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Exorcizarea
„pandemonului“ prin artă

RAMONA IACOBUȚE

Curatorul evenimentului, teatro�
logul Oltița Cîntec a conchis la fi�
nalul ediției din acest an că „au
fost zile pline de adrenalină, foar �
te solicitante pentru mine și cole�
gii de echipă, cu ascensiunea
ne așteptat de rapidă a valului 4
COVID�19, cu frecvente schimbări
ale regulilor sanitare, dar și cu en�
tuziasmul și bucuria publicului
care ne�a dat puterea să conti�
nuăm. Am avut o ediție foarte
reușită, cu o temă de extremă ac�
tualitate care a fascinat. Inteli �
gența artificială face parte din
viața noastră, recursul la tehnolo�
gie reprezintă spiritului timpului,
iar artele nu o pot ocoli“.

Privind retrospectiv, după un
weekend încărcat cu emoții de tot
felul (1�3 octombrie), după ce a
provocat publicul să râdă, să me�
diteze, să se întristeze și își îm �
bogățească colecția de întrebări
care pot schimba perspectiva asu�
pra unor subiecte de discuție im�
portante cum ar fi școala, educația
și viața sexuală a adolescenților,

relația cu tehnologia, familia, cri�
zele sociale și medicale și responsa�
bilitatea socială, spiritual civic,
Festivalul Internațional de Teatru
pentru Publicul Tânăr Iași (FITPTI)
și�a croit drum spre o nouă săptă�
mână plină de surprize împache�
tate în ambalajele atât de diferite
de care arta dispune.

CARAGIALE LA ZI ȘI CÂTEVA
DUBLE TRASE PENTRU UN
PLUS DE BUNĂ DISPOZIȚIE

A patra zi de festival a chemat din
nou în sala de spectacol adulții
vaccinați și ieșiți pe ușile birouri�
lor după o zi de lucru pentru a se
bucura de minutele în care res�
piră același aer, e drept filtrat de
măștile de protecție, cu actorul
Marcel Iureș, personaj principal
în spectacolul Rosto, regizat de
Alexandru Dabija, la Teatrul ACT
București. 

Dramatizarea realizată de
Alexandru Dabija pune în legă�
tură fragmente din mai multe
schițe ale lui Ion Luca Caragiale și
apasă cu degetul adânc pe rănile
învățământului românesc cu tot
ce are el mai putred: pilele, inca�
pacitatea unor dascăli de a face

diferența dintre rigoare și violen �
ță fizică și verbală în interacțiunea
cu elevii, superficialitatea unor
elevi în relația cu școala. 

Într�un decor aparent mini�
malist, sforile acțiunii sunt trase și
la propriu, și la figurat de cei trei ac�
tori, Marcel Iureș, Dan Rădulescu și
Ionuț Toader. Obiecte relevante
pentru poveste sunt agățate de
sfori în tavanul scenei și manipu�
late în momentele cheie ale punerii
în scenă. Acest truc scenografic
oferă un plus de dinamism unui
spectacol care lasă textul și sem �
nificațiile sale, ironia să străluceas �
că în lumina reflectoarelor.

Seara de marți a adus cu sine
pentru cei prezenți în sala mare a
Teatrului Luceafărul multă bună
dispoziție și o punere în scenă cu
o distribuție de zile mari. Nu este
primul an când Teatrul Odeon

din București este prezent cu un
spectacol la FITPTI. De data aceas �
ta, actorii Pavel Bartoș, Elvira De�
atcu, Gelu Nițu, Cătălina Mustață,
Alina Berzunțeanu, Marius Da�
mian, Ioan Batinaș, Alexandru Pa�
padopol au jucat pentru publicul
de la Iași al festivalului comedia
Liniște! Sărut. Acțiune!, în regia
lui Peter Kerek. 

Regizorul mărturisea despre
montare: „Pentru acest spectacol
de teatru m�am inspirat din fil�
mul Living in Oblivion. Filmul
spune povestea unei echipe de fil�
mare care încearcă să facă un film
de succes cu minimum de resurse.
Atât din lipsa banilor, cât și din
cauza echipei, nu tocmai profe�
sioniste, filmarea devine foarte
repede un dezastru mai mult co �
mic decât tragic.“ 

Un du�te�vino între umor și
momente de introspecție, cu un
decor simplu și o miză mult mai
mare, aceea de ajunge la inimile
spectatorilor și de a le scutura
simțul umorului, Liniște! Sărut.
Acțiune! satisface o curiozitate pe
care cei mai mulți o avem, aceea de
a vedea ce se ascunde în spatele
unor măști, cum se comportă vede�
tele de teatru și film înainte de a
ajunge la un produs final și ne arată
în primul rând latura lor umană.

TIMPUL LIBER, O RARITATE
PENTRU OMUL MODERN?

Ziua de miercuri, cea care se cui �
bărește în mijlocul unei săptă�
mâni de lucru, a fost una plină de
dinamism, muzică și voie bună la
FITPTI. Pentru spectatorii mai
mici sau mai mari ai festivalului,
spectacolul Clara și timpul liber,

Cea de-a XIV-a ediție a FITPTI, organizată de Teatrul Luceafărul din
Iași, s-a încheiat pe 10 octombrie, după un maraton de 10 zile pline
de show-uri și evenimente culturale dintre cele mai diverse. Publi -
cul festivalului i-a putut întâlni în 20 de locuri din oraș pe artiștii
invitați anul acesta să performeze din Austria, Cehia, Canada, 
Germania, Elveția, Franța, Italia, Israel, Marea Britanie, Spania,

România. Conform organizatorilor, gradul de ocupare a incintelor a
fost 99 la sută (din cei 50 la sută îngăduit de normele sanitare ale
momentului). Reprezentații teatrale indoor, outdoor, streaming 
online, teatru radiofonic, expoziții, lansări de carte, conferințe, 
workshopuri, dezbateri, întâlniri plasate sub genericul „artă și
tehnologie“ au făcut agenda iubitorilor de artele spectacolului. 

Freak Show vol. 2

Când obiectele 
în cep să cânte
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inclus în programul celei de�a
șasea zile de festival a fost ca un
joc de�a viața de adult, prins între
nevoia de a�și construi o carieră și
cea de a se bucura de plăcerile
simple ale vieții. 

Gândită ca un show interac�
tiv, montarea de la Unteatru Bu �
curești, un one woman show cu
Ana Turos, o are în prim�plan pe
Clara, reprezentanta workaholici�
lor, o fată care își organizează
până și zâmbetele, o tânără îngro�
pată în dosare și înstrăinată de
copilul din ea. 

Tema abordată este una ex�
trem de actuală, dar felul în care
o fac artiștii de la Unteatru o dez�
bracă de rigiditate și o prezintă cu
blândețe, umor și empatie. Până
la final, avioanele de hârtie zboa �
ră prin toată sala, determinând�o
pe Clara să conștientizeze că are
nevoie să se joace mult mai mult,
să se regăsească. Și odată  cu ea o
fac și cei care o privesc.

CÂND OBIECTELE DIN JURUL
NOSTRU CÂNTĂ

Trei spectacole�concert au bucu�
rat anul acesta publicul FITPTI,

Când obiectele încep să cânte,
Insta stories of my life și Pisici 2. 

Dacă pe Alex Ștefănescu, pro�
tagonistul concertului Insta sto�
ries of my life, și pe actorii din
Pisici spectatorii îi cunoșteau din
edițiile trecute ale festivalului,
spaniolul Xavi, creatorul specta�
colului�concert Când obiectele
în cep să cânte a fost o surpriză
fantastică pentru toate lumea,
mai ales că a venit pentru prima
dată în România. 

Xavi Lozano este specializat
în muzică clasică și cobla (muzică
catalană tradițională), dar după
ce îl vezi pe scenă îți dai seama că
experimentele artistice sunt cele
care îl fac să vibreze extrem de in�
tens alături de public. În concer�
tul pe care l�a ținut la Iași, Xavi a
avut un dialog continuu cu publi�
cul, a strecurat fragmente de fraze
în limba română pentru a stabili
o conexiune și mai profundă cu
cei care îl ascultau și a făcut acest
public să își regândească imagi�
nile standard pe care le proiec�
tează asupra obiectelor cu care se
întâlnesc în viața de zi cu zi. 

Astfel, după ce i�a asigurat pe
spectatori că totul în jurul nostru

este muzică, și că aproape orice
obiect are în componența sa tu�
buri care emit sunete muzicale,
Xavi și�a început pledoaria. 

În concertul său, o bucată de
furtun de la mașina de spălat, un
ghidon de bicicletă, o scară meta�
lică au fost doar câteva dintre
obiectele care au scos sunete de
muzică clasică, jazz sau contem�
porană, după ce li s�au făcut câ�
teva găuri. Când obiectele încep
să cânte s�a dovedit a fi de la înce�
put până la final un stand�up mu�
zical cu efecte terapeutice și o odă
dedicată obișnuitului, banalului
din viața fiecăruia dintre noi.

JOCURI ÎN CURTEA DIN
SPATE A ADOLESCENȚEI

Adolescenții au stăpânit din nou
lumina reflectoarelor de pe scenă,
în penultima zi a evenimentului
teatral de la Iași, prin intermediul
personajelor din spectacolul Jo�
curi în curtea din spate, regizat de
tânăra Diana Mititelu. Spectaco�
lul, premiat anul acesta pentru
debut în regie, la Gala UNITER,
pornește de la textul lui Ezna
Mazya, inspirat dintr�un caz real

și pune în discuție aceeași viață
sexuală plină de capcane, tentații
și chiar pericole a adolescenților,
modelul fetei cool care caută va�
lidare, al băieților chinuiți de hor�
moni, granița extrem de fragilă
dintre viol și act sexual consimțit,
survolată și de Radu Afrim în
spectacolul său Consimțământ. 

Schimbul de roluri, persona�
jele interpretate de Cristiana
Luca/ Ecaterina Lupu, Andrei Bi�
bire, Cătălin Bucur, Theodor Șop �
telea, Ștefan Mihai sunt pe rând
acuzați și acuzatori, este alegerea
regizoarei pentru o montare în�
cărcată de emoții și tensiune
descătușată. 

Florin Piersic Jr. a fost maes�
trul de ceremonii care a închis cu
umor cea de�a XIV�a ediție a FIPTI,
cu al său Freak Show vol. 2. Ex�
trem de versatil, îndrăgitul actor
a ales pentru această repre zen �
tație personaje dintre cele mai di�
verse, jucându�se cu aroganța, cu
timiditatea, cu lipsa de onestitate,
cu proasta creștere, cu bădărănis�
mul, sărăcia sau opulența de care
ne izbim cu toții în viața de zi cu
zi. Cu un microfon, un scaun și 

câteva obiecte de recuzită, Piersic
Jr. a electrizat  publicul pentru o
oră jumătate.

