și romane, între care Cobo
rârea de pe cruce (2001; ediția a
IIa, 2006) și Chemarea lui Matei
(2002; ediția a IIa, 2008). Romanul
Cruciada copiilor (2005) a fost
distins cu Premiul „României lite
rare“ și al Fundației „Anonimul“
Cartea anului 2005, Premiul pentru

Proză al revistei „Cuvântul“, Pre
miul pentru Proză al Radio Ro
mânia Cultural, Premiul pentru
Proză al Uniunii Scriitorilor din
România, Premiul „Ion Creangă“ al
Academiei Române, Premiul „Cour
rier International“, Paris (2010).
Acesta a fost tradus în limbile
ebraică, maghiară, spaniolă, ita
liană, franceză și sârbă. În 2006 a
apărut romanul Cinci nori co
lorați pe cerul de răsărit (tradus în
limba italiană), inspirat de ex
periența sa japoneză.
În 2012 a publicat Viețile pa
ralele (tradus în limba franceză),
distins cu Premiul pentru Proză al
Uniunii Scriitorilor din România,
Premiul „Ziarului de Iași“, Premiul
Radio România Cultural, Premiul
Colocviului Romanului Românesc
de la Alba Iulia, iar în 2018 a publicat
romanul Cartea numerilor. SDC
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Keith Jarrett, ﬁnal de carieră

LUCIAN AMARII (JUP)
SUPLIMENTUL LUI JUP

Victimă a două atacuri
cerebrale, pe jumătate
paralizat și suferind de
pierderi de memorie,
celebrul pianist nu
crede că va mai urca
vreodată pe scenă.
Anunțul lui Keith Jarret vine la
puțină vreme după decesul, pe 4
septembrie, contrabasistului Gary

Peakock, fost component al gru
pului pe care îl formase cu Jarrett
și Jack DeJohnette. Acum însă Jar
ret vorbește despre finalul carie
rei, după două accidente vascula
re, primul suferit în februarie
2018, al doilea în luna mai a ace
luiași an. „Pe moment, nu am im
presia că mai sunt pianist. Partea
mea stângă este încă parțial para
lizată. Sunt capabil să merg ajutat
de un baston, dar asta mia luat
un an“, spune Jarrett. În lunga pe
rioadă de recuperare, spune

Primul deces
în lumea streaming
Serviciul de streaming Quibi, cen
trat pe crearea și difuzarea de
conținut pentru platformele mo
bile, șia anunțat închiderea la
numai șase luni de la lansare,
timp în care a eșuat în strângerea
unui număr suficient de abonați.
Quibi a fost creat de fostul
președinte de la Disney Jeffrey
Katzenberg și de Meg Whitman,
fost director executiv la Hewlett
Packard Enterprise, cu misiunea
de a oferi publicului filme și se
riale scurte și foarte scurte. Com
pania a strâns 1,8 miliarde de

dolari de la investitori, sperând că
vor putea rivaliza concurenți pre
cum Netflix sau YouTube. Ei au
propus publicului conținut apa
rent perfect pentru consumul
mobil actual: emisiuni și seriale cu
durată de 10 minute sau mai puțin
și filme rupte în segmente scurte.
Adaptate vizionării pe telefoa
ne mobile sau tablete, producțiile
Quibi au fost realizate în format
vertical și orizontal, ce se ajusta
automat. Din păcate, ideea Quibi
sa dovedit falimentară.
„Quibi nu are succes. Probabil

