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Literatură română la Editura
Polirom: noi titluri în librării

Noi titluri semnate de 
unele dintre cele mai
îndrăgite și mai apreciate
voci ale literaturii române
contemporane – Andreea
Răsuceanu, Nichita
Danilov, Vasile Ernu,
Adrian Schiop, Cristian
Fulaș, Bogdan Creţu, 
Bogdan Răileanu, Tudor
Ganea, Florin Irimia – 
se găsesc deja în librăriile
clasice, precum și pe 
cele online.

ÎN LIBRĂRII

Andreea Răsuceanu, 
Vântul, duhul, suflarea

l Prefață de Paul Cernat
„Tragedia unui frontierist,

dispărut în apele Dunării, în în�
cercarea disperată de a emigra în
anii comunismului, a familiei lui,
traumatizată de incertitudine și
absență, suferința copiilor lipsiți

de dragostea parentală, transmisă
de la o generație la alta, com �
petiția dintre frați pentru afecțiu �
nea mamei sunt doar câteva din
temele celui de�al doilea roman al
Andreei Răsuceanu, Vântul, du �
hul, suflarea. Ficțiunea și docu�
mentul se întâlnesc într�o istorie
fabuloasă care coboară două se�
cole, până în vremea boierilor
antiunioniști, trece, cu pagini răs�
colitoare, prin foametea de după
război și prin anii stalinismului,
ajungând în stricta actualitate.

Romanul anului 2020, după
părerea mea, Vântul, duhul, sufla�
rea o plasează pe Andreea Răsu�
ceanu alături de cele mai puter �
nice voci ale prozei actuale.“ (Ga�
briela Adameșteanu)

Nichita Danilov, 
Omul din 
eprubetă

„Dacă vă puteți imagina un Bulga�
kov trecut prin universul lui
Swift, în timp ce ghizii sunt, pe
rând sau concomitent, Urmuz sau
Daniil Harms, ambii în mare
vervă, dar și Sigmund Freud,
atunci nu veți ezita să vă lăsați
purtați de povestea fascinantă pe
care ne�o propune Nichita Dani�
lov, unul dintre povestașii ade �
vărați ai literaturii noastre de azi,
coborându�ne în abisul inconș �
tientului uman din eprubeta sa,
populată cu tot felul de entități și
arhetipuri.

Distopie luxuriantă, satirică,
cu un imaginativ care debordează
de soluții epice mereu surprinză�
toare, Omul din eprubetă este un
roman total care caută să imprime
un sens absurdului vieții de zi cu
zi.“ (Adrian Alui Gheorghe)

De același autor, la Polirom:
Ambasadorul invizibil, Locomo�
tiva Noimann, Mașa și Extrateres�
trul, Tălpi. Șotronul

Vasile Ernu, 
Sălbaticii copii dingo

l Cu ilustrații de Roman Tolici
Anii ’80. Patru prieteni se în�

tâlnesc în gara din Chișinău. Vor
pleca împreună în vacanță în Cri�
meea, la mare. Sunt lipsiți de griji,
nu au de unde să știe că fac parte
din generația ultimilor copii so�
vietici. Brusc însă toată această
rutină melancolică e dată peste
cap: după moartea lui Brejnev, a

lui Andropov și a altor comuniști
de la vârf, vin Gorbaciov, glasnos�
tul și perestroika, intervenția rusă
în Afganistan, Cernobîlul, explo�
zia drogurilor, SIDA și afirmarea
contraculturilor sovietice. Debu �
solați, văzând cum lumea pe care
o știau se destramă, ultimii copii
sovietici caută echilibru și refugiu
în romanele lui Bulgakov, în poe�
zia lui Arseni Tarkovski și în pie�
sele formației Kino. Și, fără să
vrea, se maturizează, descoperă
alte identități și învață să trăiască
în noua lume.

De același autor, la Poli �
rom:Ultimii eretici ai Imperiului,
Ceea ce ne desparte. Epistolarul
de la Hanul lui Manuc (împreună
cu Bogdan�Alexandru Stănescu),
Născut în URSS, Sectanții, Ban �
diții, Izgoniții

Adrian Schiop, Să ne fie la
toţi la fel de rău

După bestsellerul Soldații.
Poveste din Ferentari, Adrian
Schiop revine cu un nou roman ce
explorează tema homosexualității
și a mizerabilismului în societa�
tea păturii de jos. Adi se avântă
într�o relație improbabilă cu 

Florin, un polițist de 42 de ani,
divorțat și bețiv, care, din defor �
mație profesională, dar și pentru
că are o imagine de apărat, este
foarte autoritar și mereu indecis
în privința sentimentelor lui. Să
ne fie la toți la fel de rău este o in�
cursiune brutală și profundă în
lumea LGBT, în care uneori apro�
barea din partea societății este
mai importantă decât propriile
sentimente.

De același autor, la Poli �
rom: Soldații. Poveste din Feren�
tari, Zero grade Kelvin

Cristian Fulaș, Ioșca

„Ioșca – un personaj memorabil,
de�o vârstă cu pietrele și la fel de
elementar ca ele, și un roman cu
mare forță epică, de un impecabil
rafinament stilistic și narativ. Cri�
stian Fulaș construiește cu price�
pere de arhitect destinul unui om
în care «simplitatea dintâi a lu�
crurilor» se conjugă cu o înțe le �
gere profundă a lumii și a oa� 
 menilor. O scriitură viguroasă și
amplă, infuzată de o debordantă
energie, face din acest roman
unul de o violentă fru musețe în
care totul, imagini, ființe, obiecte

Polirom deschide anul 2021 cu o ofertă bogată de
literatură română contemporană, una dintre principalele
sale misiuni editoriale, marcată prin lansarea colecției

„Ego. Proză“ în anul 2004 și continuată de colecții 
prestigioase și serii de autor dedicate câtorva dintre 
numele de prim rang ale literaturii autohtone. 



3
ANUL XVII NR. 721
13 – 19 FEBRUARIE 2021 actualitate

www.suplimentuldecultura.ro

și idei se împletesc într�o supra�
omenească tragedie.“ (Carmen
Mușat)

De același autor, la Polirom:
Cei frumoși și cei buni, Fâșii de
rușine, După plâns.

Bogdan Creţu, 
Cornul inorogului

Romanul Cornul inorogului, pe
care autorul însuși îl socotește o
formă de bovarism, reprezintă de�
butul în ficțiune al criticului lite�
rar Bogdan Crețu.

„Urmărind anii de ucenicie și
călătorie ai lui Dinu Zărnescu,
Bogdan Crețu îi recuperează
pros pețimea prin inepuizabilul
său libido scriptural, lansându�se
într�un biografism bine fantas�
mat, și ne poartă, dezinvolt, de la

țară la oraș, din spațiul academic
românesc în cel occidental, din
căminele studențești și amfiteatre
în muzee, la operă, în metroul pa�
rizian – peste tot, cu o mare
foame de medii și tipologii. Bog�
dan Crețu oferă, cu primul său
roman, o carte pentru toată lumea
(însă nerecomandabilă minorilor
[sic]), plină de vervă picarescă și
bulimie livrescă, puștească și
înțeleaptă, realistă până la a
atinge, pe alocuri, un naturalism
crud și ireală, când trebuie, până
la transfigurare.“ (O. Nimigean)

Bogdan Răileanu, 
Să nu lași moartea 

să te găsească
Să nu lași moartea să te găsească
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 de munte, iar această că�
lătorie se transformă într�o con�
fruntare 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 experiența lui
personală cu moartea. Persona�
jele vorbesc în numele lui. Asasi�
narea tânărului ciobănaș este
doar un pretext pentru a scoate
din adâncul lui Arhip un eu tul�
burat de prezența morții.

De același autor, la Polirom:
Tot spațiul dintre gândurile mele

Tudor Ganea, Cântecul
păsării de plajă

„Țineți în mâini cel mai bun ro �
man de până acum al lui Tudor
Ganea, arhitectul convertit la
proză care, după – iată – cinci ro�
mane publicate în tot atâția ani
(unele premiate și deja traduse),
își poate revendica lejer titlul de
cel mai în formă tânăr romancier
al momentului. Cu Cântecul păsă�
rii de plajă, Tudor Ganea se în�
toarce la etosul constănțean ex� 
plorat în cartea de debut și scrie
un fel de Gangs of Constantza al
tranziției sălbatice din anii ’90 în

care diverse grupări multietnice
de outcasts își dispută teritoriul și
influența asupra Cartierului Faleza
Nord. Amestecul de violență și poe�
zie al confruntărilor de pe malul
mării este memorabil și, pe alocuri,
conferă acestui roman realist mur�
dar o calitate aproape psihedelică.
Nu recomand romanul celor slabi
de inimă!“ (Marius Chivu)

De același autor, la Polirom:
Cazemata, Miere, Porci, 8

ÎN CURÂND, 
ÎN LIBRĂRII

Florin Irimia, 
Bărbatul din spatele ceţii

„N�am avut nici cea mai mică
intenție să continui Misterul

mașinuțelor chinezești în vreun
fel, de fapt, eram convins că spu�
sesem cam tot ce avusesem de
spus despre mine și copilăria
mea. Doar că acum nici nu pu�
team să ignor tot ce văzusem
acolo, în micul meu vis, să mă pre�
fac că el nu existase. Așa că, încet�
încet, am început să scriu iar, să
aștern pe hârtie, cum se spunea
cândva, tot ce văzusem atunci și
chiar și ce nu văzusem, și în felul
acesta, cartea care acolo, în lumea
aceea, era deja scrisă, a�nceput să
se răsfire, ca păpădia bătută de
vânt, numai ca să se poată�nchega
la loc în lumea asta.“

De același autor, la Polirom:
O fereastră întunecată, Cîteva lu�
cruri despre tine, Misterul ma �
șinuțelor chinezești

Bogdan Jitea în dialog live & online 
cu Adrian Cioroianu și Mihai Fulger
Joi, 18 februarie, începând cu ora
19.00, Bogdan Jitea va intra în dia�
log cu Adrian Cioroianu și Mihai
Fulger, pornind de la volumul Ci�
nema în RSR. Conformism și
disidență în industria ceaușistă
de film, recent apărut în colecția
Cinema a Editurii Polirom.

Moderează Ionuț Mareș.
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
Cinematografia, prin definiție o
artă pentru mase, a ocupat un rol

important în mașinăria propagan�
distică a regimului comunist din
România. Sesizându�i potențialul
de armă ideologică, Nicolae Ceau �
șescu a transformat�o într�o adevă�
rată industrie pusă în slujba po �
liticului, cu o producție axată pe
două direcții prioritare: filmul is�
toric – care conectează regimul la
un trecut legitimator și care, în
timp, va contribui tot mai mult la
cultul personalității Conducătoru�
lui – și filmul de actualitate. În
această concepție, superproduc �
țiilor „epopeii naționale cinemato�
grafice“, precum Dacii, Columna,
Mihai Viteazul sau Mircea, li s�au
adăugat filmele ancorate în „reali�

tatea socialistă“, menite să oglin�
dească transformările din societate
dintr�o perspectivă oficială. Chiar
dacă cinematografia din Republica
Socialistă România a fost una strict
controlată de partidul�stat, având
ca scop principal sprijinirea regi�
mului, au existat totuși cineaști
care au reacționat la presiunea po�
liticului. Unii au adoptat o strategie
de rezistență pasivă, alții și�au apă�
rat concepția artistică fără a ezita
să intre în conflict cu sistemul. Deși
supravegheați de Securitate, cen �
zurați și, în unele cazuri, interziși,
aceștia au reușit să realizeze filme
care au demascat ipocrizia și min�
ciuna societății ceaușiste. SDC
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Un singur cuvânt mai are puterea
să ne rezume: continuăm. 

Luni, 8 februarie
Prima zi liberă de când a în�

ceput anul de muncă, de Sfântul
Ion. Zi de recitit. Mariana Enrí�
quez, Ce�am pierdut în foc, Nick
Cave, Moartea lui Bunny Munro,
Bohumil Hrabal, O singurătate
prea zgomotoasă. La sfârșitul zilei
îmi aduc aminte că n�am mai zbu�
rat de o lună. Cum de am putut
trăi fără să zbor?

Duminică, 7 februarie
Nopțile revăd filme deja vechi:

Strania poveste…, The Reader,
Slumdog, Good Will Hunting. Mă
interesează tot mai puțin ce se în�
tâmplă în 2021, personajele, idei �
le, haitele, încât, tot mai des, mă
gândesc să nu mai trec niciodată
dincoace de granița lui 2013. Să

mă întorc în prezent, ca să ce? Să
aud diminutivele lătrând?

Colecționez, desigur, și fraze
pe care le�au spus oamenii înainte
să moară. Îmi place, de exemplu,
cum a murit Pessoa: Dați�mi o
oglindă să văd cine sunt. Mulți au
știut a muri cu o vorbă care să ră�
mână, dar cel mai frumos totuși,
găsesc, a murit Socrate. 

Iată:
Socrate: Criton, îi sunt dator

lui Asclepios un cocoș, vă rog să
nu uitați să i�l dați.

Criton:Da, așa vom face. Gân �
dește�te, mai ai ceva de spus?

Și, deși discipolii mai aștep �
tau un ultim cuvânt de înțelep �
ciune, la întrebarea asta n�a mai
fost răspuns.

Sâmbătă, 6 februarie
Acum un an mă pregăteam să

văd din nou Praga și aveam gânduri

frumoase. Gând frumos unu:N�o
să dea poporul nostru un Ludovic
al XIV�lea, dar putem să îl punem
pe Șică Orban de 14 ori și merge
și așa. Gând frumos doi: Ca o
marcă a acestei epoci de mărețe
realizări, ar trebui introdus în
circuitul birocratic românesc do�
sarul cu șică.

