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Michel Bussi, răsturnări 
de situație cu mister și umor
Născut în 1965, la Louviers
(în Normandia), Michel
Bussi este și politolog, dar
și profesor de geografie (la
Universitatea din Rouen). A
debutat târziu, în 2006, deși
a început să scrie încă din
anii ’90, ca unul care a fost
pasionat de citit din copi -
lărie. Totuși primele sale
încercări au fost respinse în
mod repetat. Astfel, i-a fost
refuzat un prim roman, un
thriller plasat în Normandia,
acolo unde are obiceiul 
să-și plaseze mai toate
scrierile, pentru ca același
destin să-l aibă și o colecţie
de proză scurtă. A fost
nevoie de 10 ani și de mai
multe încercări pentru ca
manuscrisul romanului
Code Lupin să fie acceptat
și să atingă vânzări record.
Cartea avea să însumeze nu
mai puţin de nouă ediţii și,
ca un miracol, an după an,
indiferent de titlul publicat,
Bussi avea să rămână
mereu în fruntea listelor de
vânzări și mai mereu în
atenţia juriilor literare.

CONSTANTIN PIȘTEA

Omaha Crimes (2007), Mourir sur
Seine (2008) și Sang familie
(2009, 2018) au precedat romanul
Nymphéas noirs (2011; Nuferi
negri, Polirom, 2018, traducere
din limba franceză și note de Mă�
dălin Roșioru), cel mai premiat
roman polițist francez al anului
2011. La fel de bine primit a fost și
Un avion sans elle (2012; Fetița cu
ochi albaștri, Polirom, 2015, tra�
ducere din limba franceză și note
de Mădălin Roșioru), roman tra�
dus în peste 25 de țări. Dar când
vine vorba despre Bussi se pare
că, orice ar scrie, ecourile vor fi la
superlativ. Considerat un maes�
tru al răsturnărilor de situație,

datorită inteligenței cu care con �
struiește intriga romanelor sale,
Michel Bussi și�a format bunul
obicei de a ieși în fiecare an cu cel
puțin un titlu nou. Suflul nu i s�a
atenuat cu trecerea timpului, ci
chiar s�a amplificat în formule
noi sau s�a orientat către alte seg�
mente de vârstă, în momentul de
față fiind recunoscut și ca un
autor iubit și de copii (Les Contes
du Réveil Matin a fost publicat în
2018 și a fost urmat de alte câteva
titluri). 

Ce face din Bussi un scriitor
atât de apreciat? Ați putea crede

că deține o rețetă magică. Însă ori�
cine îi citește măcar două�trei
cărți va fi cu siguranță cucerit de
lejeritatea scriiturii sale, în care
prinde atât mister, cât și umor.
Bussi are știința de a te lăsa să
crezi că ai dibuit enigma, pentru
ca pe ultimele pagini să�ți răs�
toarne orice soluție ai fi luat deja
în calcul. Iar aceasta nu are cum 
să fie o rețetă. Scriitorul, tot pe
site�ul său, dă „vina“ pe muzică:
„Fără o muzică potrivită, chiar și
cele mai frumoase cuvinte nu vor
provoca emoții. Intriga romanelor
mele, asta este muzica mea“. 

O SUPRAVIEȚUITOARE, 
DOUĂ IDENTITĂȚI – 
FETIȚA CU OCHI ALBAȘTRI

Suntem în 23 decembrie 1980, la
câteva minute după miezul nop �
ții, iar un Airbus care zboară de la
Istanbul către Paris pierde înăl �
țime vertiginos. Știm scena, a fost
de atâtea ori exploatată cinema�
tografic, încât uneori și�a făcut loc
până și în coșmarurile noastre.
Pasagerii sunt îngroziți, detaliile,
teribile. Avionul se prăbușește la
frontiera franco�elvețiană, pe
coasta Muntelui Terrible, iar pa�
sagerii și membrii echipajului își
pierd viața. Cu o excepție. Din cei
169 de pasageri pe care avionul îi
avea la bord, un pompier desco�
peră un bebeluș de trei luni, în
viață, ferit de flăcările care inun�
daseră carlinga.

Este, într�adevăr, un miracol,
însă unul care va stârni infinite
dispute. Pe lângă întrebarea fi�
rească – cum a reușit bebelușul
să scape nevătămat printre fiarele
contorsionate? –, apare o pro�
blemă de identitate. În avion fu�
seseră doi prunci aflați între pa� 
sageri, de vârstă foarte apropiată.
Cum nimeni altcineva nu supra �
viețuise și cum nu rămăsese nici
un semn cu ajutorul căruia au �
toritățile să stabilească identita�
tea copilului, două familii puteau
să spere că supraviețuitoarea (așa �
dar o fetiță) era înrudită cu ele.

Povestea se petrece cu ani buni
înainte de intrarea în uz a identi�
ficării pe bază de ADN, așa că si �
tuația chiar este complicată.

Copilul se numește Lyse�Rose
de Carville sau Émilie Vitral? Ini �
țial, pe baze oarecum superficiale,
judecătorii hotărăsc că fetița este
Émilie. Dar ce este cu adevărat re�
levant în roman începe cu ce se
întâmplă după 18 ani de la acci�
dent. Sunt 18 ani în care familia
de Carville l�a plătit pe un anume
Crédule Grand�Duc, detectiv, ca
să descopere fie și cea mai mică
urmă cu ajutorul căreia identita�
tea fetiței ar putut fi dovedită. Un
detectiv care, după propriile măr�
turisiri, nu cunoscuse niciodată
eșecul, „ca boxerul care nu câștigă
decât lupte mici, dar care le câș �
tigă pe toate și care sfârșește prin

10 ani și 13 romane publicate, 10 milioane 
de cărți vândute în Franța și în alte 36 de 
țări. Sunt date pe care le găsești imediat 

ce intri pe site-ul scriitorului, michel-bussi.fr,
unde poți descoperi cu ușurință ce carieră 
are Michel Bussi. Deși a debutat abia la 40 

de ani, a fost în fiecare an în topul celor mai
bine vânduți scriitori francezi.
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a se crede invincibil“. Iar acest
Crédule Grand�Duc, la 18 ani de
la accident, își scrie memoriile, cu
ideea ca, imediat ce va termina de
scris, să se sinucidă. Întâmplare
face însă ca, exact atunci când ter�
mină de scris, să arunce o privire
pe prima pagină a unui ziar de
după accident. Și are o revelație.

Construcția este plină de sus�
pans, sunt puține pagini în care nu
simți că ești dus de val. Totul e ase�
menea unui taifun și�ți vine să dai
pagini după pagini, ca să vezi ce se
mai întâmplă. Sunt crime, dar și
povești de dragoste picurate în con�
text de un Bussi cu forță de magi�
cian. Nici un detaliu nu îi scapă din
harta jocurilor de interese și din
lanțul de implicații pe care îl con �
truiește impecabil până la final.
Soluția identitară nu dezamăgește,
ba chiar surprinde total. 

Își dă oare seama Grand�Duc
cine este cu adevărat supra vie �
țuitoarea accidentului? Să fie
vorba despre Lyse�Rose, care se
trage dintr�o familie puternică fi�
nanciar, sau despre Émilie, ai
cărei bunici au o afacere cu un
restaurant pe roți? Aflați toate
acestea din romanul lui Bussi,
Fetița cu ochi albaștri, fenomen
editorial în Franța anului 2012 și
publicat la noi de Editura Poli�
rom, în anul 2015, în traducerea
lui Mădălin Roșioru. 

E BINE SĂ ASCUNZI
ADEVĂRUL PENTRU A
PROTEJA PE CINEVA? –
LEGĂTURI DE SÂNGE

Cât de palpitantă poate fi o excur�
sie de vacanță? Mai ales când ea
are loc pe o insulă despre care se
spune că ar ascunde o comoară, o
insulă ce a fost secole la rând co�
lonie penitenciară. E limpede că
niște adolescenți nu vor avea aici
decât experiențe ieșite de comun.

În Legături de sânge (traducere
din limba franceză și note de 

Alexandra Cozmolici), cel mai
personal roman al lui Michel
Bussi (și singurul a cărui acțiune
se des fășoară într�un loc imagi�
nar), un adolescent, Colin, alege
să�și petreacă vara în care îm �
plinește 16 ani pe insula Morne�
sey, acolo unde a locuit în co �
pilărie. De altfel, Mornesey este și
locul în care părinții lui au făcut
cândva cercetări arheologice. Un
accident, despre care Colin își
amintește su ficiente detalii încât
să aibă îndoieli asupra veridi cității
celor rămase ca amintire publică,
a reprezentat evenimentul care a
întrerupt săpăturile și în urma că�
ruia tatăl lui Colin ar fi murit. Nu la
mult timp după aceea, și mama co�
pilului a dispărut, astfel că băiatul a
rămas în grija unui unchi.

„Pe zi ce trecea, realitatea îmi
exploda în față, ca o certitudine,
ca o fatalitate:mica mea aventură
personală era de o banalitate de�
primantă. Trăisem pe insula asta
când eram copil, până la șase ani.
Într�o zi, tatăl meu murise într�un
accident, în urma unui incident
local. Poate se sinucisese. La fel și
mama. Rămăsesem orfan. Părăsi�
sem insula. Nu�și mai amintea ni�
meni pe�aici povestea asta antică
și de demult.“

Desigur, principala voce din
roman este cea a lui Colin, care,
ajutat de câțiva prieteni, pornește
în dezlegarea misterelor care i�au
marcat copilăria, însă capitolele
în care își povestește îndoielile și
aventurile sunt întrerupte de cele
în care își fac loc cercetările unui
polițist local ori cele ale unui zia�
rist. Sunt la mijloc și ceva aven�
turi amoroase, o evadare specta �
culoasă, câteva crime și câteva 
picături de umor, așa cum îi stă
bine lui Michel Bussi. 

Familia ocupă un loc impor�
tant și în acest roman. Spre a su�
blinia această importanță, să nu
uităm că și Colin spune că „ni�
meni nu rămâne orfan de ambii

părinți la șase ani“. Din păcate,
sunt multe cazuri care îl contrazic,
dar este adevărat că situația sa e
deosebită și, într�un fel, înțelegi de
ce rudele lui Colin au ales să nu îi
spună totul așa cum s�a petrecut.
La un moment dat, spre exemplu,
un personaj consideră că este pre�
ferabil să nu spună tot ceea ce știe,
deoarece adevărul ar fi greșit re�
ceptat ori interpretat. Doar că
acest tânăr detestă tiparele și nu
este deloc banal. Do rința lui de a
scoate la iveală adevărul, cel pe
care simte că alții i l�au ascuns ca
să�l protejeze, va atrage după sine
o avalanșă de întâmplări, de care
cititorul, captiv, se va lăsa purtat
până la ultima pagină. 

Bussi a declarat că Legături
de sânge a fost prima poveste pe
care a creat�o. Romanul, la ca re 
s�a întors după vreo zece ani de la
prima scriere, include o mare
parte din temele pe care avea să le
exploreze în toate cărțile sale ul�
terioare: legăturile de familie,
manipularea, situațiile fără ieșire
și căutarea identității. Geneza sa
a pornit de la o constatare simplă:
știi despre cineva că a murit, așa
ți s�a spus, însă tu știi că persoana
aceea e acolo, tocmai trece pe
lângă tine, știi asta, nu are cum să
nu fie el. Oricine ți�ar spune alt �
ceva se înșală. Iar Colin, adoles�
centul de aici, are convingerea că
realitatea este cu totul alta decât
cea zugrăvită de cei din jurul său. 

„Nici un alt roman nu mi�a în�
găduit, prin construcția ficțio na �
lă, să depășesc limitele realității
mele. Fără el, celelalte n�ar fi
putut exista“, scria Michel Bussi în
prefața cărții. Credeți�l pe cuvânt
și, dacă vreți să�l descoperiți pe
Bussi, începeți cu Legături de
sânge, pe care Editura Polirom 
l�a publicat în anul 2020, în 

co lecția Biblioteca Polirom, tra�
ducere din limba franceză și note
de Alexandra Cozmolici.

CRIME ÎN SATUL PICTORULUI
CLAUDE MONET – 
NUFERI NEGRI

Recompensat cu 12 premii literare
în anul apariției (2011), Nuferi
negri (Editura Polirom, 2018, tra�
ducere din limba franceză și note
de Mădălin Roșioru) are ca atu fap�
tul că, dincolo de o intrigă în nota
obișnuită pentru Michel Bussi,
avem de a face cu un cadru inedit:
Giverny, satul devenit celebru da�
torită pictorului Claude Monet și
seriei sale de picturi cu nuferi. 

Derulându�se pe parcursul a
13 zile și fiind încadrată de două
crime, acțiunea din Nuferi negri
se învârte în jurul câtorva perso�
naje tipice pentru autorul fran�
cez: inspectorul Laurenç Sérénac
și ajutorul său, Sylvio Bénavides,
alături de o învățătoare, o fetiță
care speră să devină pictoriță și,
nu în ultimul rând, de o bătrână
misterioasă, care știe foarte mul �
te, dar care le scapă tuturor din
vedere pentru mult timp. 