De la un capăt la altul, cea de�a
XIV�a ediție a Festivalului Inter �
național de Teatru pentru Publi�
cul Tânăr Iași (FITPTI) a fost ca un
vis frumos care și�a făcut loc într�
un coșmar pe care îl trăim cu toții
de aproape doi ani. Copii entu �
ziaști, pentru care scaunele din
sală sunt o piedică în calea bucu�
riei, adulți cu certificatele verzi la
ei și dorința de a discuta cu priete�
nii după spectacole pentru a�și ex�
terioriza trăirile și a�și verbaliza
gândurile stârnite de fiecare pu�
nere în scenă, artiști bucuroși că își
pot face meseria și pot vindeca de
tristețea din suflete, inclusiv ale
lor, lansări de carte, fragmente din
viața inte ligenței artificiale, un jur�
nal colorat al festivalului ținut de
un artist extrem de inventiv, Geor �
ge Roșu, interacțiunea între spec�
tatori și artiști, toate acestea și
multe altele au dat festivalului de
la Iași un aer de unicitate și au de�
monstrat că arta și tehnologia pot
face o echipă de creație extrem de
prolifică. SDC

Rosto

Liniște! Sărut. Acţiune!

Clara și timpul liber

Jocuri în curtea din spate
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Jurnalul merge mai departe,
vorba ceea, ca vântul din 
Vama Veche.

Luni, 11 octombrie
Ia uite că îi suflăm în ceafă Gui�
neei să ajungem primii la morți
noi de COVID în lume, raportat la
milionul de locuitorii. Așa da,
bravo.

Una dintre erorile de logică
preferate de vlahi este să confunde
mereu cauza cu efectul. Cîțu nu e
cauza, e efectul. Iohannis – la fel.
Cauzele sunt retardul istoric sever,
abolirea educației și înlocuirea ei
cu mardeala, ciordeala, cardeala,
panacotarii & curvetele ca aspirație
pentru vlahul mediu statistic, care
e analfabet științific, amoral și cu
rudimente de comuna primitivă.
Cauza e societatea pre�modernă, cu
tribul, cu gașca, cu haita, cu nășica,
cu tătuța, cu cumătrul, cu fratello,

să fure, da’ să ne dea și nouă partea.
După care puteți vedea: țara. Țara
noastră�i țara noastră

Pentru că am tot scris în viață
despre oameni adevărați & proble�
mele lor, știu că tocmai se abate
peste vlahi, grație bunei guvernări,
și o epidemie de HIV de toată
frumusețea, pe care desigur nu o
remarcă nimeni. Nu se încurcă vla�
hii cu fleacuri. Ce voiam să întreb:
unde faceți revelionul ’88?

Ar fi frumos ca Iohannis să
propună un guvern de uniune
națională, cu un Best Of Vlahii
’90�’21. Am văzut că umblă și Năs�
tase să se reabiliteze judiciar. Năs�
tase, deci, prim�ministru, cu
Pon ta la Justiție, Cati Andronescu
la Educație, Bănicioiu la Sănătate,
cu Fenechiu, cu Șică, cu Berceanu,
cu Videanu, cu Nuți Udrea cu Bă�
sescu în spinare (fericire!), cu Sto�
lojan și Petrică Roman, cu Flutur,
cu Tăriceanu, cu generalul Oprea,
cu toată lumea. Țara are nevoie de
toate vârfurile în aceste clipe
grele. Bonus: Dănuț Andrușcă la
Economie și la Transporturi –
Cuc.

Duminică, 10 octombrie
Am văzut și eu Jocul calamarului.
Cum în viață, nici măcar în cea de
internet�spectator, nu mă prea
mă interesează demonstrațiile, ci
ipotezele, vin și zic: ipoteza nu e

rea deloc. Pleacă de la o idee atât
de simplă & bună că e de mirare
că nu a mai găsit�o nimeni până
acum.

Doi bețivi stau de vorbă în
față la non�stop:

— Ai notat? Ți�am dat in �
formații gratuit!

— Tu chiar crezi că ai forța să
fii dușmanul meu?

— Dea.
— Ne�am dat dracului – pu�

terea!

Sâmbătă, 9 octombrie
Se uită vlahii la emisiuni cu pe�
nali eliberați înainte de termen ca
la desene animate.

Am avut iar deunăzi drum pe
la Gara de Nord din capitala
vlahă, cel mai urât loc de pe pă�
mânt. Considerând că am învățat

ceva din lecțiile trecutului, dau să
urc în pasul ștrengarului în vago�
nul patru, al doilea de la locomo�
tivă. Greșit, mă oprește un naș.
Dar scrie pe geam, îndrăznesc.
Scrie: patru! A fost, dar s�a greșit,
nu mai e valabil, o să se schimbe
acușica, zice. Îndrumat de nașul
cu pricina merg în vagonul patru,
al treilea de la locomotivă.

Vineri, 8 octombrie
E o vorbă în fotbal: pe români nu
i�ai bătut până nu s�au dat jos din
autocar.

În timp ce în lumea sănătoasă
la cap pandemia devine pas cu
pas o amintire, la vlahi mai du�
rează, retardul istoric fiind prea
sever. Chiar așa, unde vă grăbeați
așa, noi nici n�am ieșit bine din
comuna primitivă și, gata, vreți în
secolul XXI? Haida de.

Mai țineți minte, acum șapte
anișori, când lătrau patrioții
naționale că alde Iohannis nu e
rrromân verde, că nu e vlah
sadea? Uite că e mai vlah decât
vlahii. SDC

ANDREI CRĂCIUN
CULEGĂTORUL DE HARFE

Jurnal din anii molimei (45)

Rostul cărților de poezii, subțiri
și fragile printr�o lege nescrisă a
editurilor, e să fie uitate. Afară
de cazul în care câte o poezie e
confiscată, dintr�un sentiment
de vinovăție națională, de vreun
manual. Odată uitate, cărțile
astea încetează să ne mai deran�
jeze din haosul și hărmălaia
vieții noastre săptămânale (deja
viață zilnică nu prea mai avem),
lăsându�ne totuși cu impresia
liniștitoare că undeva, cineva, pe
neștiute, se ocupă și de sufletul
nostru, așa că noi nu mai avem
nici o obligație față de numitul
suflet. 

Nu�l mai citisem din tinerețe pe
poetul craiovean Mihai Duțescu
(1941�2018). Nici nu știu dacă a
fost o idee bună să recitesc cărțile
scrise de el în propria lui tinerețe,
pentru că ele mi�au adus aminte
de o mie de lucruri, majoritatea nu
lipsite de legătură cu modul des�
tul de absurd în care ne risipim iu�
birea și viața – două cuvinte dure
de care poeții se ser vesc uneori.
Dar nu citim poezie ca să ne bine�
dispunem, ci ca să plutim puțin:
Conștiința albastră a serii,/ domul

unei ape/ sunătoare/ și noi, for�
mele lumii,/ pescarii lumii/ aș �
teptând, singuri/ la țărmuri. 

Poezia e întotdeauna a tim�
pului ei, are țărmurile și manie�
rismele acestui timp, imperfec� 
țiunile ei, ele însele melancolice,
dar se dovedește apoi imediat că
e și a a timpului nostru, fiindcă un
scriitor se judecă după paginile
lui cele mai bune, nu după alt �
ceva, pagini în care poezia însăși

e semnul heraldic al sufletului
sau o întâlnire a tăcuților. Eu gă�
sesc definițiile astea în Să nu uiți,
să nu mori (1982) și în Melancolia
(1997), cărți minunate din stu �
denție, când, ca să zic așa, nu totul
era minunat. Cărți care vor fi,
poate, cu atât mai frumoase cu cât
vor fi mai uitate de lume.

Dar să mă întorc la aceste
două volume. La părinții din ele:
mama a venit azi noapte la mine/

ce sărbătoare e mamă/ de ai venit
să mă vezi/ „eram în trecere, eram
în trecere…”. Și: în somnul meu se
face lumină/ de parcă tălpile albe
și umflate/ ale tatălui meu înainte
de moarte/ ar trece pe cer/ în
somnul meu se face lumină/ și
încep să văd ceea ce mi�am/ dorit
o viață întreagă să văd:/ un poem
de sticlă în care/ să stăm frumos
așezați. La sfârșitul din ele: ce
oboseală, să tot mori. Sau: moar�
tea și viața/ două feluri de a fi/ ale
cuiva. Și, bineînțeles, la dragoste,
ca în această poezie tare simplă:
Data, localitatea, cum/ se pune/
pe urmă „draga mea“/ cum se
scrie// pe urmă o scurtă relatare
despre mine/ despre vreme /des�
pre cum mă simt //pe urmă, ce
faci tu /cum o mai duci /lucruri
banale /„îmi e dor, vreau să /te
revăd în curând“// dar până să
ne/ revedem/ găsesc copiii noș �
tri/ aceste scrisori,/ sau copiii/ co�
piilor noștri. Iar altădată: am
iubit/ o femeie/ nepermis/ de fru�
moasă,/ am crezut/ că astfel/ mă
voi/ salva de/ moarte. 

N�o să încerc să ofer o eva�
luare de istorie literară a primelor
cărți ale lui Mihai Duțescu, pentru

că nu�mi place deloc analiza în re�
tortă de tip „scriitura lui este 50%
ca a poetului�reper A, 30% ca a
poetului�reper B și 20% ca a poe�
tului�reper C“. O să zic doar că mi�l
pot închipui de față la întâlnirea
dintre Nichita Stănescu și Jac�
ques Prévert, de la Paris, în 1967.
Ca pe mulți dintre scriitorii din
biblioteca mea, nu l�am cunoscut
personal și nu știu nimic despre
el, afară de multele lucruri care se
află între copertele căr ților lui
(iar copertele cărților de poezie
sunt aproape transparen te). Dar
am o afecțiune imensă, de cititor
la rândul lui anonim, pentru poe�
ziile uitate.

Dragă Mihai Duțescu, sper că
sunt multe păsări acolo unde ești.
Și că totul acolo seamănă cu Ita�
lia, așa cum s�a mutat ea în cărțile
tale. Așa cum ai scris, moartea e
prea puțin/ e prea puțin/ pentru
o viață. SDC

CĂTĂLIN PAVEL
CÂTEVA PÂNZE SUS

Semnul heraldic al sufletului



În vară, când ne-am pornit
să descoperim Balcicul, unul
din lucrurile pe care le-am
căutat – dar nu cu obsti na -
ţie – a fost amprenta   a
orașului. Ce să-i faci? Și
Alina, și eu aveam în minte
acea imagine însorită, de
dolce far niente, a coloniei
de artiști din Balcicul inter-
belic. Și ne-am zis că, fără a
ne programa nimic, o să
stăm cu ochii în patru, ca să
vedem – dacă vedem și
recunoaștem – urmele arhi-
tecturale ale prezenţei
românești de acum 80-90
de ani.