pianistul, a încercat să cânte („În
cercam să pretind că sunt Bach cu
o singură mână“), dar, revenit
acasă, a constat că suferă și de
pierderi serioase de memorie.
Keith Jarrett șia construit de
mai bine de jumătate de secol o
carieră legendară. După ce a în
vățat meserie alături de Art Bla
key, Roland Kirk sau Miles Davis,
Jarrett a început să scoată discuri
solo încă de la începutul anilor
’70, albumul Köln Concert din
1975 – unul dintre cele mai im
portante albume de jazz, înregis
trarea live a unui concert im
provizat în întregime – la urcat
pe Jarrett în fruntea clasamente
lor. Köln Concert sa vândut în
peste 3,5 de milioane de exem
plare în întreaga lume și a des
chis porțile jazzului pentru un
public care nu era obișnuit cu
acest gen muzical.
Dea lungul vieții, Keith Jarrett
a suferit deseori de probleme de
sănătate. Chiar în momentul înre
gistrării Köln Concert, Jarrett
purta un corset din cauza proble
melor cu spatele și se plângea de
insomnii cronice.
În 1998 a anunțat că suferă de
oboseală cronică. Cu toate acestea,
muzicianul a continuat să susțină
un program regulat de înregis
trări de albume pentru casa de
discuri ECM.
„Nu știu care va fii viitorul
meu. Astăzi nu mă simt pianist. E
tot ce pot să spun“, a declarat
Keith Jarrett ziarului „New York
Times“. SDC

din două motive: fie ideea în sine
nu a suficient de puternică pentru
a justifica un serviciu de streaming
de sine stătător, fie momentul lan
sării, în actuala situație, nu a fost
cel mai nimerit“, scriu reprezen
tanții rețelei.
Mulți cred că momentul a fost
fatal rețelei, produsele sale fiind
destinate unui public care face
mult naveta și care, în condițiile
pandemiei, a fost silit să lucreze
de acasă.
Alți analiști cred că serviciul
Quibi ar fi avut oricum probleme
și că publicul este interesat să
vadă pe mobil conținut ultra
scurt, precum cel găsit pe TikTok,
dar nu și seriale cu episoade lungi
de maximum 5 minute. SDC
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PE SCURT
CARICATURI PENTRU
COPIII FRANCEZI

ajungă la cinema, după ce pre
miera lui a fost amânată, din cau
za pandemiei, pentru luna mai a
anului viitor. Seria a început, mo
dest, în 2001, cu un film de acțiune
(avândui în rolurile principale pe
Vin Diesel, Michelle Rodriguez și
pe regretatul Paul Walker) neluat
prea în serios de critici. Dea lun
gul anilor sa transformat însă
întro franciză mamut asemănă
toare filmelor Marvel, cu opt con
tinuări, un film derivat, o serie TV
de animație, jocuri video și atracții
în parcuri tematice. Numai filmele
din serie au înregistrat încasări
de 5,7 miliarde de dolari.

Ca urmare a asasinării profesoru
lui Samuel Paty, autoritățile fran
ceze au anunțat publicarea și dis
tribuirea în licee a unui album de
caricaturi politice și religioase,
„cele mai marcante caricaturi apă
rute în presa regională și națio
nală“. „Vom cere unui grup de
istorici să explice dreptul la ca
ricatură în istoria politică a țării
noastre“, explică autoritățile, care
subliniază că inițiativa este „un
gest menit să apere valorile Repu
blicii și dreptul fundamental
al cetățenilor de a trăi în pace și
libertate“.
PAUL MCCARTNEY
NU PIERDE VREMEA
Fostul Beatle anunță lansarea pe
11 decembrie a unui nou album
solo, McCartney III, ultimul dintro
„trilogie“ începută cu primul al
bum solo din 1970 și continuată
cu McCartney II, în 1980. Este de
fapt cel de al 18lea album solo al
lui Paul McCartney, un album pe
care artistul la compus, interpre
tat și înregistrat de unul singur în
această perioadă în care sa izolat
la proprietatea lui din Sussex. Este
un album despre „libertate și dra
goste“, iar McCartney râde de
ideea că, la 78 de ani, sar putea
retrage: „Orice fac zilele astea ar
trebui să fie ultimele lucruri pe
care le fac“, spune el.