În deschidere, un medic oftal�
molog, Jérôme Morval, este găsit
mort într�un pârâu, iar într�unul
dintre buzunare i se găsește o ilus�
trată ce reproduce o pictură cu nu�
feri, pe spatele căreia sunt scrise
cuvintele „Unsprezece ani. La
mulți ani“. Imediat se fac o se rie de
conexiuni între acest Morval și di�
verse femei din Giverny – un sătuc
comparat la un moment dat cu un
mare parc de distracții din cauza
numeroșilor turiști, iar pistele in�
spectorilor se ramifică imediat,
unul dintre mecanismele create de
autor pentru a îl duce pe cititor pe
multe piste care să�l plimbe pe
toa te cărările posibile. 

Este una dintre mărcile scrii�
turii lui Bussi, care pare că încear �
că să�și exaspereze cititorii, forțân� 
du�le imaginația și ducându�i
până la limitele răbdării în ritmul
trepidant al scriiturii sale. Dar în
momentul în care ajungi la final,
după infinite presupuneri și jocuri
logice, care cad în întregime pe
măsură ce se dezvoltă intriga, nu
poți să spui decât că da, într�ade�
văr, acesta este acel Bussi genial pe
care îl știi din toate celelalte cărți,
scriitorul capabil să pună totul
într�o lumină nouă, neașteptată.
Când citești finalul, ești obligat să
reanalizezi totul și îți dai seama cât
de minuțios a fost pregătit totul
pentru a te induce în eroare. 

Altfel, Nuferi negri poate fi
recomandat ca un roman cu in�
trigă polițistă din care un cititor
care nu este neapărat afin pictu�
rii poate afla informații noi des�
pre im pre sioniști și în special
despre Claude Monet. Cum, de
altfel, afli câte ceva nou din orice
roman scris de Michel Bussi,
acest profesor de geografie și po�
litolog care ne ajută să evadăm
din realitate. SDC

Fără o muzică
potrivită, chiar 
și cele mai fru-

moase cuvinte nu
vor provoca

emoţii. Intriga 
romanelor mele,
asta este muzica

mea.

©
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Cartea Mic dejun la Tiffany (tradu -
cere din limba engleză de Constan-
tin Popescu) a fost (re)publicată la
Editura Polirom în 2018. 

Dragă domnule Truman Capote,
uneori, fiind nevoit să trăiesc pe
pământ, printre oameni, mi se
face foarte dor de perfecțiune. 

Nu știu alte cărți perfecte, dar
știu că Mic dejun la Tiffany este o
asemenea carte. 

Fiecare cuvânt este cel potri�
vit, fiecare frază spune tot ceea ce
trebuia spus, tăcerile sunt la locul
lor, toate sunt sublimate cu stil.
Au mai observat�o și alții (Nor�
man Mailer, de pildă). 

Și adevărul e că m�am gândit
adeseori la strălucirea diaman�
tină a acestei cărți, la perfecțiunea
ei îngrozitoare și irepetabilă. 

Cu toate acestea, zece ani 
în cheiați nu am mai deschis�o,
mi�a fost frică să nu aflu că, de
fapt, m�am înșelat, că eram prea
tânăr când am întâlnit�o, că, în
definitiv, m�am vindecat totuși de

entuziasm și trăiesc și eu, ca un
oarecare, între granițele înșelă �
toare ale nostalgiei. 

Dar nu m�am înșelat:Mic de �
jun la Tiffany chiar este o carte
perfectă, ceea ce nu v�a împiedi�
cat să scrieți și cărți mai frumoase
(Harfa de iarbă, de pildă), într�un
paradox de care doar unul ca

dumneavoastră se putea face, to �
tuși, vinovat. 

Dragă domnule Truman Ca�
pote, nu am nici o icoană în camera
aceasta, în afară de o ima gine a lui
Audrey Hepburn, care se strădu �
iește să fie Holly Golightly și uneori
reușește. Are pisica fără nume în
jurul gâtului, un adorabil port�
țigaret și un zâmbet care rămâne
cu mine de câte ori ies din camera
aceasta și umblu prin lume. Zâm�
betul acela ca o promisiune sin�
ceră, trădată la fel de sincer.

O privesc în zori și o privesc și
la sfârșitul zilelor: câteodată mi se
pare că niciodată nu au stat mai
bine împreună libertatea și fragi�
litatea. Dar și clipele acestor con�
cluzii trec.

Așa că, vedeți bine, nici n�aveam
cum să uit că povestea dumnea�
voastră a existat, că Holly a existat,
că pisica fără nume a existat, că
New Yorkul a existat și el, cândva. 

Dragă domnule Truman Ca�
pote, s�au scris și atâtea cărți mai

bune, unele le�ați scris chiar
dum neavoastră (Cu sânge rece,
de pildă). Ei, și ce dacă?

Mic dejun la Tiffany rămâne
ce a fost de la început: o bijuterie
perfectă, în care dacă privești mai
atent vezi în toată sălbatica ei
strălucire slăbiciunea omenească.
Mai vezi: irecuperabilul, căutarea
și chiar puterea iubirii, despre
care știa câte ceva și Dante, dar nu
totul, nu totul. Și nici nu e de mi�
rare că a trebuit să vă dați inima
ca să scrieți cartea aceasta.

M�am născut prea târziu, când
deja vă îndreptați hotărât către
moarte, n�am apucat să trăiesc în

anul magic 1958, n�o să pot nicio�
dată să mai știu ce a însemnat să
apară o asemenea carte, în care fi�
nalul nu e fericit și speranțele nu
sunt împlinite.

Slavă zeilor, nu vom afla ni�
ciodată nici dacă Holly Golightly
și�a găsit până la urmă un loc al ei,
fiindcă nici nu trebuie să aflăm, 
fiindcă povestea trebuie să conti�
nue, povestea trebuie să meargă
mai departe.

Povestea merge mai departe
și Holly rămâne pururi călătoare
prin lume, prin lumi, prin timp și
prin spațiu, mereu rătăcitoare,
mereu, lăsând în urmă doar mici
întâmplări de neuitat, fragmen�
tele acestei nemuriri scandaloase,
ca tot ce e obligatoriu. SDC

ANDREI CRĂCIUN
CULEGĂTORUL DE HARFE

Scrisoare către Truman Capote

Toată lumea știe că scriitorul
caută, caută mereu cuvântul per�
fect. El lucrează după urmă �
toarea metodă: să zic nea? sau să
zic omăt? sau să zic zăpadă?
Parcă mai bine zic nea. Nea este
cea mai bună soluție. Deși omăt
merge mai bine. Acestea par că
sunt sinonime perfecte, însă de
fapt nu sunt etc. Omătul și neaua
ascund primejdii morale, mai
potrivită e zăpada. Rezultatul
unei zile de muncă este faptul că
mă hotărăsc la varianta „nea“ și
șterg întregul pasaj. 

Nu ești scriitor, pare�se, dacă nu
corespunzi acestei imagini des �
prinse dintr�un bestiar al meserii�
lor. Acum, nu contest că un scrii �
tor are nevoie de o oarecare
înțelegere a limbii în care scrie. În
anumite situații, precizia trebuie
să fie, cum se spune, chirurgicală
(un cuvânt care nu face deloc
poftă de literatură). De pildă, e de
neconceput umorul fără absolută
precizie, pentru că o glumă tre�
buie să fie, înainte de orice, eco �
nomică. Dar să nu exagerăm. Un
text literar nu e o succesiune de

croșee, nu merge să pui în el 
poante, maxime și cugetări și re �
velații una după alta. O poveste
bine spusă nu presupune cizelare
nesfârșită, deși e adevărat că sim�
plitatea ei rămâne totuși înșe lă �
toare, adică în ea intră mult meș  teșug
nedeclarat, ca la Canetti sau la Ba�
shevis�Singer. Dar nu trebuie să fie
o agonie să spui o poveste, după
cum nu e vreun mare câștig să te
speli pe dinți în Sala Oglinzilor. Și
mai e ceva: într�un text sclipitor
uneori nu reușești să te simți acasă,
cum înghiți cu noduri într�un re�
staurant prea simandicos.

Îmi vine în minte o scenă
dintr�un film din anii ’60, doi tipi

într�un bar, unul se chinuie să�i
explice celuilalt un lucru foarte
complicat, e vorba de o femeie, ea
trebuie descrisă numai că, nor�
mal, e greu să pui lucrurile astea
în cuvinte. „Era o femeie…“, zice el
și ezită, cum să faci să nu pierzi
nuanțele?, elle était une femme...
și deodată omul se luminează:
belle! (Acum cred că e din filmul
Ma nuit chez Maud). Uneori tre�
buie să scoți tu la iveală justețea
unui cuvânt de acolo de unde ea
părea să fi fost eliminată, și doar
ezitările, sau lunga tăcere de di�
nainte, dau unui cuvânt banal
greutate. Sigur că exemplul pe
care l�am dat e tras de păr. Îmi
amintește el însuși de altceva, de
o poezie cu o sută de ani mai
veche, cu celebrul vers Que c’est
un dur métier que d’être belle
femme. M�aș hazarda să zic că
vorbele astea rămân profunde fie
că sunt citite corect, fie că sunt
citite greșit, ceea ce e o perfor �
manță. Greșit – adică altfel decât
intenționa Baudelaire – ele în �
seamnă lucrul corect că frumu �
sețea, ca puține alte calități, te
poate pune pe linii existențiale

greșite și poate să joace constant
împotriva ta de�a lungul vieții.
Autorul avea însă altceva în cap,
tot corect, cum se vede din restul
strofei (care, fatalmente, nu mai e
citat, deoarece totul e azi extras
din bazele de date de citate scur �
te): că opusul frumuseții nu e
urâțenia, ci lipsa de autenticitate
și că munca fără oprire la propria
imagine însingurează pe neștiute.
Oricum, ideea e că în ciuda pre�
ciziei, ambivalența subzistă. Chiar
dacă scriitorul (cel puțin în cazul
lui Baudelaire) nu mai caută cu�
vântul perfect, acest cuvânt îl
găsește cititorul.

Altă problemă cu cuvântul
perfect și precis e că el poate fi
complet inutil. Lucrurile pentru
care merită făcut un efort de pre�
cizie sunt cele subtile. Pentru al�
tele e uneori mai bine să fie făcut
un efort să nu fie descrise deloc.
Dacă, de fiecare dată când eroul
meu merge undeva, eu descriu
precis tot ce vede pe geam, s�a ter�
minat cu literatura. Sau dacă,
atunci când el își vede casa pră �
bușită la bombardament, spun că
îl cuprinde tristețea, sunt extrem

de aproape de a�i arăta cititorului
cu bățul niște planșe mari cu ches �
tiile pe care trebuie să le simtă și
el. (Dacă eroul însă își prinde ușa
la lift și începe să râdă, asta poate
fi eventual menționat). Bineînțe�
les, asemenea sfaturi în literatură
au cam aceeași valoare ca rețetele
după care vrei să gătești și care te
învață că se adaugă făină „cât
cere“ amestecul, se ține carnea la
cuptor „până se face“ și așa mai
departe. Uneori e absolut esențial
ca, în fața unui lucru trist, să spui
că omul s�a întristat. Poți fi chiar
declarat înțelept pentru asta. Și
scos la restaurant. SDC

CĂTĂLIN PAVEL
CÂTEVA PÂNZE SUS

Cât se ține cartea la cuptor



Zilele trecute am citit o știre im�
portantă – deocamdată pentru
copii și, evident, pentru părinții
lor: corporația Disney a decis să
transfere câteva filme de desene
animate clasice din secțiunile ac�
cesibile copiilor mai mici de șase
ani în secțiunea 6+. 

Le�a transferat, nu le�a cenzurat și
nici nu le�a interzis, asta merită su�
bliniat. Totuși cineva acolo sus, la
Disney, a decis că filmele respective
includ stereotipuri culturale nega�
tive, la care nu trebuie să�i expunem
pe copii – decât, eventual, în pre �
zența părinților, care să le țină toto�
dată o lecție despre clișee rasiste,
istoria men talităților și discrimi�
nare. Ceea ce e întru totul lăudabil.
Numai că nu e întotdeauna lăudabil.
Câteodată e stupid.

Unul dintre filmele în cauză
este Peter Pan (lansat în 1953).
Există în acel film aparent inocent
ceva ce, pare�se, copiii nu trebuie să
audă: sintagma „pieile roșii“. Cum
nu știau termenul corect „ameri�
cani nativi“, așa au decis în 1953
scenariștii filmului să îi numească

pe amerindienii de pe insula lui
Peter Pan: „piei roșii“. Așa îi știu și
eu din copilărie, din căr țile germa�
nului Karl May, și nu m�am gândit
niciodată că ar fi acolo ceva peiora�
tiv – ba chiar dimpotrivă. Toți ne
doream să fim o piele roșie ca Win�
netou sau, dacă tot eram niște biete
„fețe palide“, măcar să ne putem ri�
dica la înăl țimea morală și curajul
pieilor roșii. Și, din câte știu, în Sta�
tele Unite există și azi comunități
ame rindiene care folosesc terme�
nul „piei roșii“ pentru a se descrie
și identifica, fără a vedea în el ceva
rasist ori jignitor. Dar responsabilii
de la Disney se vor fi gândit că astea
sunt vremuri de corectitudine 

politică extremă, în care e mai
bine să sufli și în iaurt.