Îmi răsfoiesc jurnalul și con�
stat că s�au împlinit doi ani de la
această întâmplare superbă: Un
bărbat îmbrăcat în costum de Su�
perman amenință că se aruncă de
pe acoperișul Teatrului Național
din Iași, în vederea comiterii sui�
cidului.

Vineri, 5 februarie
E ziua de naștere a trei buni

fotbaliști: Gică Hagi, Carlitos Te �
vez și Cristiano Ronaldo. La mulți
ani, Rege, la mulți ani, Apașule, 
la mulți ani, CR 7. Ca o lege a 

com pensației, tot azi e și ziua de
naș tere a cunoscutului instagra�
mer Neymar Jr.

Joi, 4 februarie
Îmi e dat să aflu dintr�un text

de�al lui John Updike că, de fapt,
Vladimir Nabokov a avut și el aca�
demia sa minoră, predând, înspre
sfârșitul interbelicului, un cvintet
neobișnuit de discipline. Uite
cum a fost. În prima parte a vieții,
exilatul Nabokov ajunge pe la
Berlin, unde pentru o mai bună
supraviețuire dă concomitent lec �
ții de: franceză, engleză, box, tenis
și prozodie.

E superb Babelul nostru ro�
mânesc. Un interlop dintr�un clan
buzoian (!) e ucis în California,
criminalul fuge în Mexic. Mexica�
nii zic: stai, domnule, așa, că ro�
mânii ne mai fură și banii de pe
carduri, nemernici, hai să nu mai

lăsăm români pe la noi. Românii
care mergeau și ei pe la Cancun
(pesemne bugetari, că aveau po �
sibilități și punte între Revelion și
Paște) sunt opriți pe aeroport: ia,
voi stați aici. Frumusețea globali�
zării. Și totul de la interlopii bu�
zoieni și clanul Sadoveanu (bașca,
hoții olteni din tonomate). Nici nu
vreau să știu cine pe unde mai ră�
mânea blocat dacă intra în acțiu �
ne clanul Papadat�Bengescu, se
ocupau filarmonicile, se opreau
concertele din muzică de Bach,
era rău. Aștept filmul, bineînțeles
cu Brad Pitt în rolul lui Aly Sado�
veanu. SDC

ANDREI CRĂCIUN
CULEGĂTORUL DE HARFE

Alt jurnal de la sfârșitul lumii

Vine un moment în viață în care
arunci în joc tot, în care lași orice
altceva la o parte și faci efortul
suprem. Mă refer la momentul în
care încerci să afli titlul unui
film văzut acum 30 de ani, din
care îți amintești doar un detaliu
irelevant. Sau măcar titlul celui
văzut la televizorul Diamant 
prin 1985, în care cineva evada
dintr�un lagăr de muncă cons �
truind pe furiș un avion. 

Scriu asta pentru că tocmai am
reușit să identific o schiță citită cân�
dva într�o antologie sovietică de
texte umoristice concepută pen tru
învățarea limbii engleze și nimic
nu mă poate împiedica s�o poves�
tesc aici. Nu�mi aminteam din ea
decât detaliul torturant că un tip îi
ținea prietenei lui lecții de logică,
iar ea chicotea și zicea do more!
N�ai cum să nu vrei să afli exact cât
de strigătoare la cer sunt preju de �
cățile dintr�o asemenea proză
scurtă, dar și de unde și până unde
tocmai ea a fost aleasă de pedago�
gii de la Moscova.

Recitind proza – era să zic
prada – descărcată de pe internet,
constat că e de fapt mai digerabilă
decât lecția de filosofie ținută, în
pat, partenerei sale de către eroul

lui Camil Petrescu, acolo atât de pă�
truns de însemnătatea sa. Măcar
aici e vorba de la bun început de un
student la Drept care spune despre
sine că are un „intelect gigantic“ și
care își petrece viața la bibliotecă,
deci se expune imediat ridicolului.
Colegul lui de cameră este și el un
stereotip, care își dorește o haină
din blană de raton (acum mi�am
amintit și acest detaliu, care trebuie
să mi se fi părut atunci abracada�
brant). Cum eroul nostru are în pod
o haină de raton, se hotărăște să i�o
ofere colegului lui ca să renunțe la
Polly, pe care o dorește pentru el.
(Se întrevăd aici, mai degrabă decât
Camil și Gheorghidiu, studenții la
Drept ai lui Drumeș și Gib Mihă�
iescu, plasați într�o literatură care
nu�și propunea să fie mare.) Fata

nu e dorită din dragoste, ci dintr�un
calcul rațional, adică pentru că ar fi
o ideală nevastă de avocat, căreia i
se cere să fie frumoasă, grațioasă și
inteligentă. Suntem informați că ea
posedă din plin primele două cali �
tăți, și doar pe ele, motiv pentru
care sinsitrul personaj se gân dește
chiar s�o returneze fostului pro�
prietar. Ca orice erou civilizator, își
propune ca în câteva șe dințe să îna �
ripeze iremediabil spiritul ei, așa că
de�a lungul a cinci întâlniri în�
cearcă să o învețe să gândească. Îi
prezintă pe rând erori de logică for�
mală și informală: ce sunt argu�
mentele șchioa pe de tip dicto
sim pliciter sau ad misericordiam,
falsa analogie, generalizarea defec�
tuoasă (sounds yummy, e reacția
ei). Pentru a ilustra premisele con�
tradictorii, el discută întrebări cla�
sice (dacă Dumnezeu e atotpu� 
ternic, poate el să facă un bolovan
atât de greu încât să nu�l poată ri�
dica?), iar ea se scarpină în cap. Nu
există nici o îndoială: rușii au ales
acest text pentru ca cetățenii din Est
să vadă cum e umilită femeia în de�
căzuta Americă și să fie dezgustați.

Finalul l�ați ghicit. Când Polly
dă în sfârșit semne că a început 
să�l înțeleagă pe Gheorghidiul ame�
rican, acesta dă cărțile pe față și îi

propune o relație: „Iată, am petre�
cut cinci seri împreună. Ne�am
înțeles excelent. E clar că ne potri�
vim foarte bine“. „Generalizare de�
fectuoasă“, răspunde ea. Ca cititor,
trebuie să ai puțină răbdare, pentru
că autorul trebuie acum să par�
curgă toți pașii în sens invers. Când,
disperat, îi spune că fără ea, el va
pieri, fosta victimă răspunde că ăsta
e doar un argument ad misericor�
diam. Și așa mai departe. 

Textul ar fi refuzat azi de multe
reviste literare din cauză că portre�
tizează negativ femeile. Dar proba�
bil că această biată parodie din anii
’50 e prea mică pentru un reproș
așa mare. Și asta nu pentru că, la
final, persoana discriminată se
dovedește în mod excepțional a fi
superioară opresorului ei – o solu �
ție care riscă să fie doar condescen�
dentă și exotizantă –, ci mai degra �
bă pentru ironia egal (și cald) distri�
buită asupra tuturor personajelor. 

Despre autor, Max Shulman, și
despre frustrările lui cu femeile (și
eventual ratonii) nu știu nimic. Nu
știu nici ce impresii trebuie să fi tre�
zit celor de la editura rusă, schița
Love is a fallacy. Mă mir însă că nu
sărea în ochi că discu ția asta, în
care unul vorbește insistent despre
argumente ilogice și manevre reto�
rice veninoase, iar celălalt ascultă
fals naiv și bagă la cap, era exact ce
apărea în rapoartele date de infor�
matori, pline de asemenea in for �
mații compromi țătoare, de multe
ori suficiente ca să bage oameni
nevino vați în închisoare. 

Autorului american, evident,
nu i�ar fi dat prin cap în vecii veci�
lor că textul lui frivol ar putea fi
citit așa tragic în URSS, după cum
nu i�ar fi dat prin cap că în Ame�
rica s�ar putea vedea acum în acest
text o satiră neagră împotriva fe�
meilor. Dar cititorul are întot�
deauna dreptate. SDC

CĂTĂLIN PAVEL
CÂTEVA PÂNZE SUS

Dragoste, milă, eroare de logică

Max Ernst, 
C’est le chapeau
qui fait l’homme



Scriam săptămâna trecută des�
pre decizia celor de la Walt Dis�
ney de a restricționa accesul
copiilor sub șase ani la o serie de
filme de desene animate care,
pare�se, ar promova stereotipuri
rasiale și clișee incorecte politic.
E o tendință foarte actuală și, în
anumite limite, rezonabilă. 

Problema e unde sau cum stabilim
limitele, cine le impune și în funcție
de care parametri sociali sau ideo�
logici. Fiindcă publicul larg e atât de
divers, încât orice producție artis�
tică, fie ea carte, pictură sau film –
chiar de desene animate – va găsi în�
totdeauna contestatari și acuzatori
de un fel sau altul. Iar inocentele
producții Walt Disney n�au fost scu�
tite niciodată de asta, ba chiar dim�
potrivă:acuzații de toate soiurile, de
la cele despre incorectitudine poli�
tică și presupuse mesaje subliminale
până la pornografie, au fost lansate
permanent la adresa lor.

Ce s�a spus? Dar ce nu s�a spus?
Filmele Walt Disney (ca, de fapt,
toate filmele de desene animate) au
fost interpretate în fel și chip de

diverși comentatori, care au văzut în
mesajele lor, în desenele propriu�
zise, în diverse scene din film atacuri
voite la adresa moralei și bunului�
gust, încercări de corupere a copiilor
și, desigur, rasism și intoleranță. Sau
pornografie ascunsă de desenatori
în tot felul de locuri.

Despre Frumoasa și Bestia,
film lansat în 1991, s�a spus că e o
ilustrare în cheie pozitivă, aproba�
toare, a sindromului Stockholm, cu
prizonierul care devine dependent
psihic de agresor ori răpitor. Nu mai
că povestea care stă la baza filmului
vine din secolul al XVIII�lea, o epocă
mai puțin corectă politic, când al�
tele erau reperele și raporturile

semni fi cați�semnificanți, iar au�
toarea ei este o femeie. E un basm
și, ca orice basm, e încărcat de ste�
reotipuri. Unii văd în el un mesaj
despre puterea izbăvitoare a iubirii
adevărate, iar alții, cum am zis, sin�
dromul Stockholm. Bănuiesc că cei
din urmă ar avea o problemă cu
basmul însuși și, inevitabil, cu mai
toate basmele de pe lumea asta, dar
atunci – cum ziceam la început –
unde ne oprim? Și când (și cum) o
să deosebim o suprainterpretare
abuzivă de o lectură normală?

Dumbo, filmul despre care am
pomenit și săptămâna trecută, a fost
criticat de unii din cauza unei scene
în care elefănțelul cel simpatic bea
din greșeală alcool și începe să aibă
niște halucinații – drăguțe, e drept,
dar oare copiii ar trebui să afle atât
de devreme asemenea lucruri? Mai
ales că, au spus comentatorii, acele
halucinații erau foarte asemănă�
toare cu cele induse de marijuana.
Or fi, n�am de unde să știu. Presu�
pun că acei comentatori erau destul
de familiarizați cu marijuana ca să
poată diferenția viziunile provocate
de „iarbă“ de cele ale unei simple

beții accidentale. Deși o să fiu și eu
cârcotaș: de unde știau ei ce fel de
viziuni are un elefănțel alcoolizat?

Mica sirenă (versiunea Disney
din 1989) a fost și ea criticată, de
data asta de pe poziții feministe, în
primul rând pentru faptul că – s�o
spunem brutal – protagonista se
lasă prostită de fascinația ei pen�
tru oameni și mai ales de iubirea
pentru prințul Eric. Din cauza asta
naiva Ariel renunță la identitatea
ei sirenească (cum altfel să�i zic?),
cu tot cu voce, pentru a se trans�
forma într�o banală muritoare bi�
pedă. Merită oare vreun bărbat un
asemenea sacrificiu: să renunți la
ceea ce ești și să te modelezi în așa
fel încât să fii pe placul lui? Adică
asta învață fetițele care văd Mica
sirenă: să perpetueze niște clișee
ale patriarhatului, în care femeia
se supune gusturilor masculine?
Nu știu dacă merită să răspunzi la
asemenea întrebări, dar remarc că
ele ar fi trebuit puse lui Hans Chri�
stian Andersen și nu scenariștilor
care au preluat povestea (și, de alt�
fel, au făcut din mica sirenă o re�
belă plină de inițiativă, un personaj

mult mai puternic decât stereoti�
pul din basm).

Apropo de Mica sirenă: acum
vreo patru�cinci ani a existat un
studiu lingvistic făcut în Statele
Unite asupra filmelor de animație
Disney cu eroine prințese, de la
Albă ca Zăpada până la surorile din
Frozen. Concluzia studiului – rea�
lizat de două lingviste – a fost că, în
chip surprinzător, în primele filme
Disney, din anii 1930�1950, perso�
najele feminine vorbesc mai mult
decât cele masculine, în vreme ce în
anii 1990�2000, epocă a presupusei
egalități, personajelor feminine li se
cam „taie microfonul“, fiind domi�
nate de discursul masculin. Mica si�
renă era și el pe listă, dar să nu
uităm că o bună parte din film per�
sonajul Ariel este mută – dacă n�o
fi și asta o discriminare la adresa
persoanelor cu acest handicap.

Apoi mai sunt și acuzațiile de
erotism excesiv sau chiar porno�
grafie pe care le�au avut de în�
fruntat studiourile Disney din
pricina filmelor de animație pen�
tru copii. Dar despre ele, săptă�
mâna viitoare. SDC
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RADU PAVEL GHEO
ROMÂNII E DEŞTEPŢI

Războaie culturale și desene animate (II)

Cu cât se măresc pensiile? Dar
salariile? Dar tichetele de
vacanță de ce se scot în 2021? Ce
se mai dă anul ăsta la bugetari?
Dacă te uiți la discursurile poli�
tice sau la ceea ce dezbat televi�
ziunile ai senzația că România e
doar țara bugetarilor. Nu există
inițiativă privată, nu avem firme,
nu avem antreprenori, nu avem
nimic. Adică nu se produce
nimic, se administrează și se îm�
parte sărăcia. Doar ei contează,
doar să li se dea, doar țipete 
sindicaliste și icnete politice 
de stânga.