Atunci, în epoca interbelică, Bal�
cicul era un biet târg de pe litoral,
însă tocmai ăsta era farmecul lui.
Iar faptul că a cucerit�o pe regina

Maria a României i�a asigurat un
loc printre destinațiile de bonton
ale vremii. În plus, Balcicul a avut
în perioada sa românească un 
primar entuziast și energic, Octa�
vian Moșescu (căsătorit cu o bul�
găroaică), care a încurajat și el
venirea unor români din lumea
artistică a epocii. Și, evident, a
unor personaje din lumea bună,
care erau oricum atrase de proxi�
mitatea reginei României. Așa că
după 1925 acolo s�au ridicat, una
după alta, vile ale unor arhitecți,
scriitori, oameni politici din Ro�
mânia Mare. Cam toate au fost
proiectate de o femeie, Henrieta
Delavrancea�Gibory, sora Cellei
Delavrancea și fiica scriitorului
Barbu Ștefănescu�Delavrancea,
deci – ne�am zis noi – probabil că
o să recunoaștem aerul comun al
acelor clădiri răspândite prin oraș
și mai ales prin preajma mării. 

Și, într�adevăr, în plimbările
pe promenada lată de pe țărmul

mării, după zona încărcată de ho�
teluri noi, înghesuite între mare și
coasta destul de accidentată, în
drumul spre castelul reginei, am
văzut la un moment dat două vile
cocoțate pe deal, chiar înainte de
fostul domeniu regal. Una dintre
ele, cu ferestre lungi, dreptun�
ghiulare, și ziduri de piatră albă,
era renovată și bine întreținută.
Era cu certitudine locuită: când
treceam seara pe faleză, vedeam
luminile aprinse și auzeam de sus,
de pe terasă, voci relaxate și clin�
chet de pahare (deși clinchetul 
s�ar putea să mi�l fi imaginat, că
prea se potrivea cu imaginea). Am
aflat ulterior că acolo era vila
Sanda, care în perioada interbe�
lică aparținuse profesorului Paul
Smărăndescu, rector al Facultății
de Arhitectură, iar acum era în
proprietatea particulară a cuiva,
n�are importanță cine. 

În schimb, exact alături se afla a
doua vilă, parcă și mai impresionantă,

cu un gard de fier forjat de epocă și
un șir de trepte de piatră înecate în
vegetație crescută de�a valma. Vila
avea o loggie cu opt arcade ele�
gante, cu coloane, care se distin�
geau printre copacii neîngrijiți
cocoțați pe povârniș, mai avea și
multe geamuri sparte și zidurile în�
cepeau să se ruineze. Era una din
cele mai frumoase clădiri pe care 
le�am văzut în Balcic și, fiindcă –
din câte am aflat – rămăsese în pro�
prietatea administrației locale, de�
ocamdată se degrada încet, fără
să�și piardă însă eleganța. Căutând
pe internet, am aflat că vila apar �
ținuse pictoriței Cecilia Cuțescu�
Stork și soțului ei, Frederic Storck,
și că odinioară ar fi avut și o terasă
minunată în grădină, între timp îne�
cată de arbuștii și vegetația crescută
sălbatic peste tot.

Tot pe malul mării, aproape
de locul unde stăteam, ar fi tre�
buit să fie pe undeva și vila poetu�
lui Ion Pillat. Însă, oricât am
cău tat�o, nu am reușit să o reperăm.
Am descoperit�o abia mai apoi, pe
internet, și ne�am dat seama că
trecuserăm de zeci de ori pe lângă
ea, că se afla la câteva zeci de
metri de hotelul/pensiunea unde

am stat și că, dacă n�am fi fost atât
de fermecați de marea ce vălurea
în partea opusă, poate am fi reușit
să o distingem. Sau poate că nu:
fosta vilă a poetului este astăzi
restaurant și a fost integrată in�
clusiv arhitectural într�un com�
plex hotelier ce o înglobează și îi
cam distruge personalitatea. Dar,
cine știe, poate că intrarea în cir�
cuitul comercial�turistic a salvat�
o de la ruină. Și rămâne o con �
strucție frumoasă.

Așa cum frumos e și castelul
reginei Maria, chiar dacă și acolo
am găsit motive de bombăneală –
doar de�aia eram români pe un
fost pământ românesc. Dar des�
pre asta, săptămâna viitoare. SDC
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RADU PAVEL GHEO
ROMÂNII E DEŞTEPŢI

O vară bulgară (IV)

Circul politic a debutat pe 1 sep�
tembrie, când premierul Florin
Cîțu a încercat să bage pe sub
masă în ședința de guvern
ordonanța cu PNDL3, iar în
aceeași zi a semnat revocarea din
funcție a ministrului Justiției,
Stelian Ion.

A fost ziua despărțirii apelor între
PNL și USR PLUS. Părea că lucru�
rile vor reintra în normal după
congresele celor două partide.
Numai că tensiunile nu au dispă�
rut din coaliția guvernamentală,
ci dimpotrivă. PSD a profitat de
războiul liberalo�userist și a in�
trodus propria moțiune de cen�
zură, trântind guvernul Cîțu. 

De ceva timp avem guvern in�
terimar cu prerogative limitate.
Suntem în cea mai neagră pe�
rioadă a valului patru COVID, iar
facturile cresc de la o săptămână
la alta. În timp ce românii vor un
guvern sănătos la cap care să
poată lua decizii rapide, politicie�
nii se ceartă pe nimic, fără să
înțeleagă că n�au fost aleși ca să
arunce vina dintr�o parte în alta,
ci să facă treabă.

În balamucul politic dâm bo �
vițean a intrat și președintele Klaus
Iohannis, care uită că ar trebui să
medieze între actorii politici, să
mențină echilibrul și să�i cheme pe
politicieni la ordin ori de câte ori
aceștia sar calul. Însă președintele
s�a poziționat din start de partea
PNL, greșeala cea mai mare a șefului
statului fiind susținerea fățișă acor�
dată lui Florin Cîțu. De aici a plecat
de fapt întreg scandalul. Dacă jocul
din PNL ar fi fost lăsat liber, iar USR
PLUS n�ar fi fost forțat să iasă de la
guvernare, probabil că nu ar ieșit
nici un tărăboi, iar coaliția ar fi mers
fără probleme mai departe.

Nici după moțiunea de cenzură
PNL nu arată că ar fi înțeles ce i 
se întâmplă. În loc să rezolve criza,

liberalii dau vina pe cei din USR și
tot repetă placa despre existența
unei majorități USR�AUR�PSD.
Numai că se vede și din avion că una
a fost conjunctura la moțiunea de
cenzură, iar cu totul altceva este să
închei o alianță pentru guvernare.

Cât despre desemnarea lui Da�
cian Cioloș ca premier, și această
mutare se dovedește a fi o glumă. Li�
beralii râd de Cioloș că nu are ma�
joritate, cerându�i acestuia insistent
să apeleze la amicii de la moțiune,
PSD și AUR.

E o nebunie tot ce face PNL de
câteva săptămâni încoace. Pentru
PNL alungarea USR de la guvernare
a devenit o obsesie. Nu contează că
terapiile intensive nu mai au locuri
pentru bolnavii COVID, cum nu
contează nici facturile uriașe la gaz
care stau să vină peste români în
doar câteva săptămâni. 

Previzibil, prima rundă de ne�
gocieri între PNL și USR a eșuat. Po�
sibil ca Dacian Cioloș să renunțe la
mandatul de premier oferit de
președinte. Totuși, nu este exclus ca
liderul USR să�și fi luat rolul în se�
rios și să meargă în Parlament cu un
guvern minoritar format doar din

oameni susținuți de USR. Dar nu e
greu de anticipat ce se va întâmpla
mai departe: guvernul Cioloș nu are
nici o șansă să treacă în Parlament.
Apoi se va reveni în punctul din
care s�a pornit. Alte negocieri, alte
consultări la Cotroceni și probabil
o nouă nominalizare de premier.
Dar ce se va întâmpla dacă șeful sta�
tului vine iarăși cu numele lui Flo�
rin Cîțu?

Din acest punct, probabil că lu�
crurile vor scăpa de sub control, iar
USR va interpreta desemnarea lui
Cîțu drept finalul relației cu PNL.
Este clar că din acel punct mariajul
PNL�USR se rupe definitiv, iar sin�
gura salvare a liberalilor va veni din
partea PSD. Însă ce interes ar avea
social�democrații să acorde un vot
de investitură unui nou cabinet

Cîțu? Ar pica de neserioși. 
Dacă se va mai juca mult de�a

politica, PNL s�ar putea trezi cu va�
rianta cea mai proastă: alegerile an�
ticipate. Ar fi un dezastru pentru
liberali, care nu doar că ar pierde
guvernarea, dar scorul în ansamblu
al PNL ar fi mult mai slab decât cel
înregistrat la alegerile din anul
2000. Totul va depinde de atitudi�
nea liderilor USR, care sunt enervați
de insistența PNL cu susținerea lui
Cîțu și ar putea fi tentați să apeleze
la varianta întoarcerii la popor.
Există o vorbă la români care spune
cam așa: ceea ce cauți, aceea găsești.

Dacă e să judecăm la rece, libe�
ralii ar merita această pedeapsă
pentru modul în care au gestionat
lucrurile în ultimele luni. Să ai pre �
ședinte, să ai premier, să ai și majo�
ritate în Parlament alături de USR și
UDMR, dar să faci totul țăndări,
pentru că nu poți renunța la orgolii,
asta da performanță. SDC

FLORIN GHEŢĂU
VAGONUL CU VORBE

Ce pedeapsă merită liberalii

În timp ce românii vor un guvern sănătos
la cap care să poată lua decizii rapide, poli-
ticienii se ceartă pe nimic, fără să înţeleagă
că n-au fost aleși ca să arunce vina dintr-o
parte în alta, ci să facă treabă.
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Titlul și materialul noului disc
Ministry – Moral Hygiene (2021,
Nuclear Blast) ar trebui să-mi
dea ocazia unei filipice vijeli -
oase ori a vreunui pamflet urzi -
cător. Situaţia politico-socială
de pretutindeni cere zdravene
opintiri, ca și starea sănătăţii
(mintale a) majorităţii celor
aproape 8 miliarde de indivizi
care îngreunează planeta. 

De�ar fi să lăsăm la o parte pres �
tațiile politicienilor și ale „liderilor“
de tot soiul, pe cât de trecători, pe
atât de proști, ce vedem? Pandemie
de virus fără logică și antidot, obi �
ceiuri date peste cap, incendii de
vegetație cum nu s�au mai pome �
nit, erupții vulcanice, inundații și
surpări de munți, păduri defrișate
cu ură, poluare crâncenă pe mări și
oceane, schimbări climatice aducă �
toare de foamete și catastrofe,
ex ploatare fără limită a resurselor
naturale de niște corporații hulpave
și inconștiente, gata să înghită
totul, omenire împărțită mai mult
ca niciodată în bogați foarte bogați
și săraci foarte săraci, și unii, și alții
trăind ca și cum ar fi nemuritori, pe
buboiul cu bombe atomice, posibil
de spart oricând de�un dement,
accidental sau nu. 