De atâta precauție, pe lista fil�
melor de desene animate cu bube
ideologice a intrat și Pisicile aris�
tocrate (1970). Acolo problema o
reprezintă un personaj secundar,
foarte secundar, o pisică siameză
pe nume Shun Gon, care cântă la
un pian cu niște bețișoare chi �
nezești și vorbește o engleză stri�
cată, cu accent asiatic caricatu �
rizat. Păcat, Shun Gon e un perso�
naj simpatic. Mă întreb cum ar
putea copiii (mai mici de șase ani)
să învețe de aici stereotipuri ras�
iale. E o pisică, ce Dumnezeu! Sia�
meză, sigur, de�aia și are accent,
dar atunci până unde se va ajun �
ge? Ce�o să se întâmple în urmă�
toarea fază de epurare a desenelor
animate? A filmelor în general. Și
a cărților. Fiindcă nu cred că puri�
ficarea ideologică se va opri aici,
mai ales când lupta pentru mân�
tuirea minților și sufletelor in�
ocente ale copiilor se tot ascute, la
fel ca lupta de clasă odinioară. O să
scape oare Doamna și vagabondul
(1955)? Filmul acela cu un subiect

care n�o să mai conteze, fiindcă
acolo apare Tony, îl știți, Tony ita�
lianul, care vorbește o engleză cu
accent italian exagerat – și mai are
și un restaurant – și mai servește
și spaghete – și mai și cântă Bella
notte. E un stereotip, e jignitor –
sau nu e? Nu mai știu.

În fine, pe lista în cauză mai e
și Dumbo (1941), filmul despre
elefănțelul cu urechi mari, care e
ridiculizat de semenii lui de la circ,
dar la final ajunge să zboare, folo�
sindu�și urechile ca pe niște aripi,
și devine vedeta circului. O poveste
americană de succes, am zice.
Numai că acolo există o scenă pro�
blematică, una colaterală intrigii
(dar azi nu mai contează): când cir�
cul din film își înalță cortul pe o
ploaie torențială, o mulțime de
muncitori negri fără chipuri bat
țărușii de metal cu baroase și cântă
un cântec destul de trist despre
munca lor grea și viața lor, chipu�
rile, veselă. Eu l�am perceput ca pe
o satiră socială învăluită în niște
versuri cu substrat ironic. Cei de la
Disney au considerat scena ca având
substrat rasist. Nu pricep de ce, dar

e normal să nu pricep. Nouă – nu
doar românilor, ci europenilor în
general – ne vine greu să în �
țelegem mutațiile mentalitare pe�
trecute în ultimele decenii în
America și o să ne fie și mai greu să
o facem când ele vor fi preluate
otova aici, cum se întâmplă cu toate
trendurile ideologice ce poartă
prestigioasa marcă americană. 

O să mai spun doar că și PETA,
faimoasa organizație pentru apă�
rarea animalelor (care, pe de altă
parte, le și eutanasiază, dar asta�i
altă poveste) a criticat filmul în
discuție, deși din alte motive, ex�
primându�și dorința ca o posibilă
nouă versiune a lui Dumbo să aibă
un final cu adevărat fericit, unde
mama elefant și elefănțelul zbură�
tor să ajungă într�un adăpost de
animale, nu să fie în continuare
„captivi și abuzați în industria di�
vertismentului“. Cu varianta feri�
cită de a fi eutanasiați, aș zice eu,
în aceeași logică PETA.

După cum se vede, discuția e
lungă și încurcată, așa că rămâne
pe săptămâna viitoare. Vizionare
plăcută – și responsabilă. SDC
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RADU PAVEL GHEO
ROMÂNII E DEŞTEPŢI

Războaie culturale și desene animate (I)

Se redeschid școlile. E de bine,
nu? Cam da, după un an de
învățat în sistem online, în care
fiecare s�a descurcat cum a
putut. De luni elevii vor fi din
nou în bănci, asta dacă localita�
tea lor e în scenariul verde. 

Dacă vorbim de scenariul galben,
atunci copiii de grădiniță merg la
grădiniță, clasele I�IV merg la
școală, iar din ciclul secundar fac
cursuri doar elevii din clasa a
opta. Tot pe scenariul galben, la
liceu vor merge doar tinerii din
clasa a XII�a, care se pregătesc
pentru bacalaureat. În scenariul
roșu lucrurile se complică, pentru
că merg fizic la școală doar copiii
de grădiniță și cei din clasele I�IV.

E așadar bine sau nu că în
sfârșit se deschid unitățile școla �
re? Din punct de vedere educațio �
nal este minunat, dar, dacă privim

chestiunea din punct de vedere
sanitar, atunci lucrurile sunt mai
nuanțate. Ba chiar dacă ascultăm
multe opinii din zona medicală,
atunci redeschiderea școlilor tre�
buie privită cu prudență.

România se află pe o pantă
descendentă privind evoluția ca�
zurilor de COVID�19. Ultimele
săptămâni ne plasează într�o zo �
nă liniștitoare, de 2.500�3.000 de
cazuri pe zi, rata de infectare fiind
de zile bune sub 10 la sută. Ne
amintim de lunile noiembrie și
decembrie de anul trecut, când
rata ajungea la 30 la sută, iar în
weekend chiar și la 50 la sută, un
prag incredibil de ridicat.

Însă veștile se pot schimba dra�
matic chiar și în numai câteva zile,
mai ales că tulpinile descoperite în
Marea Britanie, dar și în Africa de
Sud sau Brazilia își fac deja de cap în
mai multe părți ale lumii. România

este încă în sigu ran ță, dar nu putem
exclude înrău tățirea peste noapte a
situației epidemiologice. 

Din păcate, discuțiile la noi pe
subiectul redeschiderii școli lor a
devenit unul mai degrabă politic
decât tehnic. Vedem la ministrul
Educației Sorin Câmpea nu ambiția
de a redeschide cu orice preț școlile,
omul părând oarecum deranjat
când din zona de sănătate i se
transmit tot soiul de avertismente. 

În definitiv, nimeni nu are
soluția magică, dar un echilibru
n�ar strica, mai ales că nu e vorba
doar de sănătatea copiilor, ci și a
profesorilor, părinților sau buni�
cilor. Iar dacă judecăm într�un
cadru și mai larg, unii tineri folo�
sesc mijloacele de transport, cu
alte cuvinte sunt expuse unor ris�
curi majore și alte persoane.

Decizia e luată deja, iar luni se
redeschid școlile. Însă unele măsuri

nu vor putea fi respectate oricât 
s�ar strădui ministrul, primarul
sau directorul de școală. Povestea
cu distanța de un metru între elevi
în clase sună a basm de Ispirescu.
Avem în România clase cu 36 sau
38 de elevi înghesuiți în aceleași
săli mici. De asemenea, va fi greu cu
supravegherea copiilor în pauze.
Cine să�i păzească, profesorii? Nu
e clar nici cum va fi respectată pre�
vederea cu traseele prestabilite de
intrare sau de deplasare în interio�
rul unității de învățământ. 

Trăgând linie, școlile trebuie
redeschise, dar pregătirea pentru
redeschidere rămâne deficitară.
Există psihologi care spun că tine�
rii vor avea nevoie de readaptare
similară celei din clasa întâi. Dar
faptul că anunțul întoarcerii în
bănci s�a făcut târziu, fără ca
școlile să pregătească minuțios
operațiunea, ridică unele semne
de întrebare. Ministerul Educației
a avut un an la dispoziție pentru
a pregăti acest moment. Faptul că
a plecat Anisie și a venit Câm�
peanu are mai puțină importanță,
câtă vreme în minister există des�
tui șefi care puteau mișca lucru�
rile indiferent de numele celui
care conduce instituția.

Pe de altă parte sunt materii
precum matematica, fizica, ro�
mâna sau limbile străine care nu
pot fi predate online, ci este indi�
cată prezența în clasă, dar sunt
discipline precum geografia sau
istoria care pot fi foarte bine pre�
date online în continuare. Mate�
riile respective puteau fi comasate
într�o zi sau două, astfel încât nu�
mărul elevilor care vin zilnic la
școală să fie ceva mai redus.

Nimeni nu poate spune care e
decizia corectă, dar există riscuri care
puteau fi mai atent evaluate. Până la
urmă, poate că e mai bine să fii pru�
dent și să deschizi treptat școlile,
decât să riști și să le închizi câteva
săptămâni mai târziu. Ar fi cea mai
proastă variantă pentru o generație
care și așa suferă și înțelege cu greu
ceea ce i se întâmplă. SDC

FLORIN GHEŢĂU
VAGONUL CU VORBE

Redeschiderea școlilor, 
între necesitate și pericol



6
ANUL XVII NR. 720

6 – 12 FEBRUARIE 2021muzică 
www.suplimentuldecultura.ro

Încep repovestind o
întâm plare povestită
acum vreo 30 de ani
de un martor ocular.
Era primul concert în
România al grupului
Nazareth, ținut la Sala
Polivalentă. Pentru
deschidere, fusese
aleasă trupa Iris. 

Ambele formații se aflau încă pe
valul succesului, deși la cote di �
ferite. Aflând despre greutățile
roc kerilor de pe�aici, britanicii,
generoși cum îi știm, au oferit alor
noștri, pentru a le folosi în acel
spectacol, sculele cu care veniseră.
Nu și personalul tehnic propriu,
adică pe inginerul de sunet, stă �
pânul pupitrului de mixat. Oare
cine era atunci „sunetist“ de ser �
viciu? Ce contează! Sigur e că nu
cunoștea aparatura ce�i fusese
încredințată spre manevrare, deoa �
rece zgomotul scos de Iriși pe scenă
i�a sictirit până și pe fanii lor cei mai
aprigi. Chibiții din sală, obișnuiți cu
dedesubturile show�biz băștinașe,
au presupus că oaspeții veniseră cu

niște scule mai proaste, să nu și le
terfelească pe cele bune pe coclauri
sălbatice. Dar, când Nazareth a urcat
pe sce nă, piesele lor au răsu nat
demențial, de s�au zguduit pereții și
podeaua! Curios din fire și con �
trariat, povestitorul a mers la centrul
de comandă și l�a întrebat pe inginer
ce s�a petrecut de nu s�a auzit și
trupa noastră la fel, fiindcă in �
strumentele erau ace leași! Răs pun �
sul sec: „Întreabă�l pe dobitocul care
a încurcat butoa nele astea!“.

Morala e puțin mai mustoasă:
nu�i suficient să ai pe mână niște
aparate performante ca să obții un
sunet exemplar. Nici nu e bine să
te bagi ca musca�n dosul calului,
doar fiindcă animalului nu�i pasă
cine�l scarpină... Ajuns aici, trebuie
să renunț la alegorii, ca să revin la
subiect: albumul Sfinx – Lume

albă, editat la Electrecord în 1975.
Un disc pe care mulți rockeri s�au
(z)bătut să�l dețină (chiar cu pum �
nii, știu un caz). După 1990, când a
fost permisă recuperarea valorilor
românești expatriate, în dreptul
numelui Sfinx, tutelat de Dan Al �
dea, referință în rockul autohton,
figurează numai Zalmoxe, discul
din 1979. Lume albă = pustiu? De
ce, nu se știe. Firma de stat pare să
fi intrat în faliment sau devalizare
programată. Un atentat la patri �
moniul național, din care s�au
risipit comori audio intruvabile
altundeva. În urmă cu 6 ani a comis
o „reeditare aniversară“ afaceristul
meloman SoftPlus. A fost un eșec,
dovadă că bunele intenții nu sunt
suficiente. Cauza luftului derivă din
amatorismul „remasterizării“. Îndo �
iala că reeditorul a avut acces la
banda master – sau măcar la ma �
trița vinilului de la Electrecord – e
risipită de „calitatea“ coloanei țiui �
toare, livrate pe suport tip CD. 

Întrebarea despre sursa ac tualei
ediții Sfinx – Lume albă(remastered
tape) (2020, Fundația Restitutio Ad
Integrum) se men ține, însă mai mult
ca temă de discuție suplimentară
întru cal ma rea stresului maniacilor
și bolnavilor audiofili. Pasionații de
rând, ca mine, au la ureche ce n�au

avut decât pe discul inițial, acum 45
de ani, plus�minus ceva: sunetul in �
teligent distribuit pe ambele canale,

cu spectrul dinamic echi librat im �
pecabil, instru mentele reliefate fără
stridență, voci să le auzi și să le asculți
cu plăcere. Plăcere cu atât mai mare,
cu cât albumul este imprimat pe
bandă magnetică, închisă în casetă
nor mală, un suport ce pare uitat de
majoritatea publicului actual, deși
dă semne de înviorare. 