Problema e că PNL a ajuns un par�
tid de dreapta numai cu numele.
În realitate, deciziile de dreapta
ale liberalilor le numeri pe de�
gete. Nu au curaj, dar bag de
seamă că nici n�are cine, câtă vre �
me partidul e înțesat de foști pe �
sediști, iar mulți dintre vechii
liberali nu�s departe în gândire
de frații lor de stânga. 

Cine sprijină inițiativa pri�
vată și cum? Care este ultima de�
cizie a guvernului actual care să
vină în sprijinul antreprenorilor
care trudesc din greu la bugetul
țării? Peste tot auzim doar despre
alocări de fonduri prin diverse
instituții, adică niște cifre seci,
care n�au cum să aducă plusva�
loare. Dar strategiile cine le face?
Dar tăieri de fonduri la sânge
prin instituții fantomă când vom
vedea?

România are nevoie de dez�
voltare ca de aer. Suntem mult în
urma Europei, iar la capitolul in�
frastructură, spre exemplu, deca�
lajul pare a se mări de la un an la
altul. Fără îndoială că lucrurile în
țărișoara asta se mișcă, dar nu cu
viteza pe care ne�o dorim. Sau mai
bine spus se mișcă în ciuda frâne�
lor din zona administrației pu�
blice locale sau centrale.

OK, sistemul e tare, se ține
bine pe picioare, dar cine�i vine
de hac? Când vom vedea o analiză

serioasă în instituțiile de stat? Ne
plângem că nu avem bani la bu �
get, însă avem nevoie chiar de toți
funcționarii? Putem comasa mă �
car două instituții în țara asta sau
există teama să nu sară imediat
diverși politicieni că își pierd aman�
tele lor posturile?

Nu a venit încă momentul
unor concluzii ferme privind di �
recția guvernării PNL�USR PLUS�
UDMR, dar primele semnale nu
sunt deloc încurajatoare. Mizeria
cea mai mare o vedem adunată în
dreptul PNL, partidul dominant
din coaliție, dar cu apucături care
aduc aminte mai degrabă de prac�
ticile PSD.

Au trecut doar câteva luni de
la instalarea cabinetului actual,
dar vedem scandaluri care se țin
lanț. Atât în județe, cât și la nivel
central. Peste tot în țară se fac nu�
miri tâmpe prin instituții, iar cazul
de la Iași de la Apele Române cu
„animalul politic“ fără de care se
revarsă râurile din Moldova este

strigător la cer. Te umpli de re�
voltă când citești ancheta celor de
la Recorder.

Stai și te întrebi care o fi fost
rețeta băieților de la PNL? Au vrut
să ajungă la guvernare doar pen�
tru propria căpătuială pe termen
scurt, fără a se gândi o clipă că vor
da socoteală electoratului peste
patru ani? Chiar atât de mare să
fie foamea încât să nu mai conteze
principii și nici imagine? În poli�
tică până și o vorbă spusă aiurea
îți poate ruina cariera, dar cum să
nu�ți pese când știi că o decizie
trăsnită va întoarce întreg electo�
ratul împotriva ta.

Și atunci, în condiții de nepă�
sare totală la vârf, cine să se bată
pentru investiții, pentru autos�
trăzi, spitale sau pentru interesele
antreprenorilor? Cine să�și mai
bată capul să corecteze legi când
pentru unii politicieni ajunși în
funcții singurul țel este să�și
îngrașe rapid conturile? 

Întrebarea e dacă USR PLUS
poate oferi altceva. Alianța lui
Barna și Cioloș are mai toate mi�
nisterele importante, iar alegăto�
rii USR PLUS nu așteaptă minuni,
dar vor să vadă că lucrurile se
mișcă în direcția bună, că se fac

proiecte și că nu se mai risipesc
banii aiurea.

USR PLUS este obligată să
pre ia și temele care interesează
zona privată. Sunt mulți antre�
prenori sau angajați în diverse
firme care au votat USR PLUS, iar
Alianța nu poate ignora acest
segment. România are nevoie de
funcționari bine pregătiți, de fi �
nanțiști, de polițiști sau profesori
bine plătiți, dar în același timp
are nevoie de investiții mari și de
un mediu de afaceri privat care
să funcționeze în condiții nor�
male, fără schimbări legislative
bruște.

Dacă PNL i�a uitat pe cei care
activează în zona privată, USR
PLUS poate acoperi acest gol, ară�
tând că nu acceptă să facă parte
din guvernul bugetarilor. SDC

FLORIN GHEŢĂU
VAGONUL CU VORBE

Guvernul bugetarilor
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„Meteorologia lec -
turii“ a readus în
player un film care
mi-a luminat o bună
porțiune a întu ne ca -
ților ani optzeci: The
Rose (1979). Am avut
norocul să văd va -
rian ta pe casetă VHS
la câțiva ani după
lansarea mondială
(inclusiv în fosta
Germanie de Est!). 

Să cumpăr video și televizor color,
nu�mi ajungeau banii; prieteni în
structurile decizionale de comerț
ilicit nu�mi făcusem; rudele refu zau
să emigreze în străinătate; relațiile
nu prea strânse cu lumea culturală
se reduceau la aspecte literare mai
mărginașe. Însă lu cram la stația de
unde se întreru pea curentul electric,
iar deți nătorii de aparate Hi�Fi îmi
dibuiseră punctul slab:mă interesau
muzica rock și filmele de artă, așa că
nu puteam să refuz invitațiile par �
ticulare la proiecții nocturne și
clandestine, unde vedeam destule
prostii, dar și realizări deosebite.
Cum este și The Rose, povestea dra �
matică și distructivă, veridic tran �
spusă pe ecran de regizorul Mark
Rydell, cu ajutorul direc to rului de
imagine Vilmos Zsigmond și al
actorilor Bette Midler, Alan Bates,
Frederic Forrest etc.

Pentru iubitorii de rock, fil mul
are două clenciuri ce�l fac de neratat.
Unu: este supervizat sonor de Paul
A. Rothchild, nume ca o garanție pe
multe albume de referință ale anilor
1965�1970. Paul Butterfield, Crosby,
Stills & Nash, Neil Young, Joni
Mitchell și mai ales The Doors îi
datorează enorm lui Rothchild. În
paranteză fie zis, producătorul mu �
zical este un personaj mai puțin
vizibil în show biz, însă rolul său este

definitoriu pentru statutul atâtor
vedete. A vorbi despre el și despre
impor tanța lui în mecanismul ge �
nerator de „icoane“ ale culturii
contem porane mi se pare cumva
redun dant. De pildă, fără George
Martin, nu e sigur că sunetul The
Beatles, trupa care a schimbat pa �
radigma muzicii secolului XX, ar fi
fost la fel. Dar câți mai știu azi cine a
fost Sir George Martin? 

Al doilea clenci, dar primul care
se impune flamboaiant și per cu �
tează furtunos, este personajul
principal:Mary Rose Foster, al cărei
nume de scenă și de succes, The
Rose, e configurat ca siglă previzibilă
și ușor de recunoscut: un trandafir
roșu, afișat pe ecranul din spatele
scenei, pictat și pe botul avionului
închiriat pentru turnee. Povestea ei
prelucrează, subtil și elegant, me �
teoricul destin al neasemuitei Janis
Joplin, supra numită în epocă The
Pearl. Filmul urma chiar să se
numească așa, însă titlul a fost
schimbat la cererea actriței, care a
considerat prematură și necu viin �
cioasă trimiterea directă la viața
curmată pe nedrept. Aflată la
primul ei rol major, pentru care a și
primit două Globuri de Aur și o
nomi nalizare la Oscar, Bette Midler
se dezlăn țuie, efectiv, ca o forță a
naturii, deși emblema florală i�ar
atesta mai degrabă grația și
blândețea. Dar ce trandafir nu are
spini? Rockerița nu se sfiește să și�i
arate în cele mai neobișnuite mo �
mente, chiar și în duioasele și mult
jinduitele clipe de împlinire dră �
găstoasă cu Houston Dyer, soldatul
aproape demisionat din armată, cu

slujbă temporară de șofer. 
Este și un clenci pentru ci �

nefilii pătimași: Alan Bates, ac to� 
rul englez, parcă nelalocul său
printre rockeri și sudiști belicoși. 

Versiunea pe blu�ray, restau �
rată sub ochiul versat al lui Vilmos
Zsigmond, redă culorile și viva �
citatea unei epoci definitiv apuse.
Sunetul este îmbunătățit după co �
loana originală pe șase canale, fapt
ce conferă pasajelor cântate o di �
namică de concert real. Și chiar au
fost filmate într�un concert ade �
vărat, ținut la Veteran Me morial
Stadium, din Long Beach, Cali �
fornia, cu nu mai puțin de nouă
camere profe sionale, mâ nuite de ași
ai imaginii. (Soundtrack�ul este im �
primat pe un disc.) Povestea lui The
Rose are și pon cife, ca orice pro �
ducție holly woodiană, dar ne glija� 
bile. Ilustrează perfect stilul de viață
drugs, sex, rock�and�roll. 

Probabil trecut, ca atâtea, în
istorie. SDC

Trandafirul rock-and-roll

DUMITRU UNGUREANU
ROCKIN’ BY MYSELF

Știri la zi din actualitatea culturală și articolele ediţiei pe
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Toți cei care suntem familiarizați
cu mersul la teatru știm că isto�
riile jucate la rampă sunt
convenții artistice. Că nimeni nu
se îndrăgostește, ceartă, bucură
sau întristează de�adevăratelea
acolo, în aria luminată de reflec�
toare. Că, oricât de mult și de
bine ne fac artiștii să credem
prin arta lor interpretativă că
poveștile din cutia magică sunt
reale, suntem conștienți că totul
e o frumoasă iluzie. Și, ca în orice
spațiu al mirajelor, și teatrul e
un amestec subtil de vizibil și de
ascuns, exercitând un magne�
tism explicabil prin profunda
noastră poftă de visare care ne
readuce în sala de spectacole.

Ceea ce văd spectatorii stând așe �
zați comod în fotoliile căp tușite e
doar o parte a unei impresionante
mașinării alimentate de ima �
ginația artiștilor și a tehnicieni�
lor. Priceperea acestora din urmă
și dedicarea lor e esențială în ori �
ce proiect pregătit pentru marea
întâlnire cu publicul. Tehnicul de
scenă își începe treaba cu multe
ore înainte de a ajunge actorii la
cabine și de a începe ritualul
transformării în personaj. Deco�
rurile trebuie instalate, luminile
și sunetul reglate, recuzita așe �
zată la locul ei și verificată. 

Culisele sunt teritorii invizi�
bile ale cutiei cu minuni care e
teatrul. Acolo stau la îndemână
elemente scenografice necesare
schimbărilor de situație drama�
tică și, obligatoriu nevăzuți pentru

public, mânuitorii de decor, su�
fleurul și recuziterele. Musai cu
toții costumați în negru, pentru a
nu interfera cu vreo rază de lu�
mină din timpul reprezentației.
Responsabilii de lumini și sunet
se află în studiouri amenajate în
spatele sălii, prevăzute cu ferestre
largi, pentru a le asigura unghiul
de ansamblu. Sisteme video și
audio de circuit interior îi conec�
tează cu colegii din părțile camu�
flate ale rampei, pentru o comu� 
nicare eficientă.

O MICĂ PLATFORMĂ
DECUPATĂ ÎN 
SCÂNDURA SCENEI

În arta teatrului nu e ca în lumea
magicienilor, cu taine ținute la se�
cret și revelate doar în cercuri de
inițiați. Secretele meseriilor sce�
nice sunt de mai amplă circulație,
iar dezvăluirea lor nu contravine
confidențialității profesionale.
Dimpotrivă, ne face să înțelegem
mai bine articulațiile unei arte
străvechi care continuă să fasci�
neze. Studierea lor se face siste�
matic, în școlile unde aspiranții la
glorie își cultivă calitățile de his�
trioni prin deprindere și exersare. 

Delimitată spațial prin de �
mar cații clare, de tipul rampă,
cortină, arlechini, etc., scena de�
vine perimetrul unde ficțiunea
capătă tridimensionalitate grație
creativității artistice. Și grație
unor mecanisme care îi ajută pe
actori, când e necesar, inclusiv să
dispară. Una dintre modalitățile

tradiționale de a face un personaj
nevăzut este trapa. Cele mai mul �
te teatre care funcționează în edi�
ficii de patrimoniu au asemenea
dispozitive amplasate în po dea,
nesesizabile pentru spectatori.
Trapa e o mică platformă decu�
pată în scândura scenei, prevă�
zută cu o instalație în zona de
dedesubt care poate coborî și ur �
ca până la un anumit nivel. Adân�
cimea variază, dar e minimum
obligatoriu să permită artistului
să se facă nevăzut într�un mo�
ment al reprezentației, eventual,
însoțit de un nor de fum sau de o
scădere a intensității luminii. La
fel de bine, interpretul poate să
apară în același loc ori în altul, me�
canismele mecanice manevrând
mica platformă până la elevația
podelei. La teatrele cu scene mari,
trapele pot fi mai multe și de mă�
suri variate. Tratatele de scenogra�
fie le pomenesc pentru prima oară
în secolul al XV�lea, de atunci în�
coace evoluând în același ritm cu
scenotehnica.