O FAMILIE PENTRU
TIM BURTON
RĂMAS-BUN, SPENCER DAVIS
Rockerul britanic Spencer Davis
a încetat din viață la vârsta de 81
de ani, în urma unei pneumonii.
Davis a fost unul dintre persona
jele principale în așanumita „Bri
tish Invasion“ de la începutul ani
lor ’60, când tinerii muzicieni
britanici au „ocupat“ topurile din
SUA. Șia început cariera la sfâr
șitul anilor ’50, formând trupa The
Saints alături de Bill Wyman, vii
torul basist de la Rolling Stones,
Împreună cu de Steve Winwood,
Davis a fost prezent în topuri în
1966 și 1967 sub titulatura de
Spencer Davis Group, cu piese
precum Keep On Running.

DISNEY DESCOPERĂ
RASISMUL ÎN FILMELE
SALE CLASICE
Este rasist filmul Pisicile aristo
crate ? După modelul Pe aripile
vântului, serviciul de streaming
Disney+ a considerat necesară
adăugarea de avertismente înain
tea multor producții animate cla
sice cu privire la „reprezentările
culturale depășite“ cum ar fi cele
ale „pieilor roșii“ din Peter Pan
(1953) sau pisica siameză cu ochi
oblici din Pisicile aristocrate
(1970). Prin aceste „avertismente“
scrise, Disney își toarnă cenușă în
cap în limbajul de lemn al ideolo
giei woke: „astfel de stereotipuri

erau greșite atunci, sunt greșite și
azi. În loc să retragem aceste filme,
vrem să recunoaștem impactul lor
negativ pentru a învăța o lecție
și a crea împreună un viitor mai
inclusiv“.
De asemenea, în iunie 2020
a modificat și atracția Splash
Mountain din parcurile proprii de
distracție, a cărei temă a fost con
siderată, evident, rasistă.
ÎNCĂ DOUĂ ȘI GATA!
În sfârșit, seria Furios și iute va
ajunge la final, după alte două epi
soade, 10 și 11, ce vor fi realizate de
Justin Lin, abonat la realizarea fil
melor din serie. Până atunci însă,
Fast & Furious 9 abia urmează să

După eșecul lui Dumbo, celebrul
regizor american sar putea ocupa
de aventurile celei mai sinistre,
dar simpatice familii de devianți,
familia Addams. Burton negociază
în prezent cu studiourile MGM
posibilitatea de a regiza și pro
duce un serial TV liveaction cu
familia Addams. Celebrele perso
naje create de Charles Addams cu
decenii în urmă au fost eroii unui
lungmetraj de animație de succes
anul trecut, film care va avea parte
de o continuare, în care însă Bur
ton nu este implicat. SDC
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Evadări neizbutite
Săptămâna trecută am schimbat
în ultimul moment șapoul rubri
cii pentru că cinematografele din
București, care fuseseră închise,
sau redeschis de pe o zi pe alta.
Azi, 19 octombrie, când ediția ti
părită a revistei a ieșit de două
zile, sălile din București sau în
chis iar. Cum spuneam, la noi
totul e de azi pe mâine. Deși ră
mânem în preajma normalității
cu trei din filmele prezente încă
pe ecrane, acestea nu sunt, din
păcate, niște filme după care să
plângi dacă leai ratat.

Cei mai frumoși ani/ La Belle Épo
que, de Nicolas Bedos, e un film
franțuzesc de pluton, care a fost
luat anul trecut de Festivalul de la
Cannes în Selecția Oficială, în
afara competiției. Un fel de Tru
man Show despre un desenator
(Daniel Auteuil) a cărui nevastă
(Fanny Ardant) tocmai ia făcut
vânt și care acceptă oferta unei
companii ce reface în decoruri de
carton cele mai dragi amintiri ale
clienților. Numai că nimic nu se
televizează, toată cheltuiala e
pentru sufletul celui care plă
tește. Eroul se reîntoarce astfel în
anii ’70, unde se reîndrăgostește
de viitoarea lui soție (interpretată
de o actriță și ea en froid cu regi
zorul acestei reconstituiri, care
ia fost iubit) și, finalmente, după
un șir de isprăvi mai mult plicti
coase decât antrenante, stropite
cu muzică franțuzească și ea plic
ticoasă, se reîmpacă cu soția.
Ocheadele la Truman Show ori la