Născută din pasiune deplină
pentru sunetul analog, mai cald
decât cel digital, apariția este
„Promo, not for sale“. Poartă sem �
năturile lui Daniel Ionescu�Dion
(artwork), Remus Miron (remas tered
tape, engineer) și Claudiu Oancea
(music consultant). Nu este necesar
să îl laud pe vreunul, izbânda lor
grăiește de la sine (evident, rulată pe
un deck decent, cuplat la un am �
plificator cu intrări analoge și
di fuzoare măcar „de raft“, dacă nu „de
podea“). Să sper la varianta pe vinil?
Hai, că sunt pretențios! Dar țin banii
păpușiți! SDC

Analogic/ antologic

DUMITRU UNGUREANU
ROCKIN’ BY MYSELF

Știri la zi din actualitatea culturală și articolele ediţiei pe
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Unul dintre elemen -
tele spectaculoase
din orice teatru de
patrimoniu, plasat fix
în fața ochilor publi -
cului cu rolul de a
masca până la sune -
tul grav al gongului
„cutia cu iluzii“ și de a
intensifica misterul,
este cortina. Frontiera
ce delimitează
realitatea de ficțiune
e confecționată din
catifea, un material
care arată foarte bine
în lumină și, având
greutate, pică bine pe
suprafața largă a des -
chiderii scenei. Une- 
ori e pictată pe su -
porturi mai modeste,
înnobilate de viziunile
artiștilor plastici. Inac -
cesibilă privirii, există
însă și o altă cortină,
aflată în partea supe -
rioară a perimetrului
de joc, la pod: cortina
de siguranță sau
cortina de fier. 

Expresia „cortină de fier“ este aso�
ciată în uzul cotidian cu simbolica
delimitare fermă dintre fostul
bloc comunist și lumea liberă. Se
pare că Winston Churchill a fost
cel care, utilizând formula într�o
corespondență diplomatică cu
președintele american Harry S.
Truman și într�un discurs peste
ocean un an mai târziu, a impus�o
definitiv cu această semni fica ție.
Termenul vine din sfera artei tea�
trale și desemnează exact ceea ce
spune denotativ: un separator
între scenă și sală coborât de la
podul scenei în cazul apariției acci�
dentale a flăcărilor. Scopul evident
este protejarea publicului prin limi�
tarea extinderii focului către sala ce
trebuie rapid evacuată. Într�adevăr,

în componenta aceasta de istorie
tristă a artei scenice, cele mai ris�
cante sunt obiectele din scenă. 

PERICOLUL INCONTROLABIL
ÎL CONSTITUIE SCURT-
CIRCUITUL ELECTRIC

Până la descoperirea și instalarea
electricității, rampa era luminată
cu ajutorul lumânărilor, apoi cu
lămpi cu gaz. Chiar așezate la
baza scenei în număr destul de
mare, lumina eliberată nu era su�
ficientă. Motiv pentru care actorii
se poziționau foarte în față, în
proscenium, pentru a fi văzuți cât
mai bine, și făceau gesturi largi,
vizibile din orice punct al sălii.
Fumul și mirosul degajate de sur�
sele de lumină erau parte a efec�
telor secundare neplăcute, dar
sistemul nu a putut evolua altfel
decât în paralel cu dezvoltarea
tehnică. În acest context, orice
mică neatenție în zona de ecleraj
putea duce la dezastre. Decorurile
și costumele sunt confecționate
din materiale ușor inflamabile,
iar lemnul, pentru că e unul din�
tre cele mai bune pentru acustică,
e prezent din abundență în toate
incintele cu asemenea destinație. 

Unul dintre cele mai notorii
incendii prin efectele devasta�
toare este cel de la Teatrul Globe.
Era în 1613, iar focul a izbucnit
după ce un tun din recuzita de
spectacol a trimis o ghiulea pe o
traiectorie greșită, iar proiectilul
a nimerit în acoperișul din tulpini
vegetale uscate. Focul s�a întins
rapid și a ars așezământul din te�
melii. Pirotehnia utilizată pentru
a crește spectaculozitatea și vero�
similul au dus deseori la incendii
în cronologia artelor spectacolu�
lui. În prezent regulile stricte im �
pun ca focul deschis sau efectele cu
scânteie în scenă să fie folosite ex�
clusiv cu prezența în imediata ve�
cinătate a unui pompier cu un

extinctor. Astăzi pericolul incon�
trolabil îl constituie scurt�circui�
tul electric sau căldura dată de
anumite reflectoare de fabricație
mai veche.

Nici istoria autohtonă nu a
fost scutită de incidente. Teatrul
Mare de la Copou a găzduit vreme
de 42 de ani trupa Teatrului Na �
țional din Iași. Proprietatea dom�
nitorului Mihail Sturza fusese
ame najată pentru prezentarea
spectacolelor de teatru. Prima
reprezentație a avut loc acolo pe
22 decembrie 1846. Clădirea s�a
făcut scrum în noaptea dintre 17�
18 februarie 1888. Se repetase la
René de Emile Zola, a cărui pre�
mieră era programată în seara
zilei următoare, dar nu a mai avut
loc. Așezământul a ars în totali�
tate, din incendiu fiind salvate
doar câteva obiecte. Cauza n�a
fost elucidată cu claritate, ipote�
zele fiind o sobă necurățată sau o
posibilă incendiere premeditată. 

UN PROIECT

Privind în trecut, cea mai mare
problemă a teatrelor în secolele al
XVIII�lea și al XIX�lea erau incen�
diile. O statistică datorată cercetă�
rilor făcute de inginerul ger man
August Foelsch în 1877 inventa�
riază 460 de teatre din întreaga
lume mistuite de flăcări în veacul
pe care l�a analizat. Pe primul loc
în topul nefast se află Londra (31
de situații), urmată de Paris (29).
Sunt metropolele cu cea mai mare
densitate de teatre din lume. 

Cortina de siguranță în caz de
incendii există în toate teatrele cu
un număr mare de locuri. Reali�
zată din fier la modelele vechi, are
o greutate pe măsură, 8�10 tone,
funcție de dimensiuni și, în multe
cazuri, are și o mică ușă. Artiști
creativi au inclus adesea cortina
de fier în viziunea lor de specta�
col, fie integrând�o ca parte a sce�
nografiei, fie ca element ce mas �
chează schimbările de decor din�
tre acte. Până când s�a ajuns la
concluzia că azbestul are efecte
nefaste asupra sănătății, era și el
folosit, în combinație cu lână pre�
sată și ciment natural. Multe erau
prevăzute și cu un sistem de ploa �
ie artificială care pornea odată cu
coborârea mecanică a cortinei,
pentru a potoli flăcările. Varian�
tele moderne (începând cu anii
’80 ai secolul XX) sunt din fibră 

de sticlă și mult mai ușoare. 
Întrucât sunt parte a edificii�

lor cu destinație artistică, majori�
tatea sunt decorate cu picturi.
Opera de Stat din Viena a fost ri�
dicată între 1863 și 1869 pe bule�
vardul Ringstrasse. Sezonul tre� 
cut, administratorii au considerat
că a venit momentul ca uriașa
suprafață a acestei cortine să fie
animată printr�un proiect al 

cunoscutei artiste americane Car�
rie Mae Weems, lucrarea ei „Regina
B (Mary J. Blige)“ reprezentând�o pe
populara cântăreață de R&B, hip
hop soul și actriță de peste ocean.
Imaginea e dintr�o serie de foto�
grafii artistice, iar ideea vienezilor
e foarte avangardistă. E un semn
de aducere a acestui gen de spec�
tacol foarte conservator, opera, în
spiritul actualității estetice. SDC
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OLTIȚA CÎNTEC
DATUL ÎN SPECTACOL

Cortina de siguranță

ION BARBU
PINACOTECA DIN PETRILA
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INTERVIU CU MIRONA RADU, INIȚIATOAREA FESTIVALULUI FILM O’CLOCK

„Festivalurile de film nu ar trebui 
să fie experiențe exclusiviste, ci
moduri în care celebrăm cinemaul“

Despre iubirea pentru ci�
nema, despre cum a strâns
laolaltă o echipă, despre cura�
torat vs. selecție și despre
cum vede festivalurile de film
povestește Mirona Radu,
inițiatoarea Film O’Clock. 

ANCA SPIRIDON

Ai peste 10 ani de experiență în
industria filmului, cum ai ajuns
la pălăria de director de festival
de film?

Lucrez de la 19 ani în acest dome�
niu, din primul an de facultate,
așadar iată că se fac 15 ani, dacă
stau bine și mă gândesc, deși pes te
tot susțin că sunt 10. Am început
atunci ca asistent de distribuție
de filme în cinema – coordonam
o echipă de lucru în București,
care se ocupa de traducere, de
subtitrare pe rolele de film (ce
vremuri!), înscriam filmele la Re�
gistrul Cinematografiei, organi�
zam vizionări speciale și proiecții
de presă. În paralel, am început să
lucrez și în pro ducție și mai târziu
în festivaluri de film. Pentru mine
a lucra înseamnă a învăța. De
aceea am căutat să lucrez și să stu�
diez cât de mult am putut, să cola�
borez cu oameni care mă inspiră.
Nu am căutat să devin director de
festival, am căutat să fac ce îmi
place și să�mi dezvolt abili tățile.

Cred însă că am acumulat multă
ex periență în toți acești ani, mi�am
creat o rețea importantă de con�
tacte interna ționale și am dezvol�
tat o anumită înțelegere și un
anumit tip de comunicare cu pu�
blicul cinefil, care să îmi permită
să port cu încredere această nouă
pălărie de director de festival și să
pot propune spectatorilor un eve�
niment care să conteze cu adevă�
rat pentru ei.

FOC – IFF propune o formulă
inedită, atât în peisajul festiva-
lurilor locale, cât și la nivel
internațional. Cum ai construit
conceptul?

Conceptul festivalului se bazează
pe timpul petrecut împreună,
pentru mine personal fiind de
fapt cel mai important lucru din
lume. Dar ce înseamnă să fim îm�
preună? Suntem împreună chiar
dacă ne despart oceane, atâta
timp cât comunicăm și împăr �
tășim aceleași valori sau trăim
aceleași emoții în același moment.
Consider că timpul este relevant
în măsura în care îl apreciem –
oare cum ne arătăm aprecierea
dacă nu prin trecerea noastră
prin timp cu înțelepciune? Sunt
aproape obsedată de acest timp
care trece sau de noi care trecem
prin acest timp, dar nu în sensul
în care nu mă bucur de viață, dim�
potrivă. Iubesc atât de mult viața
și sunt recunoscătoare pentru fie�
care clipă, încât simt că devine o
adevărată misiune pentru mine

La finalul lunii februarie apare pe harta cinematografică
un nou concept de festival de film, Film O’Clock, ce dă în-
tâlnire spectatorilor din Lituania, România, Grecia, Egipt și
Africa de Sud, țările aflate pe meridianul de 25 grade lon-
gitudine estică ce participă la prima ediție a evenimentu-
lui. Filme curajoase, noi, lansate sau premiate în mari 

festivaluri ale lumii, și filme clasice, ce fac parte din
moștenirea culturală a fiecărei țări participante în proiect,
două evenimente de industrie și discuții cu invitați speciali
ce urmează fiecărei proiecții, toate vor fi transmise con-
comitent în spațiile festivalului din țările participante și
online pe platforma festivalului (www.FoC-IFF.com). 
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să îi inspir pe ceilalți și să creez o
platformă de dialog, în care să ne
simțim aproape de celălalt indife�
rent de locul nostru în lume. Iar
filmele reprezintă un mijloc mi�
nunat – pe care îl cunosc și de
care sunt conștientă – de a ne
adu ce împreună și de a reflecta
asupra vieții, de a cultiva bucuria
specifică vieții trăite cu sens. 

Cine face parte din echipă 
și cât de mult te-au ajutat
ceilalți să dezvolți ideea?

Lucrez cu aproximativ 25 de co�
legi, mare parte din România, dar
și din celelalte țări participante –
Lituania, Grecia, Egipt și Africa de
Sud. Pe majoritatea îi cunosc
foarte bine, pentru că sunt fie per�
soane apropiate cu care am mai
colaborat pe alte proiecte, fie per�
soane cu care am studiat. Fiind un
proiect personal atât de impor�
tant, am preferat să mă înconjor
de oameni care mă cunosc, știu că
sunt perfecționistă și extrem de
dedicată muncii, și de oameni
serioși, profesioniști la rândul lor,
cărora să le pese cu adevărat de
acest proiect, nu de executanți și
prestatori de servicii. Etapa de
cristalizare a unui proiect este o
etapă extrem de sensibilă – și
pentru creator, și pentru creație.
Le sunt foarte recunoscătoare
pentru tot efortul depus și pentru
că au crezut și cred în mine și în
visul meu, mi�au fost și îmi sunt
alături. Sunt înainte de toate regi�
zor de film – iar Film O’Clock este
fără doar și poate creația mea și
visul meu, dar doar o idee bună nu
este suficientă, e nevoie de multă
muncă și de mult ajutor să o 

materializăm. E nevoie de echipă.
E nevoie de feedback constructiv.
E nevoie de încredere și de timp. 

Crezi că festivalurile de film
sunt o experiență exclusivistă,
ca o petrecere la care mulți
spectatori nu au ocazia să fie
invitați?