INSTRUMENTIȘTII TREBUIE
DOAR SĂ SE AUDĂ

Cortina de lumini are și ea pute�
rea de a tăinui și de a dezvălui. A
fost ideea scenografului ceh Joseph
Svoboda realizarea unei benzi cu
proiectoare mici și dese alăturate,
plasate fie la podea, fie la partea de
sus a frontonului. Ea proiectează o
cascadă de lumină care maschează
totul dincolo de ea. Acest pionier
al efectelor teatrale speciale a 

experimentat�o la Laterna Magika,
așe zământul praghez de care este
legat definitiv numele artistului.
Svoboda a absolvit arhitectură, dar
s�a simțit atras de mediul teatral și
a virat către scenografie. Știința de
a modela spațiul s�a combinat în
chip fericit cu interesul pentru lu�
mină și pentru tehnologia cu aport
artistic. Din colaborarea cu oameni
de teatru și cu ingineri vizionari a
perfectat un sistem pe care l�a bote�
zat efectul Svoboda. Era în 1967, iar
instalația numită astăzi cortina de
lumini a impresionat prin posibili�
tatea de a potența invizibilul într�o
modalitate aparent atât de simplă. 

La spectacolele muzicale sau
de operă, instrumentiștii trebuie
doar să se audă, nu să se și vadă,
acordurile muzicale învăluind
sonor ambientul. De altfel, nici un
ar avea loc pe scenă, decât dacă ar
fi formulă camerală, comprimată,

dar prezența lor ar demasca as�
cunsul. Când e nevoie de întreaga
orchestră, aceasta se instalează în
fosă. Plasat frontal din motive de
acustică pentru artiști și specta�
tori, ansamblul păstrează cone �
xiunea cu soliștii, corul și dan� 
sa torii prin intermediul dirijoru�
lui și a baghetei sale. Poziția ușor
înălțată îi garantează perspectiva
generală, atât asupra scenei, cât și
asupra orchestrei, dar nu îl pla�
sează nici prea sus, pentru a nu
obtura culoarul de vizibilitate a
sălii. Tot ce au de făcut melomanii
e să savureze echilibrul dintre ex�
plicit și ascuns. SDC
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OLTIȚA CÎNTEC
DATUL ÎN SPECTACOL

Vizibil și ascuns în scenă

ION BARBU
PINACOTECA DIN PETRILA
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INTERVIU CU TRADUCĂTOAREA FLORICA CIODARU-COURRIOL

„Traducătorul este albina ce
umple cu mierea limbii străine
fagurele oferit de autor“

DAN BURCEA

Anul 2020 va rămâne în istorie
prin brutalitatea provocată de
pandemie, dar și prin rigorile 
sanitare care au zdruncinat 
cotidianul oamenilor. Se poate
vorbi de nevoia vitală și de
calitățile terapeutice ale 
culturii în general și mai cu 
seamă ale literaturii?

Nu voi reface și eu teoria vir �
tuților terapeutice ale literaturii,
pentru că este cunoscută, voi spu �
ne numai că acest an de tristă
amintire pentru pământenii ce
suntem a demonstrat�o din plin.
Pentru că, într�adevăr, unul din
rolurile literaturii este acesta: să
trăiești prin transfer viețile pe
care nu le�ai trăit, să simți senti�
mente de care poate nu erai
conștient până atunci, să hălădui
prin locuri posibile și imposibile.
Iar fără călătorii, fără posibilita�
tea de a frecventa teatrele, sălile
de cinema, muzeele, cu ce să ne
mai hrănim nevoia de evadare,
nevoia de frumos, curiozitatea in�
telectuală, plăcerea întâlnirii cu
alte universuri mentale decât cu
literatură? Se pare că oamenii 
s�au întors spre cuvântul tipărit
în timpul din urmă. Cartea a con�
tinuat să se vândă în Franța chiar
în condițiile restrictive, prin mo�
dalitatea click and collect, și am
înțeles de la câțiva librari prieteni
din Lyon că nu se pot plânge,

chiar dacă nu au făcut încasările
din vremi normale. Personal am
fost dintotdeauna o cititoare pa�
sionată, nu mi�am schimbat mult
obiceiurile în pandemie, în schimb
am început să citesc mult mai
multe texte în format electronic în
lipsa suportului celulozic. Și am
mai diminuat teancurile de cărți
„prioritare“ ce s�au tot adunat și�mi
zgândăresc ma mauvaise con�
science, căci nu poți să nu ai
conștiința încărcată când vezi
acumulându�se autori buni că�
rora le�ai promis sau ți�ai promis
că îi vei citi și așteaptă la rând. Așa

că am citit, am reflectat, m�am
uitat mai mult la cer, la nori, la
flori, la gâze și la amintiri. 

Anul trecut a adus cu sine
apariția mai multor traduceri
din limba română semnate de
dumneavoastră: Cazemata de
Tudor Ganea, apărut la editura
Le Nouvel Attila sub titlul La
femme qui a mangé les lèvres de
mon père, și Orașul cu salcâmi
de Mihail Sebastian publicat la
Mercure de France sub titlul La
ville aux acacias. Ați putea să ne
spuneți mai multe despre ele? 

Mihail Sebastian este o mai veche
iubire (cărui literat român nu�i
place Sebastian?) pe care l�am
analizat în treacăt în teza de doc�
torat despre Proust, dar nu aveam
la îndemână atunci traducerile ro�
manelor sale și nici timpul nu�mi
permitea s�o fac, dat fiind și că,
vrând să mă axez pe analiza deta�
liată a unei autoare despre care se
spunea că este proustiană și care
chiar nu avea nici o șansă să fie cu�
noscută în spațiul francofon, am
tradus masiv citate din ea ca mai
târziu să public versiunea întregu�
lui roman la editura Jacqueline
Chambon: Concert din muzică de
Bach al Hortensiei Papadat�Ben�
gescu este prima mea traducere
publicată în volum. Deci Seba�
stian a rămas alături în teancul
virtual de posibile traduceri. Între
timp, aproape toată opera lui a
fost publicată de edituri mari din
Franța. Rămăsese netradus doar
Orașul cu salcâmi. Care nu mi�a
fost bucuria să fiu solicitată de
Mercure de France (filială a editu�
rii Gallimard) să traduc romanul.
Un proiect ce s�a realizat rapid, în

doar câteva luni. Așadar un ro �
man clasic. Eu iubesc literatura
română în ansamblul ei (e vina
studiilor de filologie, a profesorilor
buni pe care i�am avut la Litere la
București!), de aceea și sufeream
mult înainte, când traducerile din
spațiul românesc nu oglindeau
nici pe departe imaginea acestei
variate arii literare. Acum lucru�
rile s�au mai schimbat, Caragiale,
Eminescu, Camil Petrescu, Cezar
Petrescu, Hortensia Papadat�Ben�
gescu, Sadoveanu, Sebastian etc.
nu mai sunt nume fără referințe în
bibliotecile franceze și alături de ei
au fost publicați mulți autori mo�
derni de calitate. Sunt atrasă și de
operele scriitorilor contemporani,
mă informez, merg la târguri, la
festivaluri, citesc foarte mult (...și�mi
schimb des ochelarii!). De zece ani
colaborez cu Festival du premier
roman de Chambéry care promo�
vează debu tanții în roman (nu
proză la modul general, ci ro man!)
și mă ocup de un cerc de lectură în
limba română. Prin acest festival
au trecut cu prima lor carte publi�
cată Amélie Nothomb, Houellebecq,

Există o similitudine a actului scriiturii
cu al traducerii în sensul de căutare, de
stilizare a variantelor spre o formă finală
satisfăcătoare; o frumoasă «trudă» înru-
dită cu a scriitorului. 

Vremurile de pandemie pe care le trăim au scos la iveală
fragilitatea unor aspecte sociale și culturale ce păreau
totuși solid ancorate în conștiința contemporanilor
noștri. Printre ele se numără și ideea de prezență a 
culturii, a rolului ei terapeutic, salvator al echilibrului 

psihic individual și colectiv. Despre nevoia de literatură
și despre secretele scrisului stăm de vorbă cu doamna
Florica Ciodaru-Courriol, personalitate cunoscută în
Franța și în România pentru impresionantul său palmares
de traducătoare și de specialistă în traductologie. 
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Binet și tot aici și românii Corina
Sabău, Marta Petreu, B.A. Stănes �
cu, Iulian Bocaï, Florin Irimia prin�
tre alții... Ca la orice se lecție, rămân
pe dinafară destule cărți bune și –
curios – pe acelea am căutat parcă
și cu mai multă îndârjire să le fac
cunoscute, ca pentru a repara o
nedreptate (deh, dacă nu avem și
un Re naudot!), cum s�a întâmplat
cu Aproape a șaptea parte din
lume de Cătălin Pavel sau cu Tu �
dor Ganea, a cărui Cazemată mi�a
stârnit o mare curiozitate. Sunt
tentată să cred că, în ciuda valului
de admirație pe care l�a avut în Ro�
mânia imediat după publicare,
textul acesta nu a fost totdeauna
bine descifrat, a părut o simpatică
nebunie de autor tânăr și m�am
bucurat realmente să văd cât de
bine a fost primit în Franța, unde
am dat peste un editor care a rezo�
nat la sensurile și simbolurile tex�
tului lui Ganea. Numeroasele
comentarii și articole pe marginea
acestei traduceri m�au făcut să
cred că nu am greșit stăruind să�l
public în franceză.

Florence Noiville salută în 
„Le Monde“ traducerea fluidă și
subtilă a romanului lui Mihail 
Sebastian, iar legat de cel al lui
Tudor Ganea, traducerea dum-
neavoastră este „luminoasă, 
vie, organică, minunat de boga-
tă în ima gini, uneori aproape 
acvatică în fluiditatea ei“. Cum
primiți și ce înseamnă pentru
dumneavoastră aceste aprecieri

superlative? 

Încruntată! (Hi, hi!) Cum să le pri�
mesc altfel decât cu bucuria orică�
rui traducător când vede că munca
îi este apreciată. Cu atât mai mare
cu cât de cele mai multe ori criticii
literari (din Franța) analizează
cărțile autorilor străini ca și cum
ele ar fi fost scrise direct în fran�
ceză, uitând că dacă s�au amuzat
sau au lăcrimat a fost datorită cu�
vintelor alese de cel care a tradus.
Desigur, autorul textului este pri�
mordial, dintr�un text prost nu
poți face o traducere minunată. In�
teresant că, din lan țul cărții, cei
care se gândesc mai mult la tradu�
cători sunt îndeosebi librarii. Se
întâmplă să avem și din partea ci�
titorilor elogii (nu de complezență,
ci argumentate, deci credibile). Și
tot ca o recu noaștere a muncii tra�
ducătorilor, s�au creat și se mai
creează premii de traducere, lu cru
lăudabil, deși se mai dau și în
funcție de personalitatea autoru�
lui. O apreciere este totdeauna bi�
nevenită pentru popularizarea
operei respective cu beneficiu tri�
plu (editor�autor�traducător).

Experiența acumulată de-a lun-
gul anilor vă autorizează astăzi
să aveți o viziune cuprinzătoare
și lucidă asupra domeniului tra-
ducerii. Poate traducerea litera-
ră să se numească creație? 

O întrebare pentru teoreticienii
literaturii! Dacă mă gândesc prea
mult risc să depășesc cadrul im �
pus de dialogul nostru. Voi răs�
punde printr�o metaforă care
mi�a venit în orele lungi ale izolă�
rii (vive le confinement!): traducă�
torul este albina ce umple cu
mierea limbii străine fagurele pus
la dispoziție de autorul care a scris
în limba sursă! Acesta din urmă
este adevăratul creator! El are
prioritatea invenției. Numai că
dacă privim lucrurile din perspec�
tiva scriiturii, putem stabili o pro�
ximitate între cei doi, pentru că, în
fond, traducerea este scriitură pe
o temă dată. Există o similitudine
a actului scriiturii cu al traducerii
în sensul de căutare, de stilizare a
variantelor spre o for mă finală sa�
tisfăcătoare; o frumoasă „trudă“
înrudită cu a scriitorului. Aș mai
adăuga în sprijinul afirmației un
răspuns ca o întrebare: este tradu�
cerea lui Baudelaire din Edgar
Allan Poe creație sau nu?

Dați-mi voie să parafrazez o altă
formulă, de data aceasta atri-
buită lui Umberto Eco, „limba
Europei este traducerea“. Ce rol
a jucat în cazul literaturii româ-
ne traducerea literară?

Formula lui Eco este frecvent fo�
losită, sper să nu ajungă calpă...
Un autor tradus într�o limbă de
mare circulație este un autor care
se naște a doua oară. Sau care de�
butează în acea limbă. Dacă Io�
nesco – ca să luăm doar exemplul
lui – nu ar fi scris în franceză, ar
mai fi fost atât de cunoscut? Dacă
Vișniec nu ar fi fost tradus (scris)
în franceză ar mai fi fost atât de cu�
noscut? Un exemplu pe care�l cu�
nosc îndeaproape este cazul lui
Rebreanu, readus în actualitate
prin traducerea Pădurii spânzu �
raților (de către Jean�Louis Cour�
riol) în 2006 la colecția Classiques
du monde. Romanul a fost imediat
solicitat editoarei respective de un
editor spaniol și un altul neerlan�
dez. Iată cum franceza îl făcea pe
Rebreanu să intre în circuitul eu�
ropean. La câtva timp după ce
Patul lui Procust a fost publicat
(Madame T. în traducerea aceluiași
J�L C) la Jacqueline Chambon, o
altă editură francofonă, din Elveția,
publica și cel de�al doilea roman al
autorului. Mai recent, s�a întâmplat
cam același lucru cu un autor din
Republica Moldova pe care l�am

descoperit și tradus eu, Iulian Cio�
can, tradus acum în Cehia, Olanda,
Serbia, America.

Cazul francez este unul aparte,
au existat dintotdeauna puncte
de convergență culturale între
cele două țări. Care este imagi-
nea actuală pe care francezii o
au despre literatura română?