Și atunci? E suficient să ceri
printr�un gest artistic puțină igie �
nă morală sau e nevoie de alte
orori, pompos numite revoluții? 

Istoria ne arată: orice idee nobilă
și justă, nutrită din dorința de a face
mai bine pentru oameni, în general,
nu pentru o castă (ori clasă) anume,
cade mai devreme sau mai târziu în
laba profitorilor, demagogi doldora
de „virtuți“ adu nate cu toptanul,
precum: cameleonism, lipsa coloanei
vertebrale, maimuțăreală, nesimțire,
lăcomie, toate bulucindu�se fără pre �
get spre dictatură. Este specia umană
în pragul extincției și, pre simțindu�
și dispariția, își permite aceste
insa nități? „Dar piară oamenii cu
toți/ S�ar naște iarăși oameni!“. 

Și atunci? Cum să nu te apuce
lehamitea, când îți lași mintea să
vagabondeze pe imensele spații ale
viitorului?!

Probabil că Al Jourgensen,
liderul trupei Ministry, ar citi uimit
ce�am scris până aici despre is �
prava lui discografică recentă (nu
cea din urmă, bănuiesc). Haios,
ciudat și arătând a junkie, rockerul
danezo�american este lucid, con �
secvent și acid în opinii, opțiuni
lirice și muzicale, ilustrații de co �
pertă și tot ce ține de farmacia
bucătăriei sale artistice. 

Aproape toate discurile Minis �
try sunt reușite, dincolo de orice
îndoială și de orice poziționare
politico�ideologică. Al & compania
au găsit o modalitate atractivă de
exprimare (poate nu extrem de
originală, dar sigur personală) a
obsesiilor, preocupărilor, ideilor și
atitudinii lor față de ce se petrece
azi (mă rog, de vreo trei�patru de �
cenii încoace). Poți să nu fii de
acord cu ce susține sau proclamă în
cântecele sale; însă, dacă ești iu bitor
de rock, eliberat de pre ju decăți și
ciorbe gata preparate în fabricile de
potol intelectual pentru acefali cu
diplome, imposibil să nu�i apreciezi
etica muncii! 

Morbiditatea viziunilor lui
Jourgensen, în grafică, versuri sau
riffuri de chitări, înșală doar neo fiții.
Rockerul își (ex)trage inspi rația din

„materialul clientului”: societatea
contemporană. Iar dacă incredulii
nu pricep, trebuie să li se spună:
expresia estetică tip Mi nistry,
numită rock industrialmetal, are o
funcțiune cathartică precis deter �
minată, fie că este asumată conș� 
tient, fie că nu. Și n�am să invoc aici
cohortele de metaliști care, costu �
mați în țoale și armuri adecvate,
bântuie pajiștile unde trupeții
d(ăde)au spectacole incendiare.
Mă rezum la mine. 

Pesemne că trecutul de mun �
citor industrial și talentul neștiut

de buldozerist mi�au șlefuit predis�
poziția pentru genul ăsta muzical
mai aparte, destinat, s�ar zice,
sufletelor corodate de intemperii
etilice. Reacționez precum depen �
dentul de stupefiante când aud
albume polizate în stilul KMFDM,
Rammstein, Rob Zombie, Die
Krupps etc. 

Spre deosebire de unii confrați
suferinzi, îmi pierd mai greu lu �
ciditatea. Astfel că, vinovat, recu� 
nosc: n�am zis nimic de noul disc
Ministry, știind că�l veți as culta.
Revolta nu e obligatorie! SDC

Industria revoltei

DUMITRU UNGUREANU
ROCKIN’ BY MYSELF
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Jurnal de insider FITPTI 2021 (VI)

ION BARBU
PINACOTECA DIN PETRILA

Orice ediție de Festival
Inter na țional de Teatru
pentru Publicul Tânăr are,
chiar în timpul deru lării lui,
o mulțime de situații
neprevăzute care trebuie
gestionate din mers. Fiecare
necesită soluții improvizate
ad�hoc, rapid și cu rezultate
eficiente, fără ca
participanții să simtă că
acestea s�au petrecut. Unele
nu pot fi relatate. Nu încă!
Promit că le notez și voi
scrie despre ele peste niște
ani, când protagoniștii nu
vor mai fi afectați în niciun
fel de ele. Pe altele le știu
doar cei implicați, precum
aceasta pe care urmează 
să o descriu. 

Deși apar pe un fond de oboseală
camuflată de starea de alertă pe
care caruselul unei reuniuni cu
desfășurare amplă de forțe o
incumbă, pe majoritatea, inclusiv
pe aceasta, le abordez cu umor. E
cea mai bună cale de a găsi prompt
cea mai bună rezolvare a lor.
Panicile și istericalele nu fac de �
cât să inhibe imaginația, să pro �
page insecuritate, stări de nedorit
în timpul unei manifestări cultur�
ale, pentru că transferă presiune.
În concluzie, sunt de evitat.  Dar
să ajung la... „cestiune“!

ROLUL PE CARE CAMERA 
DE FILMAT ÎL POATE JUCA 
ÎN SCENĂ

Era în prima jumătate a FITPTI,
seara, târziu, când, revenită la ușa
biroului îmi dau seama că am
rămas pe dinafară. La sala mare,
Marcel Iureș jucase Rosto (reali �
zat de Alexandru Dabija la Tea �
trul Act din București rescriind
câteva dintre schițele lui I.L. Cara�
giale), la sala mică tocmai proiec�
tasem Aici Moscova (Unteatru din
București), un experiment al Ca �
tincăi Drăgănescu, de teatru cin�
ematic. Regizoarea a montat tex� 
tul scris în 2016 de Iulia Pos �
pelova într�o dublă formulă – cea
live, tradițională, în sala de teatru
(care încă nici nu a avut premiera,
din cauza valului 4 pandemic), și
o alta, de teatru filmat. Pentru
aceasta din urmă am optat eu ca
selecționer, anticipând oarecum
amploarea epidemiolo gică și

dorind să evit o eventuală anulare
pe motive de COVID�19. 

Ceea ce s�ar fi și întâmplat,
întrucât unul dintre actorii din
distribuție se afla, la momentul
proiecției, în izolare. Rolul pe care
camera de filmat îl poate juca în
scenă în general, dar mai ales în
prezentul pandemic, a fost una
dintre liniile pe care discuția le�a
urmărit. A fost un dialog în care
artista și�a prezentat perspectiva
regizorală, în care i s�au adresat
întrebări cărora le�a răspuns. 

După ce și ultimul spectator
a părăsit sala m�a îmbogățit su �
fletește decât intrase, urc în birou
să�mi recuperez haina și poșeta.
Apăs clanța, împing ușa, aceasta
nu se deschide. Încerc cu mai
multă putere, același rezultat.
Pun mâna pe telefon, din fericire
îl aveam la purtător, sun secre�
tara. O dată, de două, de vreo
șapte ori, prelung de fiecare dată,
până la intrarea pe voice mail.
Scriu mesaj pe WhatsApp, tot fără
răspuns. Nici nu aveam cum să�l
primesc, telefonul secretarei era
pe silențios. 

AM RÂS COPIOS 
ȘI-N ZILELE 
URMĂTOARE

Din fericire, colega mea locuiește
în apropiere, așa că recurg la
unica varianta posibilă. Trimit
pompierul să sune la interfon și să
ia cheia salvatoare. Omul se duce,
mă sună după niște minute bune
și�mi zice „să știți că nu răspunde
nimeni la interfon“ (care era și el
închis!). Îi sugerez să sune la toate
apartamentele, sigur o să�i des �
chidă cineva. Mă asigură că așa va
face, dar mă roagă să vină și por �
tăreasa, pentru ca „delegația“ să fie
mai puțin înspăimântătoare la
ceasul târziu al serii. 

Zis și făcut, pleacă și por tă �
reasa, eu rămân singură în teatru,
la ușa de serviciu, ca să nu intre
vreun necunoscut în instituție.
Păzesc, adică teatrul! Nu mai du �
rează mult, deși e deja trecut de
miezul nopții, și cheia salvatoare
ajunge în mână la mine. Am râs cu
lacrimi și�n seara aceea, am râs co�
pios și�n zilele următoare, când îmi
aminteam episodul. Mai zâm besc
încă și acum la amintirea lui, ceea
ce sper că faceți și dumneavoastră.   

Cu Filip Papa, de la cvartetul
Ad Libitum, vorbisem de multă

vreme să susțină în Festival un
concert pe care l�a imaginat îm�
preună cu italianul Gian Luigi
Zampieri, în primăvara lui 2020,
în plin lockdown. Acesta din urmă
a reorchestrat o serie de melodii
din muzică de film, 20 de creații
care de�a lungul vremii au însoțit
generice și secvențe în creații an�
tologice, reunite acum sub sune�
tele solistice semigrave ale violon�
celului acompaniat de o orchestră
de cameră. Rezultatul a fost un
concert  care a trasat solide punți
emoționale între lumea populară
a filmului și lumea sunetelor fi�
larmonice, într�o interpretare de
mare ținută artistică. 

M�am emoționat și eu în aula
Bibliotecii Centrale Universitare
„Mihai Eminescu“, o idee mai mult
decât o fac de obicei când sunt
simplu spectator, când Filip Papa
mi�a dedicat una dintre bucățile
programului – Singurătate de
Georges Delerue, din producția
pentru marele ecran Chère Louise
de Philippe de Broca. 

Am convenit ca la ediția 2022
să reedităm formula, printr�o filă
doi a concertului „Un violoncel
prin lume. O călătorie cinemato�
grafică cu Filip Papa“. A fost un hit!

Aflu de la hotel că Pavel Bar �
toș (Teatrul Odeon din București)
și�a uitat iPpad�ul în cameră. Ac�
torul plecase deja cu echipa îna �
poi spre capitală cu autobuzul cu
care și veniseră. Printr�o coin �
cidență, mă sună doamna Dorina
Lazăr să�mi mulțumească pentru
„infuzia de tinerețe de la Festival“,
care mi�l pasează pe Bartoș. Trans�
mit informația, nici măcar nu�și
dăduse seama, îi propun să i�l tri�
mitem prin cineva care are drum
spre București. Prin Marius Ma�
nole, mai exact. Cu el, altă istorie.
Omite să ia tableta și se întoarce
din drumul spre aeroport, cu doar
45 de minute înainte de ora deco�
lării. Firi de artiști, nu alta! SDC

OLTIȚA CÎNTEC
DATUL ÎN SPECTACOL
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INTERVIU CU SCRIITORUL ION VIANU

„Faptul că moartea e o valoare 
e una dintre puținele certitudini
pe care le-am dobândit”
E dimineaţă în Morges, pe malul
Lacului Geneva. În biroul lui
înţesat cu sute de cărţi, scrii -
torul Ion Vianu așteaptă apelul
pe Skype în spatele ecranului
de computer. La 87 de ani, fiul
marelui estetician Tudor Vianu
mă întâmpină cu curio zitate și
bunăvoinţă, dar și cu ascuţimea
inteligenţei, cu așezarea celui
care a văzut multe la viaţa lui și
cu limpe zimea celui care le-a
înţeles. De vorbă cu autorul
multipre miatului Amor
intellectualis, unul din ultimii
descendenţi ai unei aristocraţii
veritabile, care și-a dedicat
viaţa medicinii, doar pentru a
se întoarce în cele din urmă la
scris.