Spoiler
Ați pățit, sper, să vă uitați la un
film, pe banii voștri de curent
electric și pe popcornul vostru,
filmul să fie captivant, dar dez
nodământul să fie ca naiba. Nu
zic că trebuie impusă o anumită
corectitudine politică a finaluri
lor de film, dar chiar trebuie.
Fiindcă e timpul nostru. Plus
investiția emoțională.

707

IULIA BLAGA
FILM
filmele scrise sau regizate de Char
lie Kaufman peste Ocean sunt
doar un captatio benevolentiae
pentru un public elitist și o spo
ială pentru un film nepretențios
(nar fi o problemă), dar fad, pe
care prezența unor actori impor
tanți (și Pierre Arditi are un rol
secundar) ar trebui săl facă po
pular pentru marele public.
Soții de militari/ Military
Wives, nare nimic din filmul care
la lansat pe Peter Cattaneo în
1997, The Full Monty/ Gol pușcă
(nominalizat la Oscar pentru re
gie), deși urmează aceeași struc
tură care cel puțin de la The Com
mitments (de Alan Parker, 1991)
încoace a tot fost rulată în cine
maul britanic: o gașcă de oameni
obișnuiți vor să exceleze întrun
domeniu în care sunt cu totul
afoni – fie el muzical sau nu.
Când aceste filme sunt reușite –
cum a fost cazul cu The Commit
ments sau cu The Full Monty –,
umorul britanic și naturalețea
acestor oameni simpli cu dramele
lor (nu e totul o glumă) trec
rampa ASAP. Asta nu se întâmplă
cu Soții de militari care, deși in

spirat din cazul real al celor 75 de
coruri de soții de militari careși
alină stresul cântând în bazele mi
litare din toată lumea, nare nici
umor, nici naturalețe, nici can
doare. Doar uneori Kristin Scott
Thomas reușește să fie haioasă în
postura unei doamne colonel care,
pentru că nu reușește săși țină do
liul după fiul pierdut în Afganis
tan, încearcă să controleze tot. În
rest, corectitudine politică până
peste buza cănii – accent pe femei;
soldații sunt și negri, și femei;
soțiile sunt și lesbiene (cântă ele
fals, dar sunt acceptate) și la final
toată lumea e mulțumită, iar mica
tragedie care i se întâmplă unei co
riste e astupată repede de inten
țiile pozitive ale poveștii.
Made in Italy, o comedie/
dramă care mizează cam 80% pe
frumusețea locațiilor, e la fel de

slab ca A Good Year (de Ridley
Scott, 2006), în care eroul Russell
Crowe ateriza în Provence, Fran
ța, să vândă casa familiei, dar se
îndrăgostea de o localnică, de lo
curi, de vin și uita să se mai în
toarcă în civilizație.
Made in Italy, care seamănă
mult cu A Good Year, nu e de văzut
nici măcar în condiții de pande
mie, când suntem mai necălătoriți
ca niciodată. Scenariul e atât de
prost, încât regizorul debutant
James D’Arcy parcă ar vrea să dea
primul ajutor unui mort, deși nu
pare nici el foarte convins că me
rită. Și actorii – în frunte cu Liam
Neeson – joacă de parcă au fost
avertizați că eșecul e previzibil.
Păcat că, pentru Liam Neeson și
fiul lui, Michéal Richardson, po
vestea are accente personale. Cei
doi joacă pentru prima dată