Festivalurile nu ar trebui să fie
experiențe exclusiviste, ci mai de�
grabă moduri în care celebrăm ci�
nemaul, ne bucurăm împreună,
împărtășim aceleași po vești și ne
dăm voie să trăim diferite emoții,
cinefili și cineaști la un loc. Dar
cred că ar trebui și publicul să fie
mai receptiv și educat. Ca în orice
relație sănătoasă, nu poate să facă
totul o singură parte. E nevoie ca
ambele părți să construiască și să
întrețină rela ția, să vină în întâm�
pinarea celeilalte. Eu mă pregă�
tesc încontinuu, atât ca profesio�
nist, cât și ca simplu spectator,
sunt o persoană extrem de cu�
rioasă și interesată să înțeleg uni�
versul din care fac parte și am un
mare respect și iubire pentru
viață. Film O’Clock se adresează
oamenilor interesați să�și cultive
dragostea de cinema, dar și dra�
gostea pentru ceilalți. 

Evenimentul a fost gândit într-un
format hibrid de la bun început
și iată că pare să fie modul de
desfășurare cel mai probabil –
care crezi că va fi experiența
spectatorilor?

Festivalul a fost gândit hibrid îna �
inte de apariția COVID�19, pentru
a putea ajunge la un public cât mai
numeros și pentru a�i putea oferi
același program de calitate și acces

la invitații speciali și la discuțiile
cu aceștia chiar în confortul pro�
priei case, mai ales dacă doritorii
nu erau din aceleași orașe în care
se află cinematografele noastre
partenere și atunci s�ar fi pus pro�
blema deplasărilor, une ori foarte
costisitoare. 

Epidemia a accelerat dezvol�
tarea mediului online și a festiva�
lurilor ce se desfășoară pe diferite
platforme, ceea ce ne face pe noi
mai încrezători că oamenii vor ac�
cesa și conținutul nostru. Nu cred
că acum un an, de exemplu, am fi
fost pregătiți din acest punct de
vedere. Îmi aduc aminte și acum
cât de greu mi s�a părut că func �
ționează primul festival online la
care am participat, CPH DOX, în
martie 2020 – între timp am mai
participat la câteva festivaluri și
în acest moment pot spune că este
mai important pentru mine să pot
accesa un program de la distanță,
decât să mă victimizez și să spun
că experiența de participare la un
festival este viciată. Cred că ar tre�
bui în general să fim mai recunos�
cători pentru ceea ce ni se oferă,
să fim mai atenți la oportunități
sau să încercăm să vedem lucru�
rile ce poate ni se par la prima ve�
dere limitări cu alți ochi – să le
transformăm în oportunități pe
cât posibil.

Pe de altă parte, îmi doresc
foarte mult să oferim și expe ri �
ența fizică, în săli – care este uni �
că, magică, de neegalat. Filmele
trăiesc pe marele ecran, învăluie
spectatorii, îi farmecă, le captează
cu totul atenția. Și mi�aș dori pe
viitor să avem mai multe cinema�
tografe partenere în fiecare țară. 

FOC – IFF propune o selecție de
filme curatoriată de echipa de
delegați, cum schimbă această
abordare poziționarea și misiu-
nea festivalului?

Consider că, fără acest curatoriat,
festivalul nu ar putea propune un
program atât de valoros. Pentru
că nu vorbim de festival și filme
înscrise care trebuie evaluate.
Fiecare delegat are o cu noaștere
profundă a industriei cinemato�
grafice din țara sa și sugerează ti �
tluri, într�o primă etapă, de pre �
selecție, ce sunt elocvente pentru
peisajul industriei cinematogra�
fice locale. Publicul din alte țări
are acces la niște pro ducții�biju �
terii, pe care nu ar fi ajuns să le
cunoască altfel. 

Festivalul propune și o
experiență colectivă de Q&A,
care este valoarea pe care o
aduce conectarea la acest nivel?

Discuțiile ce vor urma proiecțiilor
cred că sunt de fapt cele mai
prețioase. Publicul va putea să as�
culte sau să intre într�un dialog
real cu o parte din realizatori și cu
critici de film, dar și cu noi, cei
responsabili de programul festi�
valului. Și cred că este o compo�
nentă importantă și de cealaltă
parte – pentru echipele creative
și pentru noi – să putem să discu�
tăm și să primim direct comenta�
rii de la spectatori. Pentru acest
gen de filme de festival, compo�
nenta dialogului – să dezbați du �
pă ce ai văzut, să exprimi ceea ce
simți – este esențială din punctul
meu de vedere. Filmele nu sunt de
divertisment pur, ele rămân în
noi și ne invită la reflecție. 

Ai gândit și două conferințe
pentru industrie, ce te-a deter-
minat să alegi aceste teme?

Cele două evenimente dedicate
industriei se concentrează în
jurul a două teme – direcții de
bază ale festivalului: respectul față
de moștenirea culturală cinemato�
grafică, o dată, și interesul către
creațiile noi, a doua oară, așadar
vizează patrimoniul și oportu �
nitățile de cooperare ale realizato�
rilor din cele cinci țări participante
la această ediție. Cum poziționăm
cadrul elitist pentru filmele de

artă și, mai ales, pentru filmele cla�
sice care au marcat începutul și
etapele esen țiale pentru cinemato�
grafia na țională? Cum creăm, fi �
nanțăm și distribuim poveștile
astfel încât să reflectăm colabora�
rea inter națională și să păstrăm
parti cularitățile culturii cinemato�
grafice naționale? Prin interme�
diul conversației pe care ne dorim
să o începem în cadrul acestor eve�
nimente vrem să oglindim princi�
piile fondatoare ale Festivalului și
valorile care ne ghidează în de�
mersul nostru.

Povestește-ne despre filmele
care se vor vedea la FOC – IFF.

Spectatorii vor avea ocazia să vi�
zioneze cinci filme�reper din 
cinematografiile naționale, nu�
mite de noi clasice, deși poate că
termenul nu este cel mai fericit.
Sunt filme care funcționează per�
fect și astăzi, filme care au in �
fluențat realizatorii ulterior, pro� 
puneri cinematografice extrem de
speciale. Prezentăm și o colecție
de cincisprezece scurtmetraje noi,
în drăznețe, ale tinerilor realiza�
tori din cele cinci țări partici�
pante la această ediție. Ele vor
rula în cadrul competiției de
scurt metraj, la care invităm spec�
tatorii să�și exprime vocea și să
voteze filmul preferat. SDC

Mirona Radu, cineastă, lucrează în producție 
și distribuție de film, inclusiv festivaluri de film

internaționale, și are pregătire și experiență 
în dezvoltarea proiectelor multiculturale. Din
februarie 2019, Mirona este curatorul și coor-
donatorul cinematografului Muzeului Țăranului
din București. În septembrie 2020 a participat

ca membru al Juriului Europa Cinemas Label 
din cadrul Giornate degli Autori, Festivalul
Internațional de Film de la Veneția. În iunie

2020 și-a lansat proiectul Film O’Clock 
International Festival în cadrul Cannes Next.
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CRISTIAN FULAȘ

Cât despre mine, am scris mai
întâi o nuvelă în care voiam să
înfățișez viața unui om cât se
poate de simplu. Apoi m�au năpă�
dit ideile, imaginile, cuvintele
astea cu care scriu și acum și am
renunțat să mai public nuveluța
respectivă, am creat un roman și
am făcut asta vreo trei ani de zile.
Ce să spun, ar trebui să amintesc
cum strămoșii lui Ioșca se nu�
meau inițial Hegedus și�n alte fe�
luri, găsisem un soi de voievozi
mitici ai Ungariei și îi pusesem în
carte. Mi�au dat peste mână Dan
Croitoru și o necunoscută mie
(mulțumesc!) doamnă redactor
de limbă maghiară, mi�am revenit
subit și am renunțat. Dar eu și azi
cred că era ceva acolo, mă scoți
greu din ale mele pentru că per�
sonal intru foarte greu în idei (la
idei?) și rămân acolo ca un ma�
niac care privește lumea de pe
acoperișul fără sticlă de protecție
al unei clădiri cu 100 de etaje. 

Și oricum, oricum de la etajul
100 oamenii se văd mici și cel mai
greu îmi e cu numele. Să divagăm:
Proust avea o teorie întreagă în 

legătură cu numele. Le diseca, le
alinia, le scotea la lecție, își bătea
personajele cu numele�n cap etc.
Acuma ce�o fi cu Rachel și Oriane,
de ce astea și nu altele, n�am
reușit să înțeleg foarte bine. Eu,
aproape cunoscător al lui Proust,
nu aveam cum să nu știu asta și
mai ales nu aveam cum să nu mă
tem de teroarea numelui perso�
najului. Zâmbește, nu�i nimic, dar
în nume e o categorie întreagă de
gropi în care dau scriitorii când
sunt cu adevărat proști. What’s in
a name?, zicea Shakespeare acum
vreo 400 de ani. Chiar că, bună în�
trebare. By any other name, a rose
would smell as sweet, continua el.
Așa și eu, respectând proporțiile,
pentru că oricum am scris o po�
veste de dragoste și Romeo și Ju�
lieta e inevitabilă aici. Ioșca?
Ilona? Vasile? Ileana? Toți fără
nume, să scap, să nu mai trebu�
iască să mă gândesc la asta până
mi se sparge vreo venă în cap și dă
Dumnezeu și scap de toate? A
durat ceva, n�a fost ușor să vin cu
numele astea atât de banale,
aproape că mi�e groază să pun aici
variantele cu care am lucrat, nu,
nu le pun, există un punct până la
care ne putem face de râs, să nu�l
punem în joc, să tragem linie 

înaintea lui. Oamenii mei sunt
oameni simpli și îmi trebuiau
nume cât se poate de simple și
până la urmă le�am luat la întâm�
plare. Nu sunt sfinți, dar pot fi
sanctificați cu ușurință. Nici pă�
gâni nu sunt, dar nici până acolo
nu mai au mult. 

Cât despre sex. Ai privit vreo�
dată o scenă de sex de la etajul
100, fără binoclu? Ce te faci cu
sexul, cum faci cu ăsta, cum faci să
fie și�n același timp să nu fie, că
poate un Dumnezeu binevoitor te
pune în mintea unui făcător de
manuale și te clasicizezi și se știe
bine că nu e voie cu sex, că Domne
sexul nu există etc.? (Nu râde, în
mintea fiecărui romancier stau
câte un Tolstoi și Thomas Mann și
Marguerite Yourcennar egali cu
el sau cu ea, să terminăm cu mo�
destia.) A, cum faci? Grozavă în�
trebare! Grozavnică! Toți oamenii
fac sex din ăsta, dar una e să faci,
alta e să scrii. (A propos de biogra�
fism, nu tot ce trăim e bun de scris,
dar iarăși nu am scris asta și ră�
mâne întotdeauna clar că viața e
un fel de film. Porno.) Și totuși, ca
să revin, nu poți castra personajele
la nesfârșit. Adică, na, poți face o li�
teratură care să semene cu un ca�
binet medical de castrat personaje,

cu o galerie a mumiilor castrate și
politizate (e cam același lucru),
dar nu poți să faci asta la infinit. Și
atunci te arunci. (Nu pot scrie
toate verbele care�mi trec prin cap,
mă tem.) E greu, nespus de greu.
Nu intrăm în detalii aici, pe unele
le�am scris în carte.

Dar despre titlu am vorbit?
Numele numelor? Numele nume�
lui numelor, teroarea oricărui
scriitor în vecii vecilor, Amin? 
N�am vorbit. Cum numești un
roman? Cum îi zici? De la o frază
complexă și până la lipsa oricărui
titlu, orice e posibil și s�a făcut. Eu
am combinat utilul cu plăcutul și
m�am folosit de numele persona�
jului așa�zis principal, dar ar me�
rita amintit aici titlul care m�a
atras cel mai mult aproape o ju�
mătate de an: Fără mărire și fără
chip. Sigur că sunt câteva cuvinte
din Biblie, dar mi se par atât de
frumoase, încât la a zecea ediție
vor ajunge un soi de subtitlu. În

fond, politic vorbind, dacă despre
politică e vorba, despre asta scriu
în cartea mea. Oamenii mei nu au
parte de mărire și aproape nu au
chipuri, sunt Inexistenții din toa �
te epocile, masa amorfă pe ca re se
sprijină puterea, carnea de tun a
secolelor. Cei mulți și necunos �
cuți, cei dinainte uitați. Umbrele
cu care ne intersectăm pe vreo
stradă și pe care nu le remarcăm,
cei săraci, umili, jer peliți, cei care
locuiesc în cocioabe la marginea
lumii și care nu vor fi amintiți în
nici o istorie. Regret acel titlu,
chiar îl regret. Dar aș fi devenit
militant și nu despre asta e ro�
manul meu, dacă despre asta
ajungem să credem că e, să�l ar �
dem în piața publică, e inutil să�l
mai avem. Fără mărire și fără
chip. Ce titlu! SDC

Noul roman al lui Cristian
Fulaș, Ioșca, a apărut la 
Editura Polirom în 2021

Fără mărire și fără chip
O ciudățenie în sine e să te apuci să scrii un roman. Simplul gest de a
te apuca, omul în fața paginii goale cu un milion patru sute de mii trei
sute douăsprezece gânduri în cap sau cam așa ceva, oricum un om
dezbrăcat în mijlocul unei piețe sau al unui mall, un animal ciudat care
cântă la un țambal roz, iată romancierul. Ce cuvânt, romancier! 
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Mă tem că acestea nu vor fi ulti�
mele note din pandemie. COVID�
19 rămâne cu noi și alături de el
disputele despre izolare, caran�
tină, dezinfectanți, măști, vaccin
și săli de concerte închise sau
fără public. SARS�CoV�2, un vi �
rus de dimensiuni microscopice,
a plasat întreaga lume într�o
stare excepțională, de urgență
permanentă. 