DIA RADU

A-ți povesti viața e un act ordo-
nator. Cu atât mai mult, cred,
pentru un scriitor sau pentru ci-
neva căruia psihanaliza nu-i e
străină. Domnule Vianu, care e
prima dvs. amintire?

Cea mai veche amintire a mea e o
amintire despre moarte. Aveam
doi ani, iar tatăl meu s�a aplecat
spre mine și mi�a spus, cu tonul
cu care vorbești unui copil: „Uite,
el e Alecu!“. La scurt timp, Alecu,
fratele tatălui meu, a murit de o
septicemie. Iar eu, fără să știu
nimic, mi�am amintit odată și am
întrebat: „Unde e Alecu?“. Tata nu
a fost în stare să spună nimic.
Mama a răspuns cu un ton înă �
bușit: „Alecu a murit“. Am intrat
deci în această viață cu o întâm�
plare legată de moarte, de desco�
perirea limitelor. Mai târziu, i�am
spus mamei: „Dacă toți oamenii
mor, înseamnă că și eu voi muri“.
Dar ea mi�a dat foarte multă în�
credere: „Dragul meu, asta e așa
de departe, că e ca și cum n�ar fi“.
Mi�a deschis o perspectivă a unei

„finitudini infinite“. Astăzi, la 88
de ani, nu mă mai simt deloc în
aceeași situație.

Ce se așază diferit în dvs. 
la vârsta asta?

Există un punct, un moment în
care simți că ai făcut toate ex �
periențele posibile, turul complet
al existenței. Ce s�a așezat diferit
în mine este sentimentul acesta că
am parcurs esențialul, că sunt
100% disponibil să părăsesc aceas �
tă viață. Dar gândul ăsta nu e nici
pe departe apăsător. Cu excepția
unor suferințe fizice, îmi oferă
mai degrabă seninătate și un ma �
re interes pentru spectacolul lu �
mii. E o disponibilitate între a trăi
și a nu mai trăi. Mă interesează tot
ce se petrece, dar îmi dau seama
că lucrurile vor continua să existe
și fără mine.

Simțiți mai multă libertate sau
mai multă teamă la vârsta asta?

Teama am înfrânt�o cu trecerea
timpului. Deși nu pot spune ce se
va întâmpla în momentul în care
moartea va bate la ușă. Sunt foarte
multe perechi de soți care nu vor�
besc de eventualitatea morții 

niciodată, ca și cum pentru ei n�ar
exista. Ca și cum ar fi ceva indis�
cret. Soția mea și cu mine nu
facem parte dintre ei. Să privești
moartea în ochi o dezbracă de
multe puteri. Dar asta presupune
o anumită gimnastică metafizică.
Mă găsesc în situația în care sunt
unul dintre cei mai bătrâni oa�
meni pe care i�am cunoscut. Pe
vremea mea, oamenii nu trăiau
atât. În orice caz, faptul că moar�
tea e o valoare e una din puținele
certitudini pe care le�am dobân�
dit până la vârsta aceasta.

La ce vă gândiți când 
spuneți asta?

Să ne închipuim că nu am muri
niciodată. E o certitudine că o ase�
menea eventualitate ne�ar arunca
în disperare, într�o angoasă cum�
plită a multiplelor și infinitelor
posibilități. În infinit nu poți con�
strui nimic. Ai nevoie de limite ca
să te poți desăvârși. Doar finitudi�
nea vieții creează condițiile ca noi
să ne autodepășim.

Prin urmare, avem nevoie de
moarte, ca să putem trăi. Iată-vă
în postura fericită în care nu

doar că ați făcut turul complet al
existenței, dar ați reușit și să dați
seamă de această călătorie în
scris. Cărțile dvs. stau mărturie.

În filmul lui Tarkovski, marele
pictor de icoane al Renașterii, Ru�
bliov, toată tinerețea lui el tră �
iește și numai atât. Călătorește,
iubește, merge la război. Nu în�
cepe să picteze decât atunci când
simte că viața s�a acumulat, iar
experiențele vieții s�au desfășurat
în plenitudinea lor. Când am
văzut prima oară Andrei Rubliov
(care a și rămas filmul meu favo�
rit), mi�am zis: „Așa ar trebui să
fac și eu. N�o să scriu până nu voi
ști ceva despre viață“.

Și așa ați și făcut, nu ați scris de-
cât după 40 de ani. Nu m-am
gândit că a fost o strategie.

Cel mai mult am scris după vârsta
de 60 de ani. Adevărul e că mese�
ria de medic psihiatru este extrem
de absorbantă, nu mi�a lăsat timp
de scris. La un moment dat însă, 
s�a acumulat o cantitate atât de
mare de viață, de experiență, că se
cerea spusă. Eu am dat dovadă de
o mare creativitate într�o pe�
rioadă foarte scurtă. Mult din ce

am scris am scris, într�un număr
limitat de ani, poate zece.

E o tristețe de fond care străba-
te aproape fiecare volum pe
care l-ați semnat, fie el de me-
morialistică sau de interviuri. De
unde gena asta a melancoliei,
domnule Vianu?

Din familie. Am o dublă ereditate
depresivă. Tata era fără îndoială
un mare melancolic. Dar melan�
colia lui era împletită cu mo�
mente de exuberanță, cu ieșiri
de�a dreptul copilărești, cu bucu�
rie de viață. Pe cealaltă latură a fa�
miliei, doctorul Irimescu, bunicul
meu, cel care a întemeiat știința
ftiziologiei în România, după zece
ani de medicină la Paris, era și el
un mare depresiv care a avut ani
în care nu a putut lucra. Am deci
o ereditate încărcată. Dar am
învățat în timp să port haina asta
a melancoliei...

Și nu vă strânge la încheieturi?

În formele ei cele mai acute, o
simt ca pe o durere fizică. Alteori,
rămâne un sentiment vag, ceea ce
Victor Hugo definea ca „bucuria
de�a fi trist“. E ceva malefic�plăcut
în felul în care observi implaca�
bila trecere a timpului. Cu cât tre�
cutul se îndepărtează, cu atât
amin tirile se încarcă de și mai
mul tă melancolică poezie.

Reușește scrisul să îmblânzeas-
că trecerea timpului?

Când ești tânăr, scrisul are în el
ceva mortifer. E foarte multă moar�
te în scris. În loc să trăiești, să
iubești, să călătorești, să adori na�
tura și oamenii, îți omori timpul
înnegrind hârtia. Cu totul altfel
stau lucrurile când ești în vârstă,
când, oricum, nu mai poți să faci o
groază de lucruri. Scrisul, litera�
tura, concentrarea asupra propriei
tale vieți, asupra propriei tale exis �
tențe, pentru a�i găsi șirul și coe �
rența, pot da celui în vârstă o forță
vivifiantă. Când revizitezi trecutul
prin scris, ceea ce ieri părea haotic
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și parcurs de dureri se așază într�o
lumină mai senină. Dar scrisul nu
te vindecă de melancolie, ci mai
degrabă o hrănește. 

Domnule Vianu, v-a făcut înain-
tarea în vârstă să priviți diferit și
propria genealogie? Cum vă
gândiți azi la tatăl dvs., Tudor
Vianu?

Îmi amintesc de răscoala legio�
nară din iarna lui 1941, locuiam în
Piața Dorobanți. Era acolo un
scuar ocupat de legionari, făcu�
seră foc, încercau să se încălzeas �
că la el, în timp ce puștile stăteau
stivuite. Tata a avut ideea să ne
plimbăm în jurul acestui scuar,
un loc al groazei, se auzeau focuri
de armă. Dar felul în care mă
ținea de mână în clipa aceea făcea
să treacă prin mine un curent
care îmi dădea încredere. Eram cu
el și știam că nimic rău nu mi se
poate întâmpla. Sentimentul ace �
la este încă foarte prezent. Cum e
și el însuși, tata, tot mai prezent în
amintirile mele. Tata era un edu�
cator prin definiție, un om căruia
îi făcea o reală plăcere să�i învețe
pe tineri. A fost vocația lui cea mai
puternică, de aceea nici n�a pără�
sit țara în 1947, când ar fi avut oca�
zia. Nu s�ar fi putut imagina altfel
decât profesor. Eu însumi am fost,
poate?, elevul lui favorit. Pe cana�
peaua verde ne așezam în fiecare
seară și vorbeam până târziu isto�
rie, filosofie, literatură. Acolo mi l�a
explicat cu o limpezime ului toare
pe Kant. Uneori vorbeam și lu�
cruri mai lumești, din tinerețea
lui, despre România dinaintea Pri�
mului Război Mondial. Tata avea
în anii maturității sale un extraor�
dinar ascendent asupra tinerilor,
care se năștea nu doar din aura lui
intelectuală, ci și dintr�un farmec
greu de descris. Cred, pe de altă
parte, că nu era lipsit de vanitate
și că onorurile îi făceau bine. E un
lucru pe care l�am descoperit târ�
ziu, dar pot să�l gândesc și să�l
afirm acum.

Pare că tata a venit cu cana-
peaua verde, iar mama cu
inițierea în psihanaliză.
Povesteați, într-unul din 
volume, că ea este cea 
care, în copilărie, într-un 
moment în care vă plângeați 
că sunteți trist, v-a propus 
să vă treceți în revistă gândurile,
ca să găsiți și cauza acestei
tristeți.

Așa e. Mama a fost, într�un fel,
prima mea psihanalistă. M�a în �
vățat să�mi ascult tristețea. Dar
tot ea mi�a spus, cu un soi de agre�
sivitate chiar, când i�am zis, odată,
pe la zece ani, că mă plictisesc: „un
om inteligent nu se plictisește ni�
ciodată“. M�a mandatat, într�un
fel, să pornesc într�o căutare ne�
încetată. Speram să scap de aceas �
tă amorțeală, să găsesc trăiri de o
anumită intensitate. Nu�mi pu�
team imagina că certitudinea de
care vorbește Pascal, aceea care îl
face să tremure de bucurie, ar
putea fi altfel decât intensă.

Și ce ați găsit în căutarea dvs.? 
E cineva acolo, în cerul dvs., 
sau e gol?