Greu de răspuns la o întrebare ge�
nerală ca aceasta, pentru că este
fatalmente amenințată de subiec�
tivism. Francezii despre care eu
știu că au o idee despre literatura
română vorbesc din puncte de ve�
dere foarte diferite. Imaginea cea
mai obiectivă mi se pare cea emisă
de persoane competente și care nu
au legături de sânge/ sentimentale
cu România, astfel aș cita�o pe Flo�
rence Noiville care semnează arti�
cole despre autori străini publicați
în Franța și care scria admirativ
despre traducerea romanului
Adam și Eva a lui Rebreanu (publi�
cat la Camburakis) pentru că e
vorba de un mare scriitor, de o
temă, a metempsihozei „rar tratată
în literatură“; iar despre invenția
narativă a unui debutant român,
Bogdan Costin, publicat la Autre�
ment, spunea că este „acide, drôle,
galopant“, departe de clișeele „mit�
tel�europene“ care sunt frecvent li�
pite literaturii române. Sunt ob �
ser  vații (spațiul nu ne permite să
cităm mai multe) ce pot reface un
puzzle al imaginii literaturii ro�
mâne în optica străinilor. 

Un critic din „Le Monde“ (Ni�
colas Weil) care făcea o amplă cro�
nică romanului Le siège de Vienne
(publicat în 2018) vorbea, cu mă�
surile de precauție necesare, de li�
teratura din Est – cât ajunge la noi
prin traduceri (s.n.) și de faptul că
narațiunea lui H. Ursu vine în con�
tracurentului populist european.
(Am subliniat sintagma referitoare
la rolul traducătorului!) În turneul

traducătorilor inițiat în cadrul Se�
zonului franco�român din 2019 (în
compania neobositei Cristina Her�
meziu) am avut ocazia să întâlnesc
cititori și din alte zone decât Lyo�
nul și să aud ce înseamnă pentru
ei literatură română: erau acolo
iubitori ai lui Țepeneag, pasionați
de teatrul lui Vișniec, admiratori ai
poemelor lui Eminescu și al realis�
mului clasicului Rebreanu, adepți
ai umorului lui Iulian Ciocan,
pasionați de „polițistele“ lui Bog�
dan Teodorescu, de proza lui Căr�
tărescu sau a Gabrielei Ada meș �
 teanu, de romanele Florinei Ilis
sau ale Tatianei Țibuleac, de ima �
ginarul transilvănean al Martei
Petreu ori poeticitatea Magdei
Cârneci, de subtilitățile unui Cătă�
lin Pavel sau Horia Ursu. Ieri, am
văzut că un reprezentant al unei
edituri din Canada pe toată Eu�
ropa a partajat o discuție pe care
am avut�o cu o franțuzoaică pe un
blog tot despre meseria de tradu�
cător, spunând despre traducătoare
că „vorbește foarte bi ne despre me�
seria ei și deschide o fereastră spre
literatura din țara lui Cărtărescu și
care nu se limitează doar la o mână
de autori interesanți“. 

Ce proiecte aveți ? Ce veți mai
publica și la ce lucrați în mo-
mentul de față ?

Am de terminat două excelente
romane scrise de femei: tulbură�
torul Și se auzeau greierii de Co�
rina Sabău, roman de o sută de
pagini doar, concentrând precum
o perlă drama femeii sub comu�
nism lipsită de libertatea de a dis�
pune de propriul său corp, po� 
vestit într�un fel de transă și care
urmează să apară la Beleville édi�
tions, și nu mai puțin cutremură�
torul Ca și cum nimic nu s�ar fi
întâmplat de Alina Nelega, roman
despre condiția femeii supuse atât
constrângerilor politice, legale,

cât și morale, cu o scriitură dra�
matică, pe măsura întâmplărilor
relatate; traducerea va fi publicată
la éditions des Femmes (Paris); a
treia scriitoare care urmează să fie
tradusă este Andreea Răsuceau cu
mult apreciatul său prim roman O
formă de viață necunoscută pe
care�l traduc pentru editura Le
Nouvel Attila (Paris). Iar în acest
moment precis lucrez la traduce�
rea unor dialoguri ale lui Norman
Manea cu Saul Bellow pentru o
editură foarte veche din Elveția,
este un experiment entuziasmant,
pentru că îl traduc la patru mâini:
eu dinspre textul român, Marie�
France Courriol dinspre textul en�
glez, după care ne vom confrunta
traducerile și vom definitiva for �
ma publicabilă. Versiunea fran�
ceză urmează să apară la începu� 
tul toamnei. Cât despre proiecte:
lista e lungă și... dureroasă mai
ales în condițiile actuale când edi�
torii încep să fie mai reticenți. De
ambele părți. Iar dumneavoastră,
ca traducător, știți bine despre ce
vorbesc aici. SDC

Am fost dintot-
deauna o cititoare
pasionată, nu 
mi-am schimbat
mult obiceiurile în
pandemie, în schimb
am început să 
citesc mult mai
multe texte în 
format electronic
în lipsa suportului
celulozic.



10
ANUL XVII NR. 721

13 – 19 FEBRUARIE 2021carte
www.suplimentuldecultura.ro

DANA PÎRVAN

Volumul Lumea de sub noi. O că�
lătorie în adâncul pământului ne
convinge că știm prea puține lu�
cruri despre lumile ce se aștern
sub picioarele noastre, ca și des�
pre lumile întunecate din noi, iar
tărâmul din adâncuri își apără
bine secretele, în cea mai mare
parte rămânând neobosit. 

„O lungă istorie culturală a
repulsiei față de spațiile subte�
rane le asociază cu «bezna cum�
plită dinlăuntrul pământului»,
după formula romancierului Cor�
mac McCarthy. Asemenea medii
inspiră frică și dezgust, mizeria,
mortalitatea și munca brută fiind
conotațiile lor dominante. Dintre
fobiile obișnuite, claustrofobia
este în mod cert cea mai puter�
nică. […] În numeroasele metafore
care ne guvernează viața, înaltul
este ridicat în slăvi, în vreme ce
adâncul e disprețuit. Să fii «la
înălțime» e de preferat stării de
«deprimare» sau de a fi «la pă�
mânt». «Catastrofă» are ca sens li�
teral «o direcție descendentă»,
«cataclism» e o «violență ce se aba �
te în jos». Repulsia față de adân�
cime se simte și în conver sația
normală bazată pe obser vație și
reprezentare.“

UN LINGVIST 
AL PEISAJULUI

Robert Macfarlane, scriitor brita�
nic, este apreciat pentru scrierile
sale în care explorează natura,
peisaje, mentalități, tradiții, locuri
și limbi dintre cele mai diverse,
fiind considerat un explorator și
un lingvist al peisajului, al rela �
țiilor dintre peisaj și sufletul ome�
nesc. Poate că sintagma „lingvist
al peisajului“ e surprinzătoare,
însă i se datorează preocupării
sale de a găsi cele mai potrivite
cuvinte pentru a transmite cât
mai fidel ceea ce e de văzut și de
înțeles, depășind limitările unor
denumiri care i se par infidele sau
limitative. După părerea sa, gra�
matica și sintaxa exercită o puter�
nică influență asupra limbajului
și a utilizatorilor lui. Ele ne mode�
lează felul în care ne raportăm
unii la alții și la lumea viului. Cu�
vintele sunt creatoare de lumi –
iar limba este, în opinia lui, una
din marile forțe geologice. 

Lumea de sub noi. O călătorie
în adâncul pământului este o po�
veste a călătoriilor în întuneric și
a coborârilor în adâncurile de sub
noi întreprinse în căutarea cu �
noaș terii, o cartografiere la adân�
cime a raportului dintre sufletul
uman și natură, o explorare a pă�
mântului de sub noi, a revelațiilor
pe care le poate oferi coborâșul.
După ce a cucerit vârfuri de
munți, autorul schimbă direcția și
coboară în cele mai întunecate și
reci colțuri ale universului, pen�
tru a mai descâlci puțin rădăci�
nile (ramificate sub picioarele
noastre) relației natură�om. Și
asta întrucât consideră că dintot�
deauna am depozitat în adâncuri
ceea ce inspiră frică, ceva de care
vrem să scăpăm, dar și ceea ce
iubim și vrem să salvăm.

„De ce să cobori în adânc? E o

acțiune paradoxală, care contra�
zice bunul simț și înclinația spiri�
tului. Să depozitezi un lucru în
adâncuri cu bună știință este
aproape întotdeauna o strategie
de a�l feri privirii. A recupera ceva
din adâncuri cere aproape întot�
deauna un efort. Accesul dificil
spre adâncul pământului l�a tran �
sformat într�un mijloc de a sim�
boliza ceea ce nu poate fi spus sau
văzut la lumina zilei: pierdere,
suferință, profunzimile ascunse
ale minții și ceea ce Elaine Scarry
numește «realitatea adânc subte�
rană» a durerii fizice.“

BUCĂȚI DE LUMI

Astfel, Robert Macfarlane ne con�
duce privirea dincolo de degetele
picioarelor, materia întunecată
de sub noi fiind văzută drept un
corespondent al materiei întune�
cate din noi – „o explorare a adân�
curilor umane ascunse, atât
mi  nunate, cât și atroce. Cu toții
purtăm pământuri în noi, dar ra�
reori recunoaștem existența lor“.

Și pentru asta a coborât și ne�a
plimbat privirea prin grote, mine,
labirinturi, morminte, situri fune�
rare, tuneluri, peșteri, fisuri, vi�
zuini, mușuroaie, cariere de
pia tră, de bazalt sau de nisip, ex�
plorări speologice, guri negre,
prăbușiri, catacombe, adăposturi
antiaeriene, orașe subterane (Pa �
ris, Odessa, Mexic), prin lumea su�
bacvatică, peșteri marine, pește� 
rile pictate din Norvegia, pe râuri
fără stele, pe fundul apelor, pe
sub ghețurile nordice etc. Relată�
rile și descrierile sale sunt toto�
dată expresive și semnificative, de
pretutindeni Robert Macfarlane a
cules și a adus cu el la suprafață
urme, semne, bucăți de lumi că�
rora le�a oferit adesea o inedită
contextualizare mentalitară, isto�
rică și culturală. 

LUMEA NU SE TERMINĂ UNDE
NI SE OPREȘTE PRIVIREA 

Că uneori coborârea nu este o
privațiune, ci o fundamentală re �
velație o demonstrează și una din�
tre cele mai spectaculoase des �
co periri menționate în această
carte: „wood wide web“, altfel spus
rețeaua de internet a pădurii. Este
o descoperire din 1997, potrivit
căreia niște ciuperci din sol asi�
gură legătura dintre rădăcinile
copacilor, aceștia având astfel po�
sibilitatea de a comunica între ei,
de a se ajuta, putând să�și trimită
resurse prin rețeaua micorizală. 

S�a constatat că un copac bă�
trân era conectat chiar și la alți
patruzeci și șapte de copaci, prin
sistemul fungic. Zaharurile, azo�
tul și fosforul pot fi partajate între
copacii dintr�o pădure: de pildă,
un copac pe moarte poate să�și
descarce resursele în rețea spre

folosul comunității; sau un copac
în dezvoltare poate fi ajutat cu un
plus de resurse de vecinii aces�
tuia. O lume simplă și frumoasă. 

Și, cum lumea nu se termină
acolo unde se oprește privirea
noastră, e greu de crezut că ființa
umană se termină acolo unde se
termină corpul său. Scrierea aces�
tei cărți a avut nevoie de șapte ani
în care Robert Macfarlane a cutre�
ierat prin diverse ținuturi (unde
pentru cei mai mulți dintre noi
nici imaginația nu are multe șanse
să pătrundă) și a scos la iveală
taine prin care trecutul nostru,
miturile, metaforele și uneori lite�
ratura capătă înțele suri mai largi,
dar și mai luminate. SDC

Robert Macfarlane, Lumea 
de sub noi. O călătorie în adâncul
pământului, traducere de 
Daniela Rogobete, Polirom, 2021

Prin inima Pământului. 
Ce nu vedem prin întuneric
De ce să cobori în inima Pământului? Pentru că e acolo. Pentru că nu
se vede și atracția necunoscutului e mare. Doar că zările necunoscute
nu mai sunt senine și fascinația e subminată cel mai adesea de frică,
team, presiune, intensitate. Știm că lumea de sus e nespus de
frumoasă. Dar cea întunecată de sub noi!? 
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Șase discuri de început de an. Tot
atâtea motive de emoție la întâl�
nirea cu frumusețea muzicii.

Royal Handel – Eva Zaïcik & Le
Consort, Alpha, 8 ianuarie 2021

După un album cu cantate baroce
de secol 18, Royal Handel e al doi�
lea proiect al tinerilor francezi
din Le Consort cu Eva Zaïcik. Ex
étoile la Les Arts florissants cu
William Christie, laureată a Reine
Elisabeth în 2019 și revelație lirică
a Victoires de la Musique Classi�
que în 2018, tânăra mezzosoprană
e superbă în acest portret al ge�
niului handelian. Și nu numai,
discul conține patru inedite arii
de Bononcini și Ariosti (ce fru �
musețe în Sagri numi!), doi ita�
lieni cooptați în Royal Academy
of Music, creată pentru Georg
Friedrich în februarie 1719. 

Eva Zaïcik e o voce opulentă, fle�
xibilă și strălucitor de frumoasă, nu
foarte confortabilă în registrul acut,
dar cu un rafinat mezza voce și o tea�
tralitate desăvârșită:emo ționantă în
Stille amare, suferindă în Ombra
cara, furioasă în Agitato da fiere tem�
peste sau de o virtuozitate vocală
turbulentă în Gelosia, spietata
aletto. Totul în echilibru atent cizelat
de ansamblul condus de la clavecin
de Justyn Taylor – ce arcușuri în
Deggio morire. Coup de cœur. 

Plaisirs illuminés – Patricia
Kopatchinskaja, Sol Gabetta,

Francisco Coll&Camerata Bern,
Alpha, 15 ianuarie 2021 

Nu știu dacă e pandemia, dar cu
fiecare nou album al Patriciei Ko�
patchinskaja am tot mai intens
senzația că violonista moldovean �
că își gândește discurile ca pe
niște programe de concert pentru
un inepuizabil factotum. 