Care mai e locul muzicii în bătălia
pentru anii câștigați împotriva
morții versus anii pierduți pentru
viață? Nu știu. Dar dacă e adevărat
că muzica e în liniștea dintre note,
avem cu toții de învățat din această
stare excepțională. Din nou, note
din actualitatea pandemică.

6 ianuarie. Violonistul și diri�
jorul Maxim Vengherov își lansează
primul site dedicat educației muzi�
cale – www.maximvengerov.com – 
prin care oferă cursuri orches�
trale și instrumentale gratuite
studenților și publicului din în�
treaga lume, ca răspuns la pande�
mie. Și ceva motive de optimism:
„vreau să sprijin studenții, profe�
sorii și tinerii interpreți afectați
de COVID�19, oferindu�le noi
posibilități și un motiv real pen�
tru a crede că muzica este și va fi
întotdeauna o mare profesie“,
spu ne violonistul rus. 

La polul opus, lamentările
unor muzicieni și manageri ro�
mâni, exasperați de dezastrul per�
petuării concertelor online. Doar
la Sibiu, acolo unde primul con�
cert cu public se întâmpla pe 7 ia�
nuarie, se vede speranța și dorința

de reinventare prin căutarea unor
noi soluții: concerte�spectacol,
mi ni�stagiuni tematice și educa�
tive fără ifose, dar cu umor, pro�
vocări pentru publicul tânăr și
foarte tânăr, prin apel la basmul
românesc, concerte�lecții pentru
copii, expoziții tematice, carnava�
luri și chiar originale cursuri de
percuție pentru cadrele medicale
din Sibiu. De remarcat, alături de
nume consacrate ale artei dirijo�
rale invitate în stagiune, și pre �
zența unor tineri și promițători
șefi de orchestră: Cristian Spă�
taru, Nil Venditti, Cosmin Mora�
riu sau Bogdan Postolache – o
notă aparte pentru simfonicul di�
rijat de Cosmin Morariu, cu o
primă audiție absolută a Concer�
tului pentru vioară, violoncel și
orchestră de Laura Ana Mânzat! 

Pe 7 ianuarie violonistul Va�
rujan Cozighian a împlinit 85 de
ani. Discipol al marilor profesori
George Manoliu și Garabet Ava�
chian, Cozighian a fost din 1960
concert�maestru al Filarmonicii
„George Enescu“ din București, în
orchestra dirijorului George Geor�
gescu. Din 1982 s�a exilat în Spa�
nia, unde a fost timp de două
decenii concertmaistru al Orches�
trei Simfonice din Bilbao. Activi�
tatea concertistică a violonistului
român de etnie armeană numără
peste 300 de apariții, cu merite în
promovarea creațiilor românești
în domeniul concertistic și came�
ral. În paralel cu activitatea sa de
concertmaistru, Varujan Cozighian
a putut fi ascultat ca solist al unor
orchestre românești și europene,

dar și în recitaluri camerale ală�
turi de soția sa, pianista Florina
Cozighian. Este membru fondator
al cvartetului Pro Arte, cu impor�
tantă activitate pedagogică la
conservatorul bucureștean între
1967 și 1972, remarcându�se în
competiții naționale și interna �
ționale. Printre distincțiile obți �
nute se numără Diploma de onoare
la Concursul „Ceaikovski“ de la
Moscova în 1958, an în care a
câștigat și Premiul al II�lea la
ediția I a Concursului Interna țio �
nal „George Enescu“ din Bucu �
rești. În 1966 a câștigat Premiul
special „Ruggiero Ricci“ la Con�
cursul de vioară de la Geneva. A
fost concertmaistrul preferat al
lui Sergiu Celibidache la concer�
tele din România și unul dintre
apropiații marelui dirijor. 

La mulți ani, Varujan Co�
zighian! 

M�a impresionat de Ziua Cul�
turii Naționale o producție a Mu�
zeului Național „George Enescu“,
o se lecție din creația eminesciană
și capodopere ale muzicii clasice
românești, cu Ansamblul Musica
Viva (Andreea Butnaru – pian,
Adrian Florescu – vioară și Florin
Mitrea – violoncel), cu concursul
actriței Ioana Calotă. Înregistrat
în ambianța îmbătrânită a Palatu�
lui Cantacuzino, recitalul e unul
emoționant, cu interpretări de
finețe a unor partituri emblema�
tice: Șase dansuri românești pen�
tru violoncel și pian de Béla
Bartók, Balada pentru vioară și
pian de Ciprian Porumbescu,
Cântec lung pentru violoncel și

pian de Paul Constantinescu și
Sérénade lointaine pentru vioară,
violoncel și pian de George Enes �
cu. Cei trei instrumentiști din Mu�
sica Viva au căldura și rafina�
mentul unor muzicieni îndelung
exersați în frumusețile camerale.
Recitarea Ioanei Calotă în poezia
eminesciană e proaspătă și sin�
ceră, însuflețită de trăire autentică
fără urmă de clișeu – n�am mai
auzit de mult pe cineva care să ros�
tească atât de credibil „dulce Ro�
mânie!“. Și mi�a făcut bine să aud
asta! Întregul montaj, de doar 24
de minute, e o oază emoționantă
de frumusețe în vacarmul zilei. 

21 ianuarie Cred că România
e ultima țară din Europa în care
viorile se mai duelează, Stradiva�
rius mai concertează sau Stein�
way mai inaugurează. Nu știu
dacă e sindromul hainelor de
„firmă“, care a prins atât de bine la
noi, sau pur și simplu proverbul
din bătrâni cu haina și oamenii.
Un instrument e foarte important,
dar să nu uităm că în spatele lui e
totdeauna un interpret. Adică un
om. Concertul Orchestrei simfo�
nice a Filarmonicii „George Enes �
cu“, prezentat ca unul excepțio �
nal, cu o triplă premieră, a fost un
simfonic Mozart�Haydn online,
fără public în sală, în care Daniel
Ciobanu a strălucit în Concertul
23 în la major KV 488, chiar dacă
nu�i o fericire foarte mare să cânți
pe un pian „ne�cântat“, nou, crud,
cu mecanismele încă nerodate. Că
acest muzician entuziasmant, de
30 de ani, reconfortant în cânt, cu
o expresivitate unică și puternică
amprentă personală în partitura
mozartiană, e primul artist în re �
zidență al filarmonicii bucu reș tene,

asta e într�adevăr o știre. Gabriel
Bebeșelea, cel care a făcut eforturi
să�l acompanieze în pri ma parte a
simfonicului și a fost destul de
tern în Simfonia 49 de Haydn La
Passione, conducea orchestra
pentru prima dată în calitate de
dirijor principal. Și asta era o
altă știre. Iar inaugurarea noului
pian Steinway al institu ției, do �
nat de o generoasă familie din
București, cea de�a treia știre.
Dar parcă e prea mult, chiar dacă
Filarmonica bucureșteană n�a
mai avut un Steinway nou de 26
de ani! Excesul e obositor. Iar
aglomerarea de știri creează de �
seori senzația de bruiaj. Aștept
cu mult interes să�l văd pe tână�
rul pianist Daniel Ciobanu (care
în septembrie 2020 și�a lansat
primul CD la Accentus cu un re�
cital Prokofiev, Enescu, Debussy
și Liszt) într�un concert simfonic
neexcepțional, sau într�un reci�
tal, la fel, dacă s�ar putea.

În memoriile sale, Ivry Gitlis
povestește că în anii ’70, după ce a
cântat concertul de Sibelius la
Paris, o doamnă elegantă și exal�
tată l�a felicitat și lăudat excesiv
la cabină. După mormăielile ne�
convingătoare ale violonistului,
care nu prea știa cum să reac �
ționeze la tirada de elogii, doam �
na a întrebat:

— Dar e adevărat că vioara dum�
neavoastră este un Stradivarius?

— Da, e un Stradivarius Sancy
din 1713, a răspuns bucuros solistul. 

— Ah, asta explică totul!, a
spus doamna, părăsind triumfă�
toare cabina. SDC

Fals jurnal muzical. Note din
pandemie III. Ianuarie 2021 CĂTĂLIN SAVA

RUBATO

Varujan Cozighian
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„Suplimentul de

cultură“ publică în

avanpremieră un

fragment din romanul

Cântecul păsării 
de plajă, de Tudor

Ganea, care va

apărea în curând în

colecția „Ego. Proză“

a Editurii Polirom.

– FRAGMENT –

Deși apăruse pe rafturile magazi�
nelor din ’92, Ainur băuse prima
Cola în vara lui ’93. Armata era
prost plătită la acea vreme, solda
lui Bayar nereușind să acopere pe
o lună nici măcar o ladă de Cola.
Când Ainur îi ceruse bani să�și
cumpere una, Bayar ridicase ochii
în tavan, calculase în gând și îi co�
municase pe tonul său lipsit de
inflexiuni:

— O Cola egal o zi de muncă!
retezând din start posibilitatea sa�
tisfacerii poftei lui Ainur cu acea
băutură pe care Bayar o expedie
rapid spre derizoriul păcălelilor

venite din laboratoarele capita�
liste ale vicleanului occident: O
zeamă cu zahăr. Scumpă! 

Lipsa de încredere a lui Bayar
în noile vremuri, precum și sala�
riul mic pe care și�l drămuia până
la ultimul leu constituiră motivele
pentru care luă hotărârea să pro�
fite de oferta gratuită de hrană as�
cunsă în apele mării. Înarmat cu o
bucată de polistiren cât palma –
în jurul căreia înfășurase cinci
metri de nailon cu ac și plumb –,
începu să�și petreacă timpul liber
pe dig, la pescuit de guvizi. Ainur
îl urmase, fără să știe că acea nouă
deprindere îi va aduce prima sti�
clă de Cola. 

În weekendurile de vară se
trezeau cu noaptea în cap, își pre�
găteau monturile și coborau pe
plajă. Dădeau la mână. Nu aveau
băț sau lansetă. Lăsau firul să alu�
nece între stabilopozi până când
plumbul lovea fundul apei. Guvi�
zii trăgeau imediat și tragerea le
strangula celor doi tătari degetele
și îi curenta în căușul palmei,
acolo unde era înfășurat nailonul,
dându�le semnalul că trebuie să
tragă. Într�un loc bun, în numai o
oră puteau prinde și trei kilo�
grame de guvizi și hanuși negri. 

— Trag ca tâmpiții! se mi�
nuna Bayar în timp ce scotea din
apă pește după pește. 

Printre guvizi mai prindeau
și câinești – niște pești cu carnea
amară și plini de oase. Câineștilor
le striveau capul cu o piatră și îi
aruncau pe plajă, să moară pe
uscat. Când nu dădeau cu garizi
puneau în ac carne de midie. Cu�
lesul scoicilor era motivul pentru
care Ainur se trezea nerăbdător,
înaintea lui Bayar. Cum ajungeau
pe dig, micul tătar se dezbrăca și
se arunca în apă. Culegea midiile
de sub stabilopozi și i le întindea
lui Bayar, care le pigulea de alge
și le depozita în adânciturile să�
pate de mare în protuberanțele
de beton. Stabilopozii erau plini
de astfel de găuri în care pescarii
își băgau momelile care se împu �
țeau sub căldura soarelui. Mai
ales scoicile. Încă din prima vară,
Ainur învățase unde să găsească
cele mai mari scoici. Se strecura
printre stabilopozii scufundați și
ajunsese la performanța de a sta
sub apă chiar și două minute.
Deși mâinile sale găseau în câteva
secunde ciorchinii de midii cres �
cuți pe sub dig, Ainur își petrecea
restul timpului dintre ieșirile la
suprafață lipindu�se cu spatele de
fundul mării. Acelea erau minu�
tele lui. Cu mănunchiurile de
scoici în ambele mâini, tătarul 
își dădea afară tot aerul din plă�
mâni. Corpul său cădea în acele

momente cu viteză spre adâncuri,
până când acea alunecare inaudi�
bilă se oprea și Ainur simțea sub
omoplați nisipul rece de pe fun�
dul apei. Rămânea așa câteva se�
cunde, făcând pluta pe fundul
apei, privind sclipitul soarelui pe
valurile de la suprafață și sim �
țindu�și pulsul cum îi vâjâie în
urechi. Sunetul sângelui ce�i pul �
sa în timpane, presiunea pe sinu�
suri și levitația ce�i desprindea
din când în când trupul de pe fun�
dul apei îi ofereau un refugiu pro�
tectiv pe care numai zgomotul
aerotermei reușea să�l constru�
iască în jurul lui. Când se împin�
gea în picioare și se propulsa spre
suprafață, ultimele bule de aer
ieșite din plămânii săi compri �
mați țâșneau într�o explozie de
bobițe strălucitoare ce alunecau
gâdilându�l pe barbă, gât și sub �
țiori. Lăsa în urmă o întreagă ga�
laxie de bule ce se disipau haotic.
Părea o pastilă efervescentă pe
care apele mării o ridicau la su �
prafață după ce conținutul ei se
ușurase și se evaporase în cloco�
tul de balonașe sclipitoare. Vă�
zută de afară, de pe înălțimea
digului, silueta sa subacvatică –
asemenea unei pisici�de�mare –

apărea și dispărea pe dedesubtul
petelor întunecate ale stabilo�
pozilor înfipți pe fundul mării,
provocând admirația celorlalți
pes cari care nu reușiseră nicio�
dată să reziste mai mult de câteva
secunde pe sub dig, la cules de
midii. Când adâncitura din stabi�
lopod era umplută cu scoici, Ba �
yar îi făcea semn cu mâna și Ainur
se suia pe dig. Stăteau apoi unul
lângă altul până spre orele prân�
zului, cu vârfurile picioarelor
atin gând apa și cu soarele ar�
zându�le pielea, cufundați într�o
liniște marină pe care Bayar o 
întrerupea periodic cu o singură
întrebare:

— L�ai luat? 
— L�am luat! venea răspunsul

lui Ainur în timp ce scotea peștele
din apă. 