Dumnezeirea a rămas la mine
într�o etapă latentă, necrescută,
în ciuda vârstei și timpului consa�
crat Ei. În volumul meu Frumu �
sețea va mântui lumea, am re� 
zumat asta în eseul Un sceptic ne�
mângâiat. Nu mă pot despărți de
acest scepticism în ce privește
credința, dar trăiesc în același
timp regretul profund de a nu�l fi
găsit pe Dumnezeu în deplinăta�
tea Lui. Și nu mi�a rămas mult
timp. De căutat, l�am căutat însă
cu asiduitate. Am fost foarte inte�
resat de istoria religiilor, de creș �
tinism, de iudaism, de filosofie. Și
totuși, singurul loc în care mă
simt într�un spațiu sacru și nu
într�un muzeu este o biserică or�
todoxă. Icoanele, lumina slab fil�
trată prin ferestrele mici, oamenii
care se roagă – acolo totul mă
mișcă. Totul.

L-ați menționat mai înainte pe
Blaise Pascal. Cum de nu ați
îmbrățișat celebrul lui pariu?

Pariul lui Pascal mi se pare un so�
fism. Am citit foarte multe texte fi�
losofice care îl comentau, dar nici
unul nu m�a convins. „Dacă Dum�
nezeu nu există, dar tu trăiești ca
și cum ar exista, nu pierzi nimic.
Dar dacă El există, câștigi pentru
totdeauna o eternitate în Rai. “ Mi
se pare și azi de un mare oportu�
nism! Sunt pline bisericile de oa�
meni care, fără să fi auzit de el, au
făcut pariul lui Pascal.

Poate că tocmai cerebralitatea,
luciditatea dvs. excesivă, în 
care v-ați înfășurat ca 
într-o mantie, au fost o 
piedică înspre trăirea 
religioasă.

E adevărat că mi�am reproșat
adesea și am regretat la bătrânețe
că am fost prea intelectuali, eu și
prietenii mei. Eram un cerc de
orășeni, cufundați în cărți și plu�
tind în idei. Trăiam departe de
lumea adevărată, parcă un clopot
de sticlă se ridica între viață și noi.
Îmi plac oamenii care cunosc na�
tura profund, care în orice fir de
iarbă găsesc o lume, o emoție, un
sens. Noi nu eram așa. Cred că
ăsta e și motivul pentru care am
mers la medicină după doi ani de
filologie clasică, de studiat greacă
și latină. Am simțit la un moment
dat că toată această existență li�
vrescă, printre autori antici, mă
oprimă, mă apasă. Că am nevoie
de suflu vital. Medicina a fost o ex�
celentă școală de realism. Medi�
cina te obligă să�ți înfrângi scâr� 
ba, sila, te pune față în față cu rea�
litatea. Și cu suferința, care e mie�
zul însuși al realității. Medicina
mi�a redefinit și sentimentul da�
toriei, care a încetat să mai fie un
concept pur moral și a devenit un
concept operativ, de viață.

Totuși, ați ales din medicină psi-
hiatria, latura ei cea mai puțin
concretă.

Am fost pasionat de medicină și
aș fi putut să fac orice specialitate,
dar am preferat să merg spre ceea
ce mi se părea mai greu, mai ob�
scur. Mi se părea că înfrângerea a
ce este mai dificil îmi va aduce li�
bertatea. În psihiatrie te confrunți
cu niște realități pe care nu le
cunoști. Cu timpul, m�am resem�
nat cu faptul că însăși cunoaș terea
psihicului e o cunoaștere empi�
rică. Cunoști atât cât poți cu noaște.
Oricâte descoperiri neurologice 
s�ar face, ele nu vor duce la în țe �
legerea fenomenelor psihice, le vor
face doar explicabile.

Mai au loc și emoțiile în viața unui
psihiatru, domnule Vianu? Vă mai
dați voie să și simțiți, cu garda
asta analitică mereu activă?

Intelectualizarea excesivă a fost o
trăsătură a tinereții mele. Dar am
recuperat mai târziu. De pildă, 
m�am bucurat enorm când s�au
născut nepoții mei, m�am bucurat
ca de un succes personal, de parcă
eu aș fi făcut ceva pentru asta. Am
fost și sunt un bunic foarte atent,
îngrijorat și pasionat. Este acum,
târziu, o parte importantă a vieții
mele, mi�a dat un impuls de viață
exact când aveam mai mare nevoie.

Stăm de ceva vreme de povești. Și
totuși, nu vă simt prea vorbăreț,
mai degrabă concis. E asta o
rămășiță a anilor de psihiatrie?

Încerc să mă concentrez, să nu mă
risipesc în cuvinte multe. Când
frecventam des psihiatrii, m�a mar�
cat faptul că ei uită adeseori să vor�
bească. Mergi la un cocktail și ai
viziunea halucinantă a unor oa�
meni plimbându�se tăcut cu un
pahar de vin în mână, ca niște atomi
într�o mișcare aleatorie. Psihiatrii
nu vorbesc, ascultă, iar tăcerea lor
se transformă într�o maladie profe�
sională. Eu în societate am fost des�
tul de vorbăreț. Acum, trăiesc însă
printre oameni bătrâni. Ce mă face
să tac e pre tenția unora de a fi găsit
adevărul. Atunci, prefer să mă re�
trag în tăcerea mea.

După patru decenii petrecute în
România, ați emigrat în Elveția.
Ați revenit apoi în țară pentru
aproape un deceniu. Acum, 
iată-vă din nou în biroul dvs. 
din Morges. Cum se trăiește 
între două țări? 

Ceea ce devine obsesional și apă�
sător când ești emigrant e chiar
țara pe care ai părăsit�o, care este
prezentă în fiecare clipă în mintea
ta. Am o existență dublă, trăiesc în
două țări în paralel. Și asta e obo�
sitor. Dar e și dezamăgitor uneori,
când revii pe meleagurile tale și
nu găsești ce ți�ai dori. Unii ce�
dează psihic. Știu oameni care tră�
iesc în Elveția cu televizorul des� 
chis pe Realitatea non�stop. Eu am
fost scutit de această gravă toxico�
manie. Dar țin să fiu informat, 

citesc presa pe internet și sunt la
curent cu tristele avataruri ale po�
liticii. Lucru care mă și deprimă, fi�
indcă în România statul nu�și face
datoria, iar conducerea e plină de
oameni pentru care politica nu e
scop în sine, ci mijloc de îmbogățire.
Și totuși, revin mereu, pentru că oa�
menii (unii) sunt simpatici, pentru
că natura e de o frumusețe extraor�
dinară, pentru că vitalitatea capita�
lei îmi face bine, pentru că am
revăzut Iașiul și l�am găsit splendid
și renovat. Trăiesc cu această fisură,
cu această ruptură. Am o mare plă�
cere să fiu în România, deși nu 
mi�e neapărat dor de ea.

A devenit Elveția măcar 
pe jumătate acasă?

O țară de împrumut, chiar dacă te�a
acceptat generos, nu devine nicio�
dată acasă. Sentimentul acela in �
confundabil de a fi acasă l�am
pierdut. Stau în acest oraș mic,
Morges, între Geneva și Lausanne,
pe malul lacului. Și mă simt bine
aici, doar că îmi plăcea să evadez
din când în când. Acum, din cauza
faptului că mă deplasez greu, nu
mai pot voiaja. Mobilitatea mea se
reduce la câteva străzi în jurul casei,
unde de două ori pe zi fac ieșiri.

Emigrant în țara lui Rousseau!
Se potrivește spiritul auster al

elvețienilor cu firea dvs.?

Nu, nu se potrivește, dar mă cal�
mează. Îmi face plăcere să stau de
vorbă cu oamenii de aici, chiar dacă
nu avem neapărat afinități. Tumul�
tul, nevroza românească sunt mai
aproape de firea mea. În haosul
bucureștean simt că mă regăsesc.
Mă regăsesc și în același timp sufăr. 

M-aș întoarce, în finalul acestui
interviu, la ce spuneați, la faptul
că vă gândiți tot mai mult la ta-
tăl dvs. în ultima vreme. Dacă ați
avea ocazia să-i adresați o sin-
gură întrebare, ce ați alege să-i
spuneți?

Ah, l�aș întreba unde este. Asta ar
rezolva căutarea mea de�o viață.
Dacă pot să�i vorbesc, înseamnă
că e undeva. Dar unde? SDC

Citiţi mai mult pe
www.divanulimaginar.ro

Medicina a fost o excelentă școală 
de realism. Medicina te obligă să-ţi 
înfrângi scârba, sila, te pune faţă în faţă
cu realitatea. Și cu suferinţa, care e 
miezul însuși al realităţii.
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– FRAGMENT DIN
PASTORALA –

Sfidând dogma creștină, 
ei spun că 

omul a fost creat de 
rândunică. 

Manuel Scorza

M�au recrutat în primul an de fa�
cultate, deși adevărul e că m�am
oferit voluntar, omul căruia i�am
vorbit chiar din pragul ușii cu pa�
timă, fiind convins că avea cel mai
mare grad, era paznicul, m�a ajutat
faptul că aveam părul lung. Peste o
lună am fost chemat de un căpitan
ras în cap și, fără o vorbă, mi�a în�
tins un chestionar, trebuia să răs�
pund numai cu da sau nu, am
răspuns cu da la toate întrebările și
el m�a privit cu bunăvoință prin lor�
nion, apoi mi�a întins legitimația

care�mi dădea dreptul să intru în po�
ligon, n�aveam voie să pun mâna pe
armă, dar spectacolul era magnific,
toți nimereau numai în inimă, aveau
un singur manechin care rămăsese
fără inimă și mi l�au dat mie când
am absolvit facultatea al zecelea pe
țară din cinci mii de oameni și mi 
s�a spus ce post să aleg, un cătun cu
două mii de locuitori fără electrici�
tate, loc de legendă situat exact în
centrul țării, în bilețelul secret scria
că aici se născuse veșnicia și trebuia
să aflu când și cu ce scop.

Am ajuns într�o vineri pe�o
ploaie măruntă, autobuzul înce�
puse să scârțâie și să trosnească de
cât mersese din orașul capitală de
județ pe�un drum căruia�i sărise de
mult asfaltul, așa că fusese pavat cu
pietre de mărimi inegale smulse
din munte, unele foarte mari, altele
foarte mici, când am coborât în mij�
locul satului m�au întâmpinat 

primarul și o pisică slabă, cu urechi
lungi, poate era un jder și m�am bu�
curat, de copil voisem să mă joc cu
un jder, nu m�a lăsat primarul să�l
mângâi căci imediat mi�a pus în
brațe un uriaș buchet de flori�de�
colț pe care le strânseseră sătenii,
și�atunci mi�am înțeles cu adevărat
vocația, am ridicat mâinile spre cer
și am rostit o rugăciune spre uimi�
rea persoanei de primă mărime și
strălucire din sat, cu bască, apoi am
fost cazat în casa dărâmată a unui
bătrân care trăgea să moară și 
n�avea geamuri la ferestre. Stropii
de ploaie formaseră mici băltoace
sugestive pe dușumeaua putredă,
noroc că nu exista covor, în dreapta
am văzut o masă cu trei picioare,
modernă, în stânga un pat de fier 
c�un dulăpior pentru medicamente
deasupra, manechinul l�am așezat
după ușă, hainele într�un colț, m�am
culcat îmbrăcat și�am visat locul de
legendă situat în centrul țării. Jderul
îmi adulmeca mâinile reci. 