De aceea o să vă povestesc un film
văzut recent, însă finalul îl modi
fic după tiparul așteptărilor mele.
Acțiunea se petrece întro zonă
muntoasă a Scoției. O comunitate
restrânsă și închistată, oameni
din ăia în a căror nume țipă rața
și care dacă văd un turist încep să
răcnească, ăia care nu sunt deja
prea beți, „freedom!“.
Deși localitatea are nevoie
mare de banii turiștilor. Iaca,
Dumnezeu le pune mâna în cap și
le trimite doi flăcăi de la capitală,
cu chef să vâneze căprioare (dacă
brusc va venit în cap colindul, e
din cauza stilului meu literar ma
nipulator).
Unul zărește prada și îi face
celuilalt semn să tragă, ca întrun
fel de Mac Bambi. Doar că din

spatele căprioarei apare un Mac
Braconier care primește un mare
glonț în piept și aia a fost. Acci
dent de vânătoare, exemplul cel
mai elocvent de caz fortuit care se
predă la școala de poliție din
Câmpina.
Nimeni nu ar fi urmat să o
pățească legal, era vina mortului.
Doar că mortul avea un Mac Prie
ten care a început să urle și să
agite arma spre turistul care fă
cuse boacăna, motiv pentru care
ăstălalt a fost nevoit să explice
faptic noțiunea de camaraderie și
la împușcat pe Mac Prieten, întrun
soi de legitimă apărare pe care
doar un avocat al dracului de bun
și de scump ar fi pututo proba.
Atât de bine șiau ascuns fap
tele, încât a aflat tot Mac Satul,

care sa inflamat instant. Gândițivă
cum neam enerva noi dacă doi
bucureșteni ar face ceva rău în
satul nostru, apoi turnați peste
asta doi litri de whisky scoțian. Ce
poliție, ce procuratură, ăștia erau
pe cale să facă o execuție publică,
cu muzică și dans, la care ar fi par
ticipat inclusiv copiii care de
monstrau că șiau făcut temele
pentru ziua următoare. Fiindcă
scoțianul, oricât de zgârcit ar fi,
nu se uită la parale când este
vorba de „freedom“. În cazul de
față, nu se uita la parale fiindcă
ele nu existau. Singurii doi turiști
pe care iau văzut la ochi în ulti
mii ani urmau să închidă ochii.
Interesul socioeconomic a
avut câștig de cauză. Sa șters
totul cu buretele și turiștii au fost

Cei mai frumoși ani/ La Belle Époque,
de Nicolas Bedos

împreună, și nu orice, ci un tată și
fiul lui care nau reușit săși țină
(nici împreună, nici separat) doliul
după soția/ mama care șia pier
dut viața întrun accident. Vagile
aluzii la tragicul sfârșit al Natashei
Richardson nu fac filmul mai bun
decât e, după cum nici aventura
renovării unei vechi case italiene
nu face filmul mai antrenant ca un
episod din Fixer Upper. SDC

l Cei mai frumoși ani/ La Belle
Époque – de Nicolas Bedos, cu:
Daniel Auteuil, Fanny Ardant, Guillaume Canet, Doria Tillier
l Soţii de militari / Military Wives –
de Peter Cattaneo, cu: Kristin
Scott Thomas, Shannon Horgan,
Jason Flemyng, Greg Wise
l Made in Italy – de James D’Arcy,
cu: Liam Neeson, Michéal Richardson, Valeria Bilello, Lindsay Duncan

BOBI
VOI N-AȚI ÎNTREBAT, FĂRĂ
ZAHĂR VĂ RĂSPUNDE
lăsați să plece, cu mâncare la pa
chet chiar, după ce li sa smuls
promisiunea că vor trimite și alte
grupuri să cheltuie bani în Mac
Sat. Și chiar au venit, mulți tentați
de faptul că pentru o taxă supli
mentară de 500 de lire poți îm
pușca un localnic. SDC