Atunci, Bayar și Ainur își
zâmbeau pentru o clipă, pentru că
acolo, pe stabilopozii fierbinți, cu
câte un fir de nailon în mână, tă�
cerea în care aleseseră să trăiască
devenea suportabilă și pescuitul
părea să�i apropie, apropiere ce
dura cât timp unul din ei trăgea
peștele din mare și care se ter�
mina când guvizii ajungeau pe
fundul plasei. SDC

Tudor Ganea –
Cântecul păsării
de plajă

CARTEA
„Ţineţi în mâini cel mai bun roman de până
acum al lui Tudor Ganea, arhitectul convertit
la proză care, după —iată —cinci romane pub-
licate în tot atâţia ani (unele premiate și deja
traduse), își poate revendica lejer titlul de cel
mai în formă tânăr romancier al momentului.
Cu Cântecul păsării de plajă, Tudor Ganea se
întoarce la etosul constănţean explorat în car -
tea de debut și scrie un fel de Gangs of Con-
stantza al tranziţiei sălba tice din anii ’90 în
care diverse grupări multietnice de outcasts

își dispută teritoriul și influenţa asupra
Cartierului Faleza Nord. Amestecul de
violenţă și poezie al confruntărilor de pe
malul mării este memorabil și, pe alocuri,
conferă acestui roman realist murdar o cali-
tate aproape psihedelică. Ainur, protagonistul
cu origini tătare ale cărui ascensiune și decă -
dere le consemnează întâmplările romanului,
este o figură deopotrivă admirabilă și
detestabilă, temută și tragică, rar întâlnită în
literatura română, căci singurătatea lui este
egalată doar de cruzimea cu care-și face loc
în viaţă și în moarte. Nu recomand romanul
celor slabi de inimă!“ (Marius Chivu)
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Manuscrisele participante
la concurs (fără CV) vor fi
atașate unui e�mail, de pe un
cont creat cu acest prilej, și tri�
mise la adresa: adrian.botez
@polirom.ro, până pe data de
16 aprilie 2021. Adresa de e�mail
poate fi mottoul volumului, un
fragment din motto sau titlul
cărții.

Exemplu:
orazero@yahoo.com/

gmail.com etc.

Este foarte important ca
adresa de e�mail, e�mailul și
manuscrisul atașat să nu con �
țină sub nici o formă numele
concurentului – cazul contrar
duce la descalificare.

Manuscrisele trebuie să
aibă minimum 150.000 de sem �
ne (caractere + spații). Sunt ac�
ceptate și manuscrise ale auto� 
rilor care au fost incluși ante�
rior în antologii sau au publicat
în volume colective.

Câștigătorul concursului va
fi anunțat în luna august 2021,
pe adresa de e�mail de pe care a
fost trimis manuscrisul, iar re�
zultatul va fi făcut public în cur�
sul aceleiași luni.

Premiul pentru manuscri�
sul declarat câștigător constă în
publicarea acestuia în toamna
acestui an.

Nu se acceptă manuscrise
fără diacritice. Manuscrisele ne�
publicate vor fi șterse. SDC

Marţi, 16 februarie, ora 19.00,
Bogdan Răileanu va intra în di-
alog cu Cosmin Perţa, pornind
de la romanul Să nu lași
moartea să te găsească, recent
apărut în co lecţia „Ego. Proză“
a Editurii Poli rom. 

Evenimentul va fi transmis via
ZOOM pe paginile de Facebook:
Cărturești (facebook.com/Cartu�
resti) și Editura Polirom (face�
book.com/polirom.editura).

DESPRE CARTE

Aceasta este povestea lui Arhip,
ciobanul care e posibil să fi adus la
viață balada Miorița. El pornește în
transhumanță alături de alți trei
ciobani din Munții Vrancei spre
câmpie. Pe drum, cel mai tânăr
dintre ei este ucis în condiții ne�
clare. Datoria lui Arhip este acum
să�l ducă pe tânărul mort înapoi în
satul său de munte, iar această 
călătorie se transformă într�o 

confruntare cu moartea care îl face
pe cioban să�și împlinească desti�
nul – să dea lumii o baladă și un
mit fondator. Ca orice autor, Arhip
e tentat să pună în poveste expe �
riența lui personală cu moartea.
Personajele vorbesc în numele lui.
Asasinarea tânărului ciobănaș
este doar un pretext pentru a
scoate din adâncul lui Arhip un eu
tulburat de prezența morții.

BOGDAN RĂILEANU s�a năs �
cut pe 11 iunie 1980 la Buftea. A
absolvit Facultatea de Jurnalism
din cadrul Universității din Bu �
curești. În 2014 a participat la o
serie de cursuri de scriere crea �
tivă organizate de „Revista de
povestiri“, sub îndrumarea lui
Florin Iaru și Marius Chivu. În
2015 a debutat cu o povestire în
revista „Iocan“. A publicat vo lu �
mul de povestiri Tot spațiul
dintre gândurile mele (Polirom,
2017) și romanele Dinții ascuțiți ai
binelui (2018) și Teoria apropierii
(2019). SDC

Editura Polirom organizează
Concursul anual de debut, 
ediția 2021, la secțiunea Proză

Bogdan Răileanu în dialog 
live și online cu Cosmin Perța
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LUCIAN AMARII (JUP)
SUPLIMENTUL LUI JUP

După ce aproape toată producția
cinematografică a fost afectată de
pandemie, unii realizatori au pre�
ferat să se adapteze rigorilor crizei
sanitare și să facă filme „de la
distanță“. 

Sam Levinson, realizatorul se�
riei Euphoria, a realizat în această
perioadă Malcolm & Marie, o dra �
mă romantică ce va fi lansată cu�
rând pe platforma Netflix. Filmat
în alb�negru, pe peliculă, într�o vilă
californiană ruptă de lume, Mal�
colm & Marie este bazat pe un „sce�
nariu intimist“, cu doi actori, John
David Washington și Zendaya. 
„Un modest proiect în familie“,

spune Sam Levinson, care a fost
silit să se adapteze ca realizator la
rigorile pandemiei: ședințe și
repetiții cu actorii la telefon, fil�
mări terminate în doar două săp�
tămâni, o echipă redusă, de nu�
mai 22 de persoane pe platou.
Actorii n�au avut la dispoziție nici
stilist, nici machior, ci, obișnuiți
deja cu necesitățile meseriei, au
trebuit să rezolve singuri aceste
probleme.

În acest timp, Rob Savage a pre�
zentat la festivalul de la Gérardmer
noul lui film, horrorul Host, o
producție și mai adaptată lucrului
în izolare. Host este turnat în 

întregime pe Zoom și are ca subiect
proasta idee a unor tineri de a par�
ticipa la o ședință de exorcizare on�
line, cu dezastruoase consecințe.

Savage a fost inițial „foarte
neliniștit“ de ideea de a�și dirija ac�
torii de la distanță. „Asta ne�a per�
mis să ne concentrăm și să vedem
lucrurile și mai limpede decât în
cazul unor filmări normale“, spune
regizorul. Astfel, Host a fost realizat
fără machiaje sau efecte speciale,
fără operator, filmările fiind reali�
zate cu camere web, fiind simple
capturi ale imaginilor pe Zoom.
„Am revenit la esențial, la lucrul cu
actori“, spune Savage. SDC

Lecția de cinema în pandemie:
filmul pe Zoom

După șapte secole,
un descendent al
poetului a demarat o
campanie pentru a
reabilita numele
ilustrului său strămoș.

În secolul al XIV�lea, când Flo rența
era teatrul unui război civil între
diverse facțiuni ale partidei guel�
filor, poetul Dante Alighieri a fost
și el implicat, ca majoritatea con�
citadinilor lui, în acest conflict.
Când rivalii săi politici au ajuns la
putere în 1301, Dante a fost acuzat
de corupție și condamnat la doi ani
de exil și la plata a 5.000 de florini.
Când poetul a refuzat să se pre�
zinte la proces, un an mai târziu,

el a fost condamnat la moarte in
absentia, riscând o ardere pe rug
dacă s�ar fi întors în orașul natal. 

„Au fost procese politice, iar
sentințele de exil și moarte împo�
triva strămoșului meu au fost ne�
drepte și ar trebui anulate, așa
cum s�a întâmplat și în cazul lui
Galileo Galilei“, declară astrofizi�
cianului Sperello di Serego Ali�
ghieri, descendent al lui Dante,
într�un interviu acordat ziarului
„Corriere Della Sera“. „De aceea,
dacă legea permite, cerem astăzi
o revizuire a procesului.“

În încercarea lui de a anula o
sentință datând din 1302, Sperello
di Serego Alighieri s�a aliat cu
Alessandro Traversi, avocat și pro�
fesor de drept procesual penal.
Acesta consideră că un astfel de
demers nu este utopic, deși au 

trecut șapte secole de la proces. Ar�
ticolele 629, 630 și 632 din Codul
de procedură penală, spune „Cor�
riere Della Sera“, permite revizuirea
unui proces dacă apar noi dovezi
care să probeze nevinovăția unei
persoane, fără vreo limită de timp.

„Împotriva lui Dante au fost
pronunțate două sentințe. Prima a
fost exilul, a doua pedeapsa cu
moartea. Va fi interesant de văzut
dacă ele pot fi anulate conform sta�
tutelor florentine din epocă, dar și
a principiilor legale actuale“, ex�
plică profesorul Traversi.

Înainte de demararea oricăror
proceduri, Traversi și colegii săi vor
să organizeze în mai o conferință
la care să participe magistrați,
juriști, istorici și lingviști, cărora li
se va adăuga și managerul francez
Antoine de Gabrielli, un descen�
dent al lui Cante dei Gabrielli da
Gubbio, podesta care l�a condam�
nat pe Dante în 1302.

„Practic, memoria lui Dante nu
are nevoie de această achitare“, a
comentat jurnalistul Aldo Cazzullo.
„Dante ne�a dat o limbă și o idee
despre noi înșine. Pentru el, Italia
nu era un stat, ci un sistem de valori
și de frumusețe care trebuia să
combine tradiția clasică cu cea
creștină. El a inventat cuvântul bel�
paese. Ce ar putea să mai adauge o
achitare târzie la așa ceva?“ SDC

La Commedia legale: 
o reabilitare târzie a lui Dante



Bond finanțează filmele în mare
parte din plasare de produse din
partea unor sponsori de lux (pre�
cum Nokia, Omega, Adidas etc.)

Însă, din cauza amânării premierei,
acești finanțatori se tem că, în mo�
mentul în care filmul va ajunge pe
marile ecrane, toate produsele pre�
zentate vor fi deja depășite sau, mai
rău, chiar retrase din magazine.

CRONICA NEAGRĂ

n Hal Holbrook (95 de ani –  foto
jos), actor american cunoscut pen�
tru rolurile lui Mark Twain și al
preșe dintelui Lincoln, dar și cel al
lui „Deep Throat“ din Toți oamenii
președintelui (1976). A fost recom�
pensat cu un Oscar pentru rolul din
Into the Wild (2007) de Sean Penn.
nHilton Valentine (77 de ani), chi�
tarist și fondator al formației The
Animals. Interpretarea lui, alături
de trupă, a piesei The House of the
Rising Sun, a influențat generații
de chitariști rock. SDC
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CĂDEREA FULGERĂTOARE 
A LUI MARILYN MANSON

Nici una dintre controversele care
i�au însoțit cariera nu l�a doborât
pe Marilyn Manson. Dar o simplă
postare pe Instagram pare să fi su�
nat sfârșitul pentru celebrul mu�
zician. Pe 1 februarie, actrița Evan
Rachel Wood l�a acuzat pe Man�
son (cu care a avut o relație de
câțiva ani și a fost logodită în
2010) de abuz, viol și manipulare
psihologică. Ea a fost susținută de
alte patru femei, presupuse foste
amante ale lui Manson. Acesta,
evident, s�a apărat, declarând că
acuzele la adresa sa sunt „mani�
pulări oribile ale realității“. În fa�
voarea lui au vorbit Sharon 
Osbourne, cu care Manson co �
labo rează profesional, și Dita von
Teese, fosta lui soție. Dar, în ac�
tualul climat, Manson a fost con�
damnat și executat imediat, fără
proces. 