Dispensarul era de fapt un
simplu punct sanitar vizavi de câr�
ciumă, asta fiind mult mai mare.
Toată ziua priveam cum intrau să�
tenii acolo și nu mai ieșeau, aveți un
aer melancolic, mi�a spus femeia de
serviciu după o lună, Tuța, foarte
atrăgătoare, grasă, scundă, cu niște
frumoși ochi gri sașii, îmi aducea
cartofi fierți la prânz, uneori și cono �
pidă, ba chiar s�a oferit să�mi fie pa�
cientă dacă tot n�aveam bolnavi, nu
venea nimeni nu fiindcă n�ar fi avut
încredere în mine, ci pentru că toți
erau fie sănătoși, fie retardați, fie
plecaseră�n altă țară, așa c�am tre�
cut�o în registru. Într�o sâmbătă m�
am gândit că trebuie să fac rost de
lemne, venea iarna, Robert (prima�
rul) m�a pus în legătură cu țiganii
care le furau din pădurea imensă
și�am luat de la ei o căruță plină
contra tensiometrului cu mercur.
Tuța m�a ajutat să le sparg, le�am

stivuit pe hol și ne�am admirat
munca toată noaptea, ziua urmă�
toare eram atât de slăbit încât nu
m�am putut duce la serviciu. 

Cum fusesem instruit să�mi fac
prieteni încă din primul an al celei
de�a doua facultăți urmate�n para�
lel cu Medicina, primul a fost popa
Flavius, m�am dus la el pentru că
moșul care trăgea să moară mi�a
șoptit că�l auzise pe preot tușind,
nu m�am întrebat cum de�l auzise
dacă stătea toată ziua�n pat și�am
ajuns la casa mică lipită de biserică,
cu grădină și doi nuci, am intrat,
ușa era deschisă și Flavius m�a în�
tâmpinat râzând, m�a strâns în
brațe și m�a îndemnat să mă așez pe
fotoliul căptușit cu catifea roșie din
mijlocul sufrageriei, m�am așezat
și�am început să discutăm. Era tâ �
năr, necăsătorit, incontrolabil și
conducea un BMW luat imediat
după ’89 din Turcia pe nimic,
aproape că l�a smuls de sub maca�
raua ce se pregătea să�l strivească la
casare, mergea cu viteză pe serpen�
tinele ce străbăteau muntele în toate
părțile, nu se mai ridica geamul

șoferului, de�aia tușea, răcise, și�a
turnat o vișinată, mi�a oferit și mie
un păhărel și�a dat drumul la case�
tofon, Metallica, Seek & Destroy, am
dansat amândoi în mijlocul came�
rei până ce�a intrat eno riașa lui,
Arabela, care era tot femeie de ser�
viciu, vindea lumânări, ne�a privit
mustrător, dar nu ne�a păsat, deve�
niserăm buni prieteni și�am dat la
maximum volumul pe Nothing Else
Matters. Cum mi�era jenă să�l invit
la mine, mergeam la el o dată pe
săptămână, după slujba de dumi�
nică, Tuța și Arabela nu se puteau
suferi, așa că n�aveau voie să intre
în cameră când eram amândoi acolo,
deși Tuța intrase des în trecut, ini�
moasă femeie. Când l�am întrebat
dacă crede în viața de apoi, mi�a ex�
plicat că�n religie nu se poate să crezi
o sută de lucruri, de exemplu, dar să
nu crezi unul indiferent care�ar fi,
ori ești de acord cu toate, ori cu
nimic, așa că există. Aproape m�a
convins și de�atunci au început să
apară pacien ții, toți erau tineri care,
suferind de�un beteșug sau altul, nu
putuseră ajunge�n Italia. SDC

Răzvan Petrescu – Cuțitul japonez
„Suplimentul de cultură“ vă prezintă în avan pre -
mieră un fragment din volumul Cuțitul japo nez,
de Răzvan Petrescu, care va apărea în curând
în colecția „Fiction Ltd.“ a Editurii Polirom. 

CARTEA
„Bucăţică ruptă din și de poporul cotizant, dar
opiniatru, șleahta politică românească își ia
șvasturi atente în Cuţitul japonez al lui Răzvan
Petrescu. Figuri politice spectrale, vizibile prin
gaura cheii, sunt chiuretate și damnate mai ceva
ca-n Dante: în proză tăioasă cu cheie întoarsă
din iad. Ele, descărnate, ne spun că ce-a fost
odată va mai fi; iar cu ce e, murim de gât.
Fraza lui Răzvan Petrescu – agilă, nebun de
spontană, fracturată diamantin, generată din 

interior de chtonica Demeter – își este propria,
neostenită, origine. În ea, generaţiile spontanee
de personaje din ţara unde doar aerul și arbitrul
sunt liberi ajung doar la spartul târgului, al codu-
lui și al atomului să fie scoase din ciulamaua re-
sentimentului de cruzimea pe care infanţii 
o-mpart cu Antonin Artaud. Ieșite din comun,
năravurile-i narative nu se întorc; de acolo, de
sus, îi seduc pe cititori întru-a ieși și dânșii. Unii,
nu mulţi – domnia-voastră, poate –, o vor face.
Cărţile lui Răzvan Petrescu sunt prea bune ca să
se vândă bine. De pildă, Cuţitul japonez.“ 
(Călin-Andrei Mihăilescu)

AUTORUL
Răzvan Petrescu (n. 1956) a absolvit Facultatea de Medicină din București și a profe-
sat opt ani ca medic. Din 1990, a renunţat la medicină și a lucrat la revistele „Cuvân-
tul“ și „Amfiteatru“, apoi la editurile Litera, All și Curtea Veche Publishing. La Cartea
Românească i-au apărut volumele de proză scurtă Grădina de vară (1989, Premiul
Fundaţiei „Liviu Rebreanu“), Eclipsa (1993, Premiul orașului Târgoviște), Într-o după-
amiază de vineri (1997, Premiul Cartea Anului la Salonul Naţional de Carte de la Cluj,
Premiul ASPRO pentru cea mai bună carte de proză a anului și Premiul pentru proză
al Asociaţiei Scriitorilor din București) și metajurnalul Foxtrot XX (2008, Premiul Ra-
dio România Cultural). În 2013, i-a fost publicată cartea de interviuri în proză
Variaţiuni pe o temă de Vater-Puccini la Curtea Veche Publishing – unde i-au mai
apărut un volum epistolar, Scrisori către Mihai (2014), Ursuleţul lui Freud, cronici
ficţional-literare (2015), și Mandarina, proză scurtă (2017, Premiul „Observator cul-
tural“, Premiul Naţional „Ziarul de Iași“ și Premiul „Iocan“ pentru cea mai bună carte
de proză a anului 2017). A scris două piese de teatru: Farsa (1994, Unitext, Premiul
UNITER) și Primăvara la bufet (1995, Expansion, Marele Premiu la Concursul Naţional
de Dramaturgie „Camil Petrescu“, ediţia I, și Premiul Uniunii Scriitorilor). A fost tradus
în Spania, Anglia, Israel, Suedia, Germania, Bulgaria, Ucraina, Serbia, Franţa și SUA.
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Discuri la Festivalul Enescu 
Au venit, au cântat. I-am aplaudat, cu
măștile pe figură. În același septem-
brie, cu live-uri efervescente pentru
noi, câţiva dintre marii interpreţi
prezenţi la București și-au lansat și
cele mai recente CD-uri. Puţine la
Sala Palatului, în pandemie nu prea 
s-au dat autografe. Nu, nu e vorba de
înregistrări din Festival, va mai curge
multă apă pe Dâmboviţa până vom
putea avea pe suport audio pres -
taţiile din Enescu; sunt șase discuri
cu artiști și ansambluri invitaţi în
ediţia recent încheiată, ale căror
interpretări nu s-au estompat încă în
folderele reziliente ale memoriei
subiective. Șase discuri pe care vi le
recomand într-un Rubato de toamnă. 

Nostalgia – Magdalena Kožená,
Yefim Bronfman, Pentatone, 

10 septembrie 2021 

Mi�a plăcut, pe 30 august, la Sala
Palatului, Where are You de On�
dřej Adámek, un ceh de 41 de ani
comisionat să scrie pentru soția
lui Sir Simon Rattle o lucrare des�
pre divinitate, într�o scriitură nu
foarte modernistă, cu șoapte, im �
precații și pase energetice, care 
i�a cam nemulțumit, bineînțeles,
pe fanii de operă. 

Cu premiera mondială în mar�
tie la Gasteig, lucrarea itinerată
acum în lume de doamna Rattle e
cu totul altceva decât Nostalgia,
cântece despre dragoste, dor și
inocență, cu acompaniamentul
marelui Yefim Bronfman, necon�
vingător la București pe 12 septem�
brie într�un Rahmaninov 3, cu
multă pedală, dar su net sec și șters. 

Cei doi colaborează împreu nă
de 20 de ani și se vede: acompania�
mentul e savant, sus ținut cu tan �
drețe în frenezia din scenele
să tești, cu candoare în ludicul din
Camera copiilor și înaripat în în�
drăgostitele lieduri brahmsiene,
trei moduri de integrare a tra diției
într�un stil propriu. Minunată vo�
calitate la o mezzo versatilă cum e
Magdalena Kožená, care cântă în
slovacă, rusă și germană, minu�
nate cele șase miniaturi�capodo�
peră din Detskaya de Mussorgski. 

Weinberg – Chamber Smphonies
Nos 2 & 4, East-West 

Chamber Orchestra, Naxos, 
10 septembrie 2021 

Nu toată lumea gustă gândirea
simfonică din muzica lui Wein�
berg, am simțit răceala cu care a
fost primită Simfonia de cameră
nr. 2 op. 147 a marelui prieten a lui

Șostakovici, pe 21 septembrie, în
sala Ateneului. E drept că venea
după aerata mozartiană nr. 29 în
la major KV 201 și, mai ales, după
superbul aranjament orchestral al
lui Frédéric Chaslin la Enescu op.
25, „în caracter popular româ�
nesc“, cu un dezlănțuit și extraor�
dinar Nicolas Dautricourt solist. 

Interpretarea incandescentă
a ansamblului tânăr și pasional
dirijat de exigentul Rostislav Kri�
mer merita ceva mai multă căl�
dură în partea a doua; e încă o
muzică străină, deși Weinberg a
devenit astăzi un obișnuit al sta�
giunilor vestice. Pe lângă op. 147,
discul conține și Simfonia nr. 4
op. 153, cu aceeași incandescență
plus o pedanterie minuțioasă a
fantasticului acompaniament�
țesătură la solistul Igor Fedorov,
un incredibil clarinetist. 