Pentru ea: solist ori concert �
maestru, Pat Kop e și în tutti, și în
duo sau în trio cameral, pentru ca
la final să�și folosească inclusiv
vocea pentru o porție de strigături.
Ca și în What’s next Vivaldi? din
septembrie 2020 sau în Pierrot lu�
naire care urmează, Plaisirs illumi�
nés este o panoramă îndrăzneață a
modernității, cu lucrări de secol
20�21, aparent fără legături tema�
tice, într�un curajos racursi geogra�
fico�tematic. Elementul de legă� 
tură e însă Bartók și reinventarea

prin folclor, chiar dacă acesta e
prezent pe disc cu doar un Duo
pizzicato de nici două minute. 

Fie că e inocentă ori viscerală,
fiecare reinventare e cântată cu o
patimă incandescentă: Sándor Ve�
ress și rădăcinile transilvane din
Musica concertante per 12 archi de�
dicată în ’92 ansamblului Camerata
Bern, Concerto�ul lui Ginastera, o
reambalare a ideii de concerto�
grosso, emoționantul pen tru mine
duo Baladă și joc de György Ligeti
(cântat ca bis la Festivalul Enescu
în 2019 cu românul Laurențiu
Dincă) ori de lucrarea de o ritmici�
tate motorie care dă numele discu�
lui și e inspirată de Salvador Dali. 

Soli Deo gloria – Collegium 
Vocale Gent, Ricecar Consort &

Philippe Pierlot, Mirare, 
15 ianuarie 2021

Soli Deo gloria e înscrisul cu care
Bach își începea munca pe parti�
tură, fie ea instrumentală sau des�
tinată serviciilor liturgice și e
poate cea mai bună explicație a
existenței lui Bach pe pământ și în
inimile noastre. 

Scrisă probabil în 1713 la
Weimar, Ich hatte viel Beküm�
mernis, BWV 21 este favorita mea
dintre toate cantatele bisericești
în care compozitorul combină
poezia, fragmentele biblice și co�
ralele luterane. Lucrarea își gă �
sește în această nouă versiune o
interpretare remarcabilă:Ricercar

Consort și Philippe Pierlot sunt
piloni de necontestat ai reperto�
riului baroc, alături de Collegium
Vocale Gent, care aniver sează anul
acesta 50 de ani de activitate, iar
garnitura solistică una impresio�
nantă, cu tenorul Julian Prégar�
dien, soprana Maria Keohane și
contratenorul Carlos Me na incon�
testabile vedete. Balans și coe �
ziune în ansamblu, momente de
grație cu Julian Prégardien, un
impresionant duet S�B Komm,
mein Jesu, dar soprana cu ton clar
și luminos apasă totuși prea mult
pe latura sensibilă a unei lucrări
de o durere tulburătoare în aria
Seufzer, Tränen, Kumme.

Albumul e completat de pa �
tru coral�preludii cu organistul
Bernard Foccroulle, vechi colabo�
rator al gambistului și dirijorului
belgian Philippe Pierlot, între
care și BWV 639, Ich ruf zu dir. 

Weinberg: Violin Concerto, 
op. 67 & Sonata for 2 Violins, 

op. 69 – Gidon Kremer, Madara
Pētersone, Gewandhausorch-
ester Leipzig & Daniele Gatti,

Accentus, 15 ianuarie 2021 

Ambele lucrări de pe acest album
datează din 1959, unul din puținii
ani buni ai vieții lui Mieczysław
Weinberg. E surprinzător faptul
că violonistul Gidon Kremer,
unul dintre avocații pasionați ai
muzicii lui Weinberg în postură
de dirijor înregistrează de�abia

acum aceste lucrări dedicate vio�
rii de către compozitorul a cărui
operă își trăiește astăzi o deplină
recrudescență și datorită lui. 

Concertul pentru vioară op.
67 i�a fost dedicat lui Leonid
Kogan și este o compoziție alertă
și angajată, ce activează energii și
adună culori nebănuite prin
vioara lui Kremer. Interpretarea e
fabuloasă, cu ton cald și profund,
cu un vibrato impresionant al vio�
lonistului care cântă concertul ca
pe un cântec fără cuvinte în toate
cele patru sale părți, după mode�
lul ales de Șostakovici în primul
său concert pentru vioară. 

Cu o durată de 18 minute, So�
nata pentru două viori op. 69 com�
pusă în același an, 1959, și dedicată
Elisabetei Gilels, sora marelui pia�
nist, are o carură neocla sică și este
înregistrată de Gidon Kremer cu
Madara Pētersone, concertmaes�
tra de 32 de ani a ansamblului
Kremerata Baltica.

Homage, Hephzibah Menuhin,
Warner Classics, 
22 ianuarie 2021

„Muzica este legătura cu tot ce e
mai bun în viață. Te conectează
direct cu tot felul de bucurii, cu
disciplinele pe care le apreciezi...
și îți aduce recompense imense...
[Ca parte dintr�o audiență] ești
întotdeauna sigur și sănătos, cu
condiția ca artistul să facă tot po�
sibilul pentru asta, într�un mediu

care e bun pentru sănătatea dum�
neavoastră spirituală“ îi spunea
Hephzibah Menuhin lui Bernard
Gavoty într�un interviu în 1969. 

Aceasta e reeditarea lunii ia�
nuarie, o emoționantă colecție de
nouă CD�uri și două DVD�uri îngri�
jită de regizorul Bruno Monsain�
geon, cel care o descrie pe Hepzi� 
bah astfel: „Un spirit independent,
o femeie plină de har și generoasă,
care, de asemenea, își merită locul
printre marii pianiști ai secolului
XX“. Colecția conține înregistrări
solo cu Hepzhzibah, cea care ar fi
putut face o carieră substanțială ca
solist, dar a ales să�i fie acompania�
toare fratelui Yehudi, unul dintre
cei mai mari violoniști ai secolului
XX. Cei doi au cântat împreună în
public de pe vremea când ea avea
13 ani, iar el, 17 ani. 

Bach: Well-Tempered Clavier,
Book 2 (Excerpts) – 

Piotr Anderszewski, Warner 
Classics, 29 ianuarie 2021 

E un sacrilegiu să�ți faci o proprie
selecție din Clavecinul bine tem�
perat, doar din volumul II, pe care
să o înregistrezi? Nu, dacă te
cheamă Piotr Anderszewski. În
prefața discului, pianistul care nu
a mai făcut o înregistrare solo de
4 ani (în afară de cele camerale,
cum e discul cu Janáček și Șos �
takovici cu cvartetul Belcea din
2019) descrie dilema interpretu�
lui care se confruntă cu muzica
lui Bach, întrebându�se în ce mă�
sură preludiile și fugile din mo�
numentalul BWV 846�870 sunt
potrivite pentru scena de recital:
„Am decis să reunesc 12 preludii
și fugi din cel de�al doilea volum
într�o secvență care se bazează pe
propria mea subiectivitate, une ori
în funcție de relațiile tonale care
funcționează în mod natural între
ele, alteori în funcție de contraste
care par să atragă irezistibil lucră�
rile una către cealaltă. Interpre�
tându�le în această ordine spe� 
cifică, ideea de bază este de a crea
un sentiment dramatic care ar su�
gera un ciclu: douăsprezece perso�
naje care se oglindesc reciproc,
care conversează împreună“. SDC

Discurile lunii ianuarie
CĂTĂLIN SAVA
RUBATO
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„Suplimentul de
cultură“ publică în
avanpremieră un
fragment din volumul
Viață și teatru pe
Scena lumii, de
George Banu, care va
apărea în curând în
colecția „Ego-grafii“ 
a Editurii Polirom.

– FRAGMENT –

Virusul m�a consolat, căci acum
câțiva ani, agasat de râsul din să�
lile de teatru, îmi diagnosticam îm�
bătrânirea inevitabilă. „De ce atâta
râs?“, mă întrebam. Și părăseam
teatrele, exasperat de deriziunea
sistematic practicată de tinerele
„colective“ de lucru, care își găsea
ecou în hohotele spectatorilor
decontractați. O vulgaritate pro�
gramatică, redusă la picioare în
fund și măscări de vocabular, la un
comic idiot, fizic, murdar! El nu�mi
inspira decât repulsie și, totodată,
avându�i în vedere succesul, mă
neliniștea: m�a părăsit simțul

umorului, îmi interogam speriat
condiția. Resemnat, am abando�
nat aceste reprezentații comice,
reprezentații „bune pentru tineri“,
rupere de contact. Pe de altă parte,
comicul burghez al teatrelor pri�
vate nu mă atrăsese niciodată,
fiind teatre ce cultivă divertismen�
tul ca marcă de fabricație. Recent,
într�un asemenea teatru, la un
spectacol cu piesa sfâșietoare a lui
Edward Albee Cui i�e frică de Vir�
ginia Woolf?, o vecină de fotoliu
râdea fără încetare. Când, agasat,
am interpelat�o, ea îmi răspunse:
„Păi, n�am venit aici ca să râdem?“.
Program prealabil pentru un pu�
blic motivat doar prin perspectiva
râsului! Râs juvenil, râs burghez,
ambele îmi repugnau.

Îndoielile mele privind rup�
tura generațională sau refuzul
privind râsul formatat al teatrului
privat s�au spulberat grație viru�
sului. Am regăsit umorul! Nu în�
cetez să mă amuz privind cari� 
caturi și citind formule comice. O
plăcere, o eliberare! Și îmi servesc
ca „vitamine“ fortificante. Râsul
provine acum dintr�o reacție de
apărare contra unui pericol pre�
cis, o defensivă strategică și un
mod de rezistență. Râdem de ce e
insuportabil! Râdem de ce ne
temem. Ca pe vremurile comu�
niste, de la Moscova la Praga sau

București: râs politic! El s�a con�
stituit atunci în modalitate de
refuz al situației generale, al valo�
rilor pervertite, al exigențelor ofi�
ciale. Un râs implicat și nicidecum
gratuit. Acest umor a dispărut
după 1989 și nu s�a manifestat
decât episodic, fără impact, nici
efect. Acest râs reînvie acum. Râ �
dem împreună, conștienți de pe�
ricol și uniți contra lui. Nu mi�am
pierdut umorul și îl redescopăr
grație râsului actual. De aceea, le
mulțumesc celor ce îmi expediază
mesaje pe care, la rândul meu, le
distribui grație rețelelor sociale,
producând efecte de solidaritate
cu o viteză necunoscută în anii
1960. Iată deci reconstituit scena�
riul luptei cu o forță superioară,
căreia i se rezistă, parțial, prin râs.
David contra lui Goliat.

Râsul e o reacție de autoapă�
rare a sedentarilor ca mine, a celor
lipiți de ecrane, paznici de fotoliu
ai mesajelor care apar la orice oră
din zi și din noapte în numele unei
„internaționale“ a comicului reîn�
viat. Complementar se manifestă
clubul celor ce refuză imobilitatea
și cultivă nevrotic dinamica fugii,
a joggingului ca antianxiogen. Ei
fug, fug, în parcuri goale sau pe
bulevarde pustii, în numele unei
igiene fizice. Acolo unde boala se
difuzează  exponențial, o soluție –

ameliorarea mușchilor și elibera�
rea de panică prin fugă! Noi, vâr�
stnicii, râdem de pe scaun, ei,
tinerii, se apără alergând.

Acestei bipolarități i se adau �
gă un alt termen: acela mediocru
și opac la gravitatea situației pe
care îl reprezintă grupurile ce 
nu�și pot abandona obișnuințele
sociale, de șpriț sau grătar. Într�
un fel și ei rezistă, dar derizoriu.
Iresponsabil, li se reproșează. Dar
sunt liberi...

„Unde să fugim de acasă?“, ne
întreba Sorescu demult. Acum ne
întrebăm: „Cum să stăm acasă?“.
Și, dintr�odată, ni se propun soluții
culturale, vizionări de emisiuni și
spectacole, lecturi, soluții contra si�
hăstriei urbane care a devenit
regim comun. O variantă inedită de
nesupunere se afirmă, inventând
rețele comunitare virtuale, dialo�
guri culturale, schimburi societale.
Cu ochii în lacrimi am ascultat
corul din Nabucco a lui Verdi, „Va
pensiero“, format din cântăreți
izolați în camerele lor, dar conduși
de un dirijor vizibil mulțumi�
tă unui circuit de internet. Din�
tr�odată, aceste improvizații mi�
nore capătă un sens rebel. Teama 

blochează. Revolta e nobilă. Și ea e
o victorie... nebănuită!