La numai câteva ore de la pu�
blicarea postării lui Wood, casa de
discuri Loma Vista Recordings a
„încetat imediat promovarea“
noului album al lui Manson, We
Are Chaos. Apoi cântărețul a fost
părăsit și de agenții care îl repre�
zentau, iar în cele din urmă cariera
de actor i�a fost și ea afectată: ca�
nalul de streaming Shudder a
anunțat că a anulat un episod din
seria Creepshow, în care juca
Manson, iar realizatorii sezonului
3 din American Gods au șters ro�
lul lui Marilyn Manson din serial.

UN FILM PREA MALEFIC

Actrița Michelle Pfeiffer, care tre�
buia să joace inițial rolul lui Cla�
rice Sterling în Tăcerea mieilor
(rol care i�a adus lui Jodie Foster
al doilea premiu Oscar în 1992), a
explicat recent de ce a refuzat să
apară în filmul lui Jonathan
Demme. „Am avut rețineri încă de
la început. Este prea mult rău în
acel film. Ce regret cel mai mult
este oportunitatea de a lucra cu
Jonathan Demme. Dar faptul că

răul câștigă la finalul filmului m�a
deranjat. Nu am vrut să fiu aso�
ciată cu un astfel de mesaj“, spune
actrița într�un interviu în „The
New Yorker“.

O CLARICE RATATĂ

Clarice, serialul care continuă
acțiunea din Tăcerea mieilor (fără
măcar a pronunța numele lui
Hannibal Lecter, din rațiuni ce țin
de drepturile de autor), se anunță
a fi un eșec înainte încă de difu�
zarea primului episod, pe 11 fe�
bruarie. Primele trei episoade, vă�
zute de criticii americani, au
generat cronici nefavorabile din
partea acestora: „Un serial fără un
creier care să merite să fie consu�
mat“, scrie „Entertainment Weekly“;
„Clarice nu e doar o continuare
proastă, ci un film de sine stătător
prost“, este de părere „CBR“; „Încă
o dovadă banală a nebuniei fran�
cizelor din divertismentul con�
temporan“, scrie „Boston Globe“.
Clarice este creat de scenaristul
și show�runner�ul Alex Kurtzman,
cel care, după ce a reformulat
complet universul Star Trek în 

serialele Discovery și Picard, a
reușit să afecteze serios valoarea
brandului Star Trek.

TAVERNĂ VIRTUALĂ 
PENTRU NIGHTWISH

Celebra formație finlandeză a
amânat pentru mai cele două con�
certe, sub titlul An Evening With
Nightwish In A Virtual World, un
live ce se va desfășura într�o
taver nă numită The Islanders
Arms, construită într�o lume vir�
tuală. Cu ocazia concertului va fi
dezvăluit și numele noului basist
al forma ției care îl va înlocui pe
veteranul Marco Hietala, retras
recent din activitate.

CEL MAI SCUMP BOTTICELLI

După ce tabloul Portret de tânăr
cu medalion a fost vândut la
licitație la New York pentru suma
de 76,9 milioane de euro, Sandro
Boticelli a devenit cel mai scump
pictor renascentist după da Vinci.
Tabloul acestuia din urmă, Salva�
tor Mundi, s�a vândut la o licitație
la casa Christie’s în 2017 pentru
suma de 370,9 milioane de euro.

007 ȘI DEMODAREA
PRODUSELOR

După nenumăratele amânări a
premierei ultimului film James
Bond, No Time to Die (care ar fi
trebuit lansat în 2019), realizatorii
se confruntă cu o nouă problemă
care ar putea impune noi filmări.
De ani buni, producătorii seriei

PE SCURT
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E o zi mohorâtă care pare de
primăvară pentru că zambila de la
Kaufland miroase puternic în
bucătărie, deci e un moment bun
să scriem despre case. Ce-i drept,
plănuiam dinainte de Anul Nou,
când am citit frumoasa carte Caz-
zavillan 21 (Editura Oscar Print), în
care Cristina Hoffman (actriţă,
selecţioner pentru Cannes și
Berlin, coiniţiator al Atelierului
Aristoteles și fostă directoare a
ICR Berlin) vorbește despre casa
familiei ei, dar am lăsat subiectul 
la dospit. 

Casele sunt fascinante prin po �
veștile pe care le spun despre cei
care le�au locuit. Casele părăsite
din SUA, cum sunt cele pe care le
găsești pe Abandoned Homes Ame�
rica sau The Forgotten South, cu
piane vechi (pianul rămâne întot�
deauna în urmă), fotografii de fami�
lie, cărți, șifoniere cu rochii, discuri
cu Doris Day, veioze superbe, băi în
faianță roz sau verde mentă, sti �
cluțe cu medicamente, hall�uri
lambrisate, ferestre năpădite de
vegetație, paturi cu lenjeria pe ele și
aragazuri cu ceainice și oale, ca și
cum s�ar fi plecat în goană. Unde
plecau oamenii ăștia de lăsau totul
în urmă? Unii pur și simplu mu�
reau și își luau amintirile cu ei.

Sau casele din București, me�
lancolice și demne, atât de fru�
moase pe orice anotimp, aștep� 
tând cu stoicism să fie dărâmate
sau cârpite „în termopan“. 

Casele vechi sunt fascinante
prin ele însele, nu doar prin

poveștile locatarilor. Au acumulat
timp. Nu întâmplător, în vise casa
e un simbol al sinelui. Cartea
Cristinei Hoffman, cu coperta
pes te care curge ceva ca o dâră de
ciocolată (dintr�una din prăjiturile
copilăriei), e o încercare de a ajunge
la un soi de transcendență care să
dea o ordine propriei vieți, să vin�
dece ce�i de vindecat și să facă pace
cu trecutul. La această trans cen �
dență nu poți ajunge fără ceva sta�
bil, fără ceva care le su praviețuiește
oamenilor așa cum e casa familiei
sau măcar amintirea ei.

„Nu locuința de peste drum
de ai mei putea să mă ajute să�mi
găsesc calea, singura cale era
despărțirea, despărțirea de ei, de
familia mea, adevărata despărțire,
să pun nemărginire între ei și
mine, ca să devin poate, într�o zi...
Eu“, scrie autoarea care a plecat
de tânără din țară (după ce debu�
tase în Operațiunea Monstrul,
1976, de Manole Marcus), când fa�
milia deja pierduse casa din Caz�
zavillan și care după multă vreme
s�a reîntors pentru a locui într�un
București cu totul schimbat. 

„Cu cine v�ar plăcea să pe �
treceți o după�amiază pe această
verandă, dacă s�ar putea?“, în�
treabă pe Facebook tânăra care
ține site�ul The Forgotten South,

lângă o fotografie cu o căsuță po�
nosită, dar luminată de iarba din
jur, iar răspunsurile încep să
curgă: cu fata mea, pe care am
pierdut�o in 2012, avea numai 20
de ani; cu băiatul meu care a murit
in 2015; cu bunica mea care a ple�
cat acum câțiva ani...

Tatăl, mătușa Irina (actrița
Irina Răchițeanu�Șirianu), mama,
bunica, prietenii, motanul Papu �
caș, prăjiturile, iubirile familiei,
ritualul meselor, curățenia temei�
nică făcută de bunica în camerele
din toate cele patru etaje, muncile
de la bucătărie, unde erau „două
sobe mari de gătit, trei chiuvete din
faianță albă, două mese acoperite
cu tablă bătută, pe care se tăia, mă�
cina, toca, jumulea tot ce urma să
fie transformat în variate feluri de
mâncare“, bucuriile care se împăr �
tășesc ușor, dramele și traumele

care se spun greu, cu introduceri
diafane ori cotite, și care trec și
mai greu – amintirile vin prin dic�
teu automat în mintea autoarei
care n�a mai scris niciodată, de
parcă toată familia – inclusiv mo�
tanul Papucaș!, ar fi stat și i�ar fi
dictat la ureche ce să scrie. 

Iar această poveste ca o perdea
în care bat alternativ soarele și
umbra are legătură cu toată fami�
lia, dar mai ales cu autoarea. Aceste
„regularizări“ sunt importante; cu
intuiție feminină, autoarea știe.

Vestea bună e că stocăm tot;
deși pierdute, casele copilăriei
rămân în noi până în cel mai mic
detaliu, împreună cu toate amin�
tirile. Eu am visat acum câțiva ani
casa noastră veche și absolut totul
era acolo, deși în viața diurnă nu
mai țin minte foarte multe.

Amintirile sunt ca pâinea 

carbonizată descoperită la Pom�
peii, care pare pufoasă deși are
2.000 de ani. Amintirile familiei și
ale strămoșilor trec în noi, din
vremurile când primeai de Cră�
ciun „un palton roșu și un sfeter
ver de“, așa cum am citit undeva.
Poa te că amintirile se sortează
mai bine după culori sau așa ne
place nouă să credem, că ce e sim�
plu și ușor e mereu în urmă. 

Fotografia (luată de pe contul
Facebook/ Abandoned Homes
Ame rica) reprezintă o casă din
New Jersey, construită în secolul
al XIX�lea. Lumina, culorile, retu �
șurile făcute de fotograf trimit
spre un decor de cinema, o carcasă
a vieții reale. Sufletul e și nu e aco �
lo. Nu știu de ce, îmi aduce aminte
de o fetiță pe care am auzit�o odată
într�un tren spunând: „A plecat
acasă, casa mea“. SDC

IULIA BLAGA
FILM

Ați avut vreodată senzația că
lunar pierdeți nouă lei șaptezeci
și patru? 

Pe mine m�a chinuit această breșă
în bugetul familial, în primul
rând fiindcă nu erau zece lei, pe
care îi poți scăpa din buzunar și
aia este, ci era suma aia pe care nu
o poți pierde decât în format
scrip tural. Am cercetat mai atent

si tuația și am descoperit, butonând
apli cația bancară instalată pe tele�
fon, faptul că aveam un cont în
euro, deschis ca să fie acolo. Era pe
zero, dar nu se mulțumea cu asta,
ci lunar voia de la mine câte nouă
lei șaptezeci și patru cu titlu de aco�
perire sold negativ, adică mă costa
cam doi euro pe lună ca să rămână
gol. Este aidoma problemei de ma�
tematică dacă dintr�o cameră în
care se află trei copii ies cinci copii,
aflați câți copii trebuie să intre ca
să rămână camera goală.   

Nu era vina băncii. Era de da�
toria mea să renunț la produsele
care nu îmi mai trebuie, așa că am

sunat la instituție. Mi�a răspuns o
foarte amabilă doamnă roboțică,
în română și în engleză, ca să îmi
arate din start că este competentă.
Apăsând tasta unu i�am dezactivat
cunoștințele de limbă străină, ca
să putem flirta pe teme bancare în
limba maternă. Dom ni șoara robo �
țică m�a rugat să îi ex pun pro�
blema în câteva cuvinte. Sigur,
domniță, am o breșă în bugetul fa�
miliei. Îmi pare rău, nu am înțeles,
vă rog să refor mulați. Am hotărât
că nu mai era cazul să fiu glumeț
și i�am spus concis: închidere cont
în euro. Am înțeles, doriți infor �
mații despre contul curent. Pen�
tru a vă putea ajuta, vă rog să�mi
furnizați niște informații care să
ajute la autentificare. Eram pregă�
tit să turui numele, adresa, data

nașterii mele și codul numeric
personal dintr�o singură răsu�
flare. Ce fel de asigurare de viață
aveți activă pe cont, Vita Protect
nouă sau Vita Protect doi virgulă
cinci? Nu mai știu, că parcă m�a
sunat un domn să�mi propună să
o modificăm, dar am uitat să con�
firm prin e�mail. Și câte carduri
bancare ați emis prin aplicația
mobilă de internet banking? Am
ridicat recent un card de la bancă,
pe care l�am activat din aplicația
mobilă, dar nu știu dacă asta con�
tează. Și... (avea un stil ciudat de 
a�l lungi pe „și“, de parcă nu te�ar
crede) câte operațiuni cu cardul
fizic ați făcut azi? Am făcut două
plăți online folosind datele de pe
card, dar nu e ca și cum l�aș fi fo�
losit la un magazin, nu? Ne pare

rău, procedura de identificare nu
a reușit. Apoi a închis.

Mi�am dat seama că trebuie să
îmi pun la punct felul de a conversa
cu voci artificiale, fiindcă uneori
adevărul meu nu coincide cu al lor.
Chiar dacă par la fel, al meu să �
răcește cu câte nouă lei șaptezeci și
patru în fiecare lună. SDC
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VOI N-AȚI ÎNTREBAT, FĂRĂ
ZAHĂR VĂ RĂSPUNDE

Drept cine mă iau?

Case
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