O lumină firavă străbate at�
mosfera sumbră și fatalistă a
acestei muzici, de pe al doilea vo �
lum al unei integrale înregistrate
la Minsk, orașul care i�a salvat
practic viața lui Weinberg.

Arvo Pärt: Tabula Rasa – 
Renaud Capuçon, Orchestre 

de chambre de Lausanne, Erato,
10 septembrie 2021 

Chiar înainte de Enescu 2021, Re�
naud Capuçon a devenit director
artistic al cameraliștilor din Laus�
sanne, despre a căror partidă de
cordari violonistul francez spu�
nea că nu sunt din lumea aceasta. 

Și are dreptate, pe elvețieni 
i�am ascultat deseori la București

cu Christian Zacharias, în câteva
concerte mozartiene de neuitat. În
interviul de după concertul Kor�
ngold de poveste din 20 septem�
brie, cel mai bun concert pentru
vioară din festival pentru mine,
Capuçon mi�a vorbit cu pasiune
despre noua provocare a carierei
sale și despre prietenii care l�au în�
curajat să preia bagheta, Daniel
Harding, François�Xavier Roth sau
Alain Altinoglu. „Cu dirijatul intru
într�o lume nouă, una imensă pen�
tru mine“, mărtu risește muzicia�
nul, un îndrăgostit de arta lui
Abbado încă de pe când era con�
certmaistru la Orchestra Mahler. 

Prima înregistrare în care se
încumetă să apară în dubla ipos�
tază de solist și dirijor este o in�
cursiune senzațională în univer�
sul Arvo Pärt: „Muzica lui Arvo
Pärt ne duce din întuneric în lu�
mină... această muzică nu este
doar relaxantă, ci transmite dra �
mă și profunzime“. 

Chausson: Poeme, Ravel: Tzigane
& Enescu: Caprice Roumain –

David Grimal & Les Dissonances,
La Dolce Volta, 

10 septembrie 2021 

„Instrumentiști în căutarea unui di�
rijor“ s�ar putea numi generic cele
două seri de la București cu David
Grimal și Les Dissonances, „marker
al unei divergențe constructive față
de gândirea con vențională“, cum își
definește violonistul francez ideea
și numele ansamblului în care
cântă și trei fenomenali români,
Maria Marica, Ștefan Șimonca�

Oprița și Valentin Șerban. 
Muzicienii sunt actori fără

regia liniilor conductoare impri�
mate de un dirijor, un demers fas�
cinant prin mai ales efervescența
tinerilor instrumentiști care se ghi�
dează ascultându�se între ei pe
scenă, un deliciu pentru public, dar
cu destule probleme, dacă mă gân�
desc la atacuri și la coe ziunea intră�
rilor, cum a fost în Suita Pasărea de
foc de Stravinski, unde timpanistul
a avut o misiune extrem de grea. 

Trăim o recrudescență a or�
chestrelor fără dirijor în această
eră a progresului, ansambluri cu
un repertoriu limitat. Pe disc,
unul dintre puținele lansate la
Sala Palatului în această ediție,
Capriciul român enescian e o în�
registrare mai veche dar exce�
lentă din 2015, încadrat de Tzi� 
gane – Ravel și Poemul – Chaus�
son, lucrări cult ale repertoriului
violonistic și partituri fetiș pentru
David Grimal. 

Mahler: Symphony No. 8, 
Symphony of a Thousand – 

London Philharmonic Orchestra,
Vladimir Jurowski, LPO, 

24 septembrie 2021 

„A daring, outstanding Mahler 8th“
titrau publicațiile britanice pre�
miera de la Royal Festival Hall din
2017 a acestei monumentale sim�
fonii dirijate de Vladimir Jurowski
la pupitrul London Philarmonic
Orchestra & Choir, cu o excep �
țională garnitură solistică în care
strălucesc sopranele Judith Ho�
warth și Anne Schwanewilms. 

Iar înregistrarea, apărută la casa
de discuri a LPO, e una de colecție, cu
o sonoritate emoțio nantă, de la mo�
mente de o incredibilă delicatețe
până la efluviile magnifice definitorii
pentru dezrădăcinarea desfășurări �
lor mahleriene.

Mi�ar fi plăcut mult o sesiune
de Q & A în festival cu cel care a fost
director artistic la Enescu până pe
27 septembrie, trebuie să�i fim re�
cunoscători atât de talentatului
muzician care prin mandatele sale
a condus festivalul de la București
în compania selectă a celor mai
mari din lume. Eu îi sunt recunos�
cător, în plus, pentru Memorial de
Anatol Vieru și pentru minunatele
lucrări de Stravinski propuse în
ediția 2021, în special pentru feno�
menalul Les Noces. Mulțumesc,
Vladimir Jurowski!

Four Visions of France – 
Daniel Müller-Schott, DSO Berlin,

Alexandre Bloch, 
24 septembrie 2021 

„Cred că în muzica franceză
trebuie să îți alegi diferit paleta de
culori“, scria Daniel Müller�Schott
pe blogul său chiar înainte să
cânte Concertul de Dvorak, pe 2
septembrie, în Festivalul Enescu. 

„În muzica franceză, ca și în
pictură, aveți nevoie de culori de
pasaj, de cele complementare.
Tranziții, nuanțe care nu sunt
imediat recunoscute, dar care pot
contura imaginea de ansamblu,
de la distanță.“ Nu întâmplător
texturile luminoase și culorile
senzuale sunt considerate carac�
teristici esențiale ale muzicii fran�
ceze, iar asta o știe și partenerul
său, dirijorul Alexandre Bloch, și
el violoncelist ca formație. 

Pe cel mai nou album al său,
Müller�Schott combină inteligent
culorile unor lucrări din caleidos�
copul sonor francez, acompaniat
de Deutsches Symphony Orches�
tra Berlin, cu un encore de effect
în Romanța în fa major op. 36 cu
polisemanticul concert scris în
1929 de Arthur Honneger, favori�
tul meu pe acest disc, cu un veri�
tabil blues în partea a doua,
Lento. Four Visions of France.

Audiție plăcută! SDC

CĂTĂLIN SAVA
RUBATO
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Miercuri, 20 octombrie 2021

l12.00-14.00 | Palatul Copiilor Iași (online)
Casa copilăriei
Invitat: Alex Moldovan
Moderator: Ovidiu Mihăiuc
Coordonatori: prof. Adrian Gelu Dobranici, 
prof. dr. Gabriela Andrei
Eveniment organizat în parteneriat cu Palatul 
Copiilor Iași

l12.00-14.00 | Colegiul Naţional „Costache 
Negruzzi“, Iași 
Invitaţi: Cristina Hermeziu, Florin Iaru
Coordonatori: prof. Camelia Gavrilă, prof. 
Adriana Bozdoro
Eveniment organizat în parteneriat cu Inspectoratul
Școlar Judeţean Iași

l12.00-14.00 | Colegiul Naţional „Emil Racoviţă“, Iași 
Invitaţi: Doina Ioanid, Miruna Vlada
Coordonatori: prof. Roxana Arhire, prof. 
Mihaela Foșalău
Eveniment organizat în parteneriat cu Inspectoratul
Școlar Judeţean Iași

l12.00-14.00 | Colegiul Naţional de Artă 
„Octav Băncilă“, Iași 
Scriitori printre liceeni
Invitaţi: Ion Barbu, Mugur Grosu
Coordonatori: prof. Petronela Axinte, prof. Mihaela
Chiribău-Albu
Eveniment organizat în parteneriat cu Inspectoratul
Școlar Judeţean Iași

l12.00-14.00 | Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir“
Invitaţi: Monica Cure, Andrew Davidson-Novosivschei
Coordonatori: prof. Iolanda Miron, prof. 
Traian Fîntînaru
Eveniment organizat în parteneriat cu Inspectoratul
Școlar Judeţean Iași

l12.00-14.00 | Colegiul Tehnic „Virgil Madgearu“, Iași
Invitaţi: Marin Mălaicu-Hondrari, Monica Stoica
Coordonatori: prof. Alina Antohi, prof. Ramona Boiţă
Eveniment organizat în parteneriat cu Inspectoratul
Școlar Judeţean Iași

l12.30-14.00 | Casa Muzeelor, Iași 
Atelier de spus povești
Invitată: Alexandra Popa
Sesiune de lectură și joc de storytelling pornind de la
povestea din Nightbooks, captiv în poveste
Moderatoare: Iulia Dromereschi
Eveniment organizat în parteneriat cu Storia Books

l15.00-17.00 | Școala „Varlaam Mitropolitul“, Iași 
Întâlnirile Alecart
Invitaţi: Adela Greceanu, Alina Nelega
Moderatori: Emil Munteanu, Nicoleta Munteanu

l15.00-16.30 | Casa Muzeelor, Iași 
Ateliere de jurnalism participativ
Moderatoare: Iulia Dromereschi
Eveniment organizat în parteneriat cu AIVImedia.hub

l16.00-18.00 | Casa de Cultură a Sindicatelor, Iași 
Casa Fantasy
Umanism și transumanism în literatura fantasy 
și science-fiction
Invitat: Adrian Mihălţianu
Moderator: Dan Doboș

Live painting cu Diana Cristea
Eveniment organizat în parteneriat cu Biblioteca
Judeţeană „Gheorghe Asachi“ Iași, Filiala 
„Ion Creangă“, și Biblioteca Judeţeană 
„George Bariţiu“ Brașov

l16.30-18.30 | Casa de Cultură „Mihai Ursachi“ 
a Municipiului Iași 
Întâlnirile clubului Logos
Invitaţi: Marius Chivu, Florin Iaru, Alex Tocilescu
Moderatoare: Serinella Zara

l17.00-18.30 | Casa Muzeelor, Iași 
Scriitori în Centru
Invitaţi: Muriel Augry, Cornelia Golna
Moderatoare: Simona Modreanu

l18.00-19.00 | Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“
din Iași (online)
De la Rin la Dunăre și înapoi – o autobiografie în curs 
de apariţie 
la Editura Humanitas
Invitat: Jan Willem Bos
Prezintă: Paula Onofrei

l20.00-22.00 | Teatrul Naţional „Vasile Alecsandri“
Iași, Sala Mare
Serile FILIT: Suntem cei mai frumoși din orașul acesta
Întâlnire cu Ion Barbu, Dan Coman, Viorel Ilișoi
Gazda serii: Andrei Crăciun
Concert Andra Botez Quartet.
Prezintă: Cătălin Sava

Joi, 21 octombrie 2021

l10.00-12.00 | Casa Muzeelor, Iași 
Traducătorii și traducerile de literatură în limba română
în anul al II-lea al pandemiei
Întâlnire profesională a traducătorilor, cu participarea
editorilor și managerilor culturali 
Participă: Justina Bandol (engleză