Cultura ca antidepresiv! De �
seori am utilizat�o ca atare, însă,
consecință a virusului, nu îmi
ima ginam recursul la ea ca la un
medicament prescris și adoptat
la nivel planetar. De aceea am
văzut concerte pe care nu demult
le sacrificam din cauza urgen �
țelor de lucru. Dincolo de muzică,
mi s�au impus ca eroi emblema�
tici pia niști de geniu sau dirijori
pose dați de muzică, împliniți
prin ea. Claudio Abbado care,
atins de cancer, la capătul Recvie�
mului lui Mozart, înainte de a se
reîntoarce spre public, rămâne
imobil îndelung, căci îi e necesar
acest timp suspendat pentru a re�
veni de la sacrul muzicii la sala
laică. Sau Herbert Blomstedt,
care la 90 de ani conduce Simfo�
nia a V�a de Beethoven cu o în�
cântare ludică, cu un surâs și o
plăcere naive. Muzica îl întine �
rește și toată orchestra îl iubește.
Mi�a amintit de un filosof adept
al fericirii și melancoliei, Vladi�
mir Jankélévitch. Un dublu al
lui... spiritul muzicii și al gândirii
reunite prin joc. SDC

George Banu –
Viaţă și teatru
pe Scena lumii

CARTEA
Un periplu prin universul spectaculos al
scenei contemporane, cartea de faţă
depășește, prin anvergura consideraţiilor
lui George Banu, frontierele spaţiului artis-
tic și devine, în sensurile sale profunde, o
meditaţie necesară asupra condiţiei adesea
neliniștitoare a prezentului. Ea reunește o
suită de contribuţii relevante ale autorului
din presa culturală autohtonă a ultimilor

ani, cele mai multe desprinse din rubrica 
de cronică de cultură din „Dilema veche“ și,
dincolo de varietatea tematică intrinsecă
demersului, articulează o viziune asupra lu-
mii de o remarcabilă coeziune și claritate,
folosind teatrul ca pretext ideal al reflecţiei
culturale, istorice și sociale. Produse ale
unui orizont temporal prin excelenţă impre-
dictibil, textele descifrează, în fundalul
anxietăţilor cotidianului, valenţele revitali -
zante, constructive, ascendente conferite
de actul artistic existenţei umane. SDC
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ADRIAN SCHIOP 

Acolo, la Porumbacu, am camera
mea în fundul curții, amenajată
sub șură, într�un grajd în care
până în anii ’70 bunicii mei au
ținut caii și bivolițele. Problema e
că�n anii ’80 au înlocuit plafonul
de scândură cu o placă de beton
care nu izolează termic mai deloc,
încât la două ore după ce se stinge
focul din teracotă se face foarte
frig. Colac peste pupăză, de vreo
doi ani camera s�a umplut de
igra sie, e așa un aer umed de ca�
vernă tuberculoasă. După două
zile petrecute în ea m�am dat
bătut și am abandonat caverna,
mutându�mă în corpul de clădire
unde, când vin de la Sibiu, dorm
soru�mea și cumnatu�mio. Acolo
e confort, aer uscat – problema e

că nu se fumează și ca să fumez
trebuia să ies afară – și asta îmi
fractura o dată�n plus fluxul crea�
tiv și așa câcâit.

Apoi BRD a lansat un call cu
un grant de 6.000 și ceva lei în
mână – și am aplicat cu o poves�
tire despre o asistentă care pe
pandemie a fost transferată la
DSP; am zis să merg pe o temă de
actualitate, că am șanse mai mari
să iau banii ăia. Textul ăsta l�am
scris ușor, într�o săptămână l�am
dat gata, ce zic, am zburat prin el,
în ideea să pun cât mai repede
mâna pe banii ăia, să mă văd în�
tors odată la București. 

Deja volumul începea să
prindă contur – aveam ca supra�
temă pandemia, de la apariția vi�
rusului în China, când lumea îl
vedea ca pe un gripal ceva mai pe�
riculos, până la sfârșitul perioadei

de lockdown; aveam o poveste
chinuită de dragoste între doi
bețivi, un scriitor și un polițist
divorțat, și încă o poveste cu „în�
gerii în halat alb“ (©Digi24) din
prima linie a luptei cu COVID�ul.
Dar ceva lipsea; pe lângă că aveam
doar 60 de pagini, ceea ce e cam
puțin pentru un volum, n�aveam
un final convingător – și am zis că
la București sigur o să dau peste
un subiect, ceva cu pandemia în
Ferentari, cu recesiunea care părea
să se adâncească de la o zi la alta.

La București am stat o lună
jumate – și m�am întors la Po�
rumbacu doborât de o lomboscia�
tică afurisită care m�a ținut la
orizontală toată vara, cedând abia
la începutul lui septembrie; inutil
să precizez că n�am putut face ba �
ie în râul de munte care trece pe
lângă sat, deși ador să înot. De

fapt, nu zăceam la orizontală, ci în
capul oaselor, pe un fotoliu de pe
terasa din curte, cu picioarele în�
tinse pe un taburet.

Am abandonat proiectul cu
Ferentariul și am încercat să scriu
un text despre taică�miu și viața în
satele din Țara Făgărașului, men �
talitățile devastator de pragmatice
din zonă. Problema e că în prezen�
tul narațiunii mele taică�miu stă�
tea închis în curte și de frica
infectării cu virusul nu mai primea
pacienți la consultații, viața lui băl�
tea narativ – iar trecutul, stagia�
tura în Moldova, anii petrecuți ca
doctor în satele din județul Sibiu,
nu se legau nici ele într�o poveste
cu cap și coadă. În plus, e dubios să
scrii un text despre cineva pe care�l
vezi trebăluind toată ziua prin
curte, chestia asta modifică în mod
pervers percepția.

Am abandonat și proiectul
ăsta și m�am întors la polițist,
măcar în zona aia părea să se în�
tâmple ceva cu un potențial narativ
cât de cât. Lucrurile s�au legat și de
data asta greu, m�am chinuit să
scriu, eram demoralizat și fără nici
un chef de viață, blocat muci de
plictisit pe fotoliul ăla de pe terasă. 

Însă vocea aia dezabuzată și li�
vidă de scârbă pe care o găsisem
îmi plăcea, ducea mai departe 

proiectul din primul text: acolo,
naratorul meu se vede ca un bărbat
urât și�n prag de casare, „o hoașcă
de 47“ care încearcă să îmbrobo�
dească un polițist să�l facă să vină
mai des pe la el, nu știu, acționează
conștient de manipulările lui de
căcat, con știent de relația rece și
destructurată în care s�a băgat,
conștient că e hoașcă urâtă și dis�
perată să�și ia și ea o pulă, mo�
mindu�l pe ăla cu mâncare, bău� 
tură și complimen te, doar�doar o
trece mai des. Or, în textul ăsta
ultim, hoașca mea nu doar că con�
tinuă să nu�și facă iluzii despre
cum arată, dar e și acră și rea, „a
dracului“, respectiv nu se percepe
ca un om bun, ci ca unul crud și
fundamental lipsit de generozitate. 

Probabil și de�asta lucrurile 
s�au legat atât de greu – un amic
din Cluj zicea că în definitiv orice
om are nevoie să se considere bun,
face parte din definiția noastră ca
specie socială – și să scrii în afara
percepției ăsteia de la sine înțelese,
am descoperit la fața locului, e sur�
prinzător de dificil; până și oamenii
corecți și răi din Țara Făgărașului
de la care mă revendicam aveau
nevoie să se vadă ca băieți buni... În
sfârșit, am încercat deci să scriu din
afara iluziei ăsteia protective. Sper
să�mi fi ieșit. SDC

Corecți și răi 
Am început să scriu romanul pe timpul stării de urgență, la mine la țară,
unde am ajuns fiindcă mi-am pierdut jobul de content writer la o
agenție de publicitate. Soldații l-am scris practic la foc automat, ca-n
transă, mi-a plăcut mult să-l scriu; ăsta s-a legat greu, poticnit, am tras
de mine să-l termin. Era și vremea căcăcioasă de afară, de mult n-am
mai prins așa o primăvară friguroasă – nu-mi amintesc să fi făcut
vreodată foc în teracotă până-n buza lui iunie, să fi stat cu bluză groasă
de iarnă pe mine până-n prag de vară.
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SUPLIMENTUL LUI JUP

Lucasfilm, companie
deținută de
studiourile Disney, 
a stârnit un imens
scandal după
concedierea actriței
Gina Carano din
serialul The
Mandalorian, din
cauza unei postări
controversate.

Pretextul aparent al concedierii
actriței (abandonată imediat și de
agenția care o reprezenta) a fost
confirmat de un reprezentant 
al Disney în cursul zilei de joi. 

„Mesajele ei pe rețele sociale prin
care denigrează persoanele în
funcție de religie și cultură sunt
odioase și inacceptabile“, spune
comunicatul de presă.

Dar postarea arătată cu degetul
se referă la altceva. Carano a încer�
cat, prin intermediul unei referiri
la nazism, să critice actualul climat
din Statele Unite, din perioada
post electorală, în care figuri mar�
cante ale Partidului Democrat,
câștigător al alegerilor prezi den �
țiale, și personalități simpatizante
instigă la reprimarea socială și pro�
fesională (și nu numai atât) a
votanților republicani, a susțină �
torilor președintelui Trump și, în
general, a conservatorilor.

„Evreii au fost bătuți pe stradă
nu de soldații naziști, ci de vecinii
lor... chiar și de către copii. Dar,

fiindcă istoria a fost alterată, cei
mai mulți oameni de azi nu își dau
seama că, până în momentul în
care naziștii au trecut la arestări
în masă, guvernul nazist i�a făcut
întâi pe vecinii evreilor să îi
urască pe aceștia, din simplul mo�
tiv că sunt evrei. Cu ce este asta
diferit de a urî pe cineva din cauza
opțiunilor politice?“, scria Gina
Carano pe Twitter.

Concedierea actriței, foarte po�
pulară printre fanii Star Wars și
ai serialului The Mandalorian în
special, a stârnit un imens scandal
ce a escaladat în câteva ore și în
care s�au implicat politicieni și fi�
guri publice americane care au
denunțat cenzura politică practi�
cată de Disney.

Adevărul este că Gina Carano
deranja de multă vreme establish �
mentul „woke“ și pro�democrat al
Hollywoodului cu postările ei pro�
republicane în care a pus la îndo�
ială rezultatele ultimelor alegeri
din SUA. De multe luni, activiștii
practicanți ai linșajului public pe
rețelele sociale au cerut „pedep�
sirea“ ei pentru opiniile politice
exprimate.

Dar, fiindcă dincolo de princi�
piile politice se află bani și putere,
surse interne Disney dau de
înțeles că Gina Carano este o vic�
timă într�un aprig război de culise
de la Lucasfilm, război care se dă
între gruparea președintei Kath �
leen Kennedy și cea a regizorilor
Jon Favreau și Dave Filoni.

Urcată la cârma Lucasfilm, Kath �
leen Kennedy a impregnat univer�
sul Războiului stelelor cu ideolo�
gie woke și feministă, alienând și
înfuriind milioanele de fani ale
seriei, cu rezultate dezastruoase
financiar asupra valorii brandului
Star Wars, indiferent de încasările
afișate public. 

Prin urmare, șefii Disney, care
încă nu pot scăpa de Kennedy,
preferă să meargă mai mult pe
mâna duoului Favreau�Filoni, ale
căror producții, în special seria
The Mandalorian, au fost extrem
de bine primite de fani, au acope�
rit cât de cât pagubele aduse bran�
dului și au ajutat lansarea cana�
lului de streaming Disney+.

Aceleași surse spun că grupa�
rea Kennedy dorea de luni de zile

să o concedieze pe Carano (a cărei
popularitate în rândul publicului
contrazice scenariul conform că�
ruia „fanii Star Wars sunt miso�
gini“), dar amâna acest lucru până
la întâlnirea trimestrială cu ac �
ționarii, când ar fi trebuit să răs�
pundă la multe întrebări neplăcute. 

Însă, recunoscând public con�
cedierea actriței, gruparea Ken�
nedy pare să fi creat un adevărat
dezastru. În doar câteva ore, me�
sajul #CancelDisneyPlus a devenit
cel mai difuzat mesaj pe Twitter,
îndemnând fanii să își anuleze
abonamentele la Disney+, cu con �
secințele financiare de rigoare.

Scandalul astfel provocat a do�
vedit noua realitate a divertismen�
tului american, în care opțiunea
politică pentru republicani/ con�
servatori te poate anihila profesio�
nal. Mulți comentatori au subliniat
imensa ipocrizie a celor de la Dis�
ney (și nu numai), aducând în față
postări similare, deseori mult mai
grave, ale unor personalități care,
spre deosebire de Carano, s�au

ilustrat prin activismul lor pro�de�
mocrat și anti�Trump. Nu ultimul
pe această listă este chiar noul
președinte Biden, care l�a asemuit
pe senatorul republican Ted Cruz
cu Joseph Goebbels.

În aceeași situați se află și ac�
torul Pedro Pascal, interpretul
mandalorianului în serial, care
este „vinovat“ de postări similare.
Diferența dintre Pascal și Carano
este că Pedro Pascal s�a dovedit,
pe rețele sociale, un activist pro�
stânga și pro�democrat foarte
înverșunat, motiv pentru care
conducerea Lucasfilm nu s�a gân�
dit niciodată să îl penalizeze în
vreun fel.

Condamnând ipocrizia și du�
blul standard Disney, pe Twitter
a început să prindă aripi și cam�
pania #firePedro. Dar surse din
studiouri spun că uriașul scandal
stârnit acum a făcut ca situația în
culisele Disney să devină extrem
de volatilă și că, de fapt, nimeni
nu știe cum vor rezolva situația
conducătorii companiei. SDC

Disney instituie
cenzura politică



Blyton au fost de�a lungul vremii
destul de controversate și deseori
acuzate de „sexism“, „rasism“ și „xe�
nofobie“ de unii critici (de exem�
plu, ziarul de stânga „The Guar�
dian“ a fost o tribună pentru acești
critici încă din anii ’60). La înce�
putul anilor 2000, romanele au
fost pur și simplu rescrise după
canoanele „culturii cancel“, simpli�
ficând limbajul și schimbând ele�
mente (de exemplu, personajele nu
mai merg la biserică, ci la mall, au
telefoane mobile etc.) La capătul mai
multor ani, acest toaletaj editorial s�
a dovedit un uriaș eșec comercial,
editorii „corecți“ constatând îngroziți

că, din contra, a crescut cererea
pentru edițiile originale ale căr �
ților lui Blyton. Astăzi, ambii edi�
tori re nunță la versiunea „corectă“
și revin la cea originală și cu ade�
vărat populară.

CINE ÎL CENZUREAZĂ 
PE OLIVER STONE?

Cunoscutul regizor, promotor al
teoriilor conspirațiilor legate de
asasinarea președintelui Kennedy
încă de la filmul oscarizat JFK
(1991), susține că i se blochează
difuzarea în Statele Unite a unui
documentar de patru ore pe acest
subiect. Stone a declarat în pod�
castul regizorului Spike Lee că a
fost refuzat deja de Netflix și de
National Geographic pe motiv că
„informațiile din documentar nu
se verifică în realitate“. „Foarte
bine, dar unde altundeva poți găsi
aceste informații în premieră de�
cât în documentarul meu? Con�
form surselor convenționale pe
care le consultă ei, aceste lucruri
nu s�a întâmplat niciodată“, se
plânge Stone. În septembrie 2020,
Stone a acuzat Hollywoodul că
cenzurează subiecte de film care
nu susțin sau critică politica ex�
ternă a SUA și că serviciile secrete
au indus în eroare publicul ame�
rican pentru a�l convinge să sus �
țină conflictele armate. SDC
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CRONICA NEAGRĂ

nChick Corea (79 de ani). Celebru
muzician de jazz (foto sus), de 65
de ori nominalizat și de 23 de ori
laureat al premiilor Grammy. Fost
colaborator al lui Miles Davies, a
format grupul Return to Forever
la începutul anilor ’70. 
n Jean�Claude Carrière (89 de
ani). Respectat scriitor și scenarist
francez, a realizat scenarii pentru
mari nume ale cinematografiei, de
la Luis Buñuel la Miloš Forman.
n Mary Wilson (76 de ani). Muzi�
ciană americană, fondatoare și
componentă a grupului The Su�
premes, alături de Diana Ross și
Florence Ballard. Cu două zile îna �
inte de dispariție, ea anunța lan�
sarea unui nou album în acest an.
n Larry Flynt (78 de ani). Celebrul
fondator al revistei „Hustler“,
combatant pentru libertatea de
expresie și figură importantă în
cultura americană, Larry Flynt a
avut o carieră plină de aprige con�
troverse, imortalizată și în filmul
The People vs. Larry Flynt, de Mi�
loš Forman.

n Christopher Plummer (91 de
ani). Actor canadian, personali�
tate de marcă a cinematografiei
mondiale, Plummer a avut o ca�
rieră de peste jumătate de secol,
lansată de filmul Sunetul muzicii,
fiind „la fel de impecabil și de de�
gajat atât în Shakespeare, cât și în
Star Trek“.

GREU DE ÎNLOCUIT

Într�un interviu acordat revistei
„Classic Rock“, Brian May și Roger
Taylor de la Queen au recunoscut
că, la un moment dat, au încercat
să înregistreze un cântec nou cu
vocalistul Adam Lambert, dar nu
au reușit să obțină ceva demn de
a fi lansat. „Avea tot ce trebuie
pentru a deveni o melodie de suc�
ces, dar noi n�am fost în stare să
o facem“, spune Roger Taylor. Cu

toate acestea, cei doi componenți
ai celebrei formații spun că rămân
deschiși oricând ideii de a realiza
un album cu Adam Lambert, cel
care în ultimul deceniu a luat lo�
cul pe scenă regretatului Freddie
Mercury. Lambert, însă, crede că
așa ceva ar fi lipsit de sens. „Nu ar
fi Queen, pentru mine Queen în�
seamnă Freddie“, spunea Lambert
în 2019.

MITOLOGIILE LUI AMÉLIE

Romanciera belgiană Amélie Not�
homb revine din 18 februarie cu
un documentar audio ce va fi lan�
sat pe platforma Audible. Intitulat
La divine comédie d’Amélie Not�
homb. Un voyage mythologique
des Enfers au Paradis, serialul va
vorbi nu numai despre marile mi�
turi dragi scriitoarei, ci va conține
și discuții cu artiști și experți, într�o
„experiență audio imersivă și
inițiatică în jurul miturilor și le�
gendelor care stau la baza patri�
moniului nostru cultural și a 

imaginarului nostru comun“.
„Sunt fascinată de eroii mitologici
precum Orfeu, Ulise, Enea sau de
scriitorii precum Dante, care au
coborât în infern, au avut viziuni
extraordinare ale celeilalte lumi,
inclusiv a Paradisului, și pe urmă
s�au întors să ne spună, nouă, săr�
mani muritori, ceea ce au învățat,
pentru a ne ajuta să trăim mai de�
parte“, spune Amélie Nothomb.

SABOTATĂ DE PANDEMIE

O expoziție intitulată L’œil de
Huysmans – Manet, Degas, Mo�
reau la muzeul de artă modernă
din Strasbourg a fost anulată din
motive de pandemie. În cadrul
expoziției urmau să fie prezentate
opere ale artiștilor plastici care 
l�au inspirat pe scriitorul Joris�
Karl Huysmans, autorul romanu�
lui În răspăr, artiști precum Cail�
lebotte, Degas, Gustave Moreau
sau Rodin. Expoziția a fost deschisă
doar patru săptămâni în care, din
cauza restricțiilor, a fost vizitată de
numai 13.000 de persoane, nu de
peste 100.000, cum s�ar fi petrecut
într�o perioadă normală.

UN NOU EȘEC 
„CORECT POLITIC“

Editorii britanici (Hodder) și fran�
cezi (Hachette) au fost siliți să
renunțe la edițiile „corecte politic“
ale romanelor pentru copii și
adolescenți din seria The Famous
Five, de Enid Blyton, o inițiativă
care s�a dovedit aproape falimen�
tară. Îndrăgitele romane ale lui

PE SCURT
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Cică timpul n-ar exista
(totul se petrece în
același timp) și uite că,
printr-o coincidență
extraordinară un text
de rubrică de acum
câțiva ani, unde scriam
despre Frumoasa din
Pădurea Adormită,
figurează acum pe site
cu data apariției 1 ia -
nua rie 1900. Un
început de lume după
„o sută de ani“ de
somn adânc.

Există un anume Guy Jones care
montează sunete peste imagini
vechi și al cărui cont pe YouTube
e foarte frecventat. Anul trecut în
februarie a pus împreună cu un
coleg sunet și culori peste șapte
minute în mișcare surprinse de
suedezi în New Yorkul anului

1911. Filmulețul a avut până acum
peste 17 milioane și jumătate de
vizualizări. Milioane de oameni
siliți să stea în case, cu existențele
suspendate, au redescoperit în�
ceata lume de altădată.

Pe YouTube există și varianta
necolorizată a filmului și, dacă le
vezi pe amândouă, ce descoperi? Că
nu alb�negrul ni se pare străin în fil�
mele vechi, ci lipsa sonorului. Când
auzi caii tropăind pe caldarâm,
tramvaiele mugind (cum se pare că
făceau pe atunci), copiii strigând,
vântul adiind și oamenii vorbind
ininteligibil, trecutul (fie el alb�
negru) se animă instantaneu, iar
prezentul devine continuu.

Sunetul dă mai multă viață
decât lumina desaturată a soare�
lui peste o piață la amiază, unde
oamenii trec nu cu graba din fil�
mele vechi (deoarece Guy Jones îi
încetinește tehnic), ci cu mersul
lor obișnuit, ceea ce�i face pe
mulți să exclame: „Ce tihnită era
viața pe atunci! Oamenii nu se
grăbeau ca acum“. 

Contul lui Guy Jones e o bi�
bliotecă de comori vizual�audi�
tive: Alberto Santos Dumont și
dirijabilul lui psihedelic (un imens
trabuc moale), filmat într�un zbor
din 19 septembrie 1900 (la
aproape trei săptămâni după ce
mi�a apărut textul în „Suplimentul
de cultură“!); o călătorie cu tram�
vaiul prin Viena în 1906, când
Freud avea 50 de ani și locuia de
15 ani pe Berggasse 19, iar Mahler
dirija la Wiener Staatsoper (am fi

putut să�l vedem și pe Franz Josef
pe stradă, zice cineva); sau o filmare
din iunie 1899, la Londra, cu un stol
nesfârșit de bicicliste zburând țe �
pene în corsete și lungile lor rochii
victoriene (cu grijă să nu le agațe).
„Dem was some bad bitches“, scrie
o feministă modernă într�un co�
mentariu din josul paginii. Altci�
neva remarcă mirarea bărbaților
din film în fața acestor femei elibe�
rate biciclistic pe vremea când nu
aveau încă drept de vot. 

Tot Guy Jones a realizat un
montaj formidabil din fotografii
făcute pe stradă, 1838�2019:
Street Photography – A Photo For
Every Year. Douăzeci de minute
de istorie a vieții cotidiene. E și
Calea Victoriei de la 1930 pe
acolo, plină de lume, precum și
ga ra din Cluj (Kolozsvár), sur�
prinsă dintr�un tren care venea

dinspre sud într�o zi ploioasă din
1935. Toate aceste fotografii su�
perbe sunt însoțite de un montaj
sonor din muzica vremii, care
evită hiturile păstrând mai bine
atmosfera. 

Cunoscuta Obernstrasse din
Bremen la 1943, cu lumina care se
reflectă frumos în pavajul și tro�
tuarele ude de ploaie. New Yorkul
la 1900 (o poză colorizată), cu Mul�
berry Street împânzită de oameni
care se uită toți fix la aparat, pen�
tru că timpul de expunere era pe
atunci mare. Lake Shore Drive din
Chicago la 1905, cu oceanul pe
stânga, faleza în centru (multă
lume plimbându�se sau admirând
peisajul), un drum de pământ pe
dreapta plin de trăsuri (femeile au
pălării largi), iar în extrema dreap �
tă, printre copaci – lacul. 

Fotografia mea preferată (tot

colorizată) reprezintă bulevardul
Broadway din Saratoga Springs,
statul New York, în 1915, și pare
ruptă din Vârsta inocenței. Foto�
graful era la umbra unor copaci
înalți, pe treptele uneia din vilele
impozante din piatră brună. Pe
stradă caleștile, căruțele și o sin�
gură mașină merg pe două sensuri,
dar foarte aproape de trotuar,
încât mijlocul străzii rămâne gol. 

Am ieșit și eu să cumpăr cafea
bună de la magazinul cu produse
din Germania și ce să vezi? În car�
tier a apărut un Mega Image! Nu
contează că e deja al doilea Mega
din Sibiu (celălalt e la ieșire din
oraș, nici n�am fost), ci că a venit
din altă paradigmă tocmai când
mi se făcuse dor de fosta viață din
București. M�am plimbat plină de
nostalgie printre rafturi. Mâine
mă duc să văd dacă e tot acolo. SDC

IULIA BLAGA
FILM

Marea calitate a unui director de
instituție publică este să țină co�
lectivul unit și productiv, fără a da
angajaților senzația vreunei con�
strângeri, ci dimpotrivă, făcându�i
să simtă că fără ei planeta s�ar opri
apoi ar începe să se învârtă invers.

Știind că un subaltern bine stimu�
lat este unul fericit, domnul Po�
pescu a convocat o ședință cu tot
personalul, pentru a vorbi despre

sporuri. Fiindcă nici un obstacol
sau inconvenient nu este de netre�
cut dacă acorzi un spor. Primul an�
gajat care a luat cuvântul a fost nea
Gigi, portarul. A explicat că munca
de a întreba oamenii cu ce ocazie
vor să pătrundă în instituție îl face
să consume multe cuvinte, iar asta
îl uzează galopant la psihic. Că pen�
tru salariul pe care îl primește, cel
mai corect ar fi să stea la post doar
pentru a nu lăsa pe nimeni să intre.
Pentru munca în plus trebuie să
primească spor de vocabular.

Domnișoara Cici de la secreta�
riat a ridicat problema uzurii tălpi�
lor pantofilor ca urmare a deplasă �
rii până în celălalt capăt al holului,

unde se află automatul de cafea.
Înțelege că dispunerea spațială nu
permite montarea acestui aparat
mai aproape de biroul său și este dis�
pusă să treacă peste această dramă
dacă i se acordă un spor de talpă. 

Este cunoscută animozitatea
dintre Cici și Petronela de la Achi �
ziții. S�au certat cu doi ani în urmă,
ajungându�se până la o flocăială în
toaleta instituției, din cauza lui Tibi
de la IT, pe care amândouă ar fi vrut
să pună mâna. Având ușa biroului
cam la jumătatea lungimii holului,
Petronela trebuie să suporte zgo�
motul produs de pașii lui Cici, a
căror cadență nu coincide cu tem�
poul formației Modern Talking, pe

care fata de la Achiziții o ascultă
non stop. Motiv pentru care se con�
sideră îndreptățită să pretindă un
spor de neauzit pe timp.

Tibi de la IT ar fi putut juca în
filme, atât e de frumușel. Doar că este
o persoană foarte introvertită și atât
de timidă încât vorbește doar atunci
când este întrebat, răspunzând mo�
nosilabic prin da sau nu, un fel de a
transpune în societate sistemul
binar al informaticii. A fost foarte
afectat de scandalul dintre femei,
astfel că la întrebarea nu cumva vrei
spor de stres a emis pe gură cel mai
apăsat da din existența lui.

Contabilul�șef a ridicat pro�
blema săltării colacului toaletei
pentru treaba mica. Nu i se pare
normal să îl găsească mereu în
poziție orizontală și să depună 

efortul verticalizării decât în schim�
bul primirii unui spor de colac.

Fire blândă, domnul Popescu 
i�a ascultat pe fiecare în parte și,
dân du�le dreptate, a încheiat ședin �
ța urându�le angajaților spor la pus
întrebări, spor la băut cafea, spor la
ascultat muzică, la singurătate și la
făcut pipi pe colac. SDC

721

BOBI
VOI N-AȚI ÎNTREBAT, FĂRĂ
ZAHĂR VĂ RĂSPUNDE

Spor deasupra unui cuib de cuci

Dirijabile


	721_sdc_01.pdf
	721_sdc_02
	721_sdc_03
	721_sdc_04
	721_sdc_05
	721_sdc_06
	721_sdc_07
	721_sdc_08
	721_sdc_09
	721_sdc_10
	721_sdc_11
	721_sdc_12
	721_sdc_13
	721_sdc_14
	721_sdc_15
	721_sdc_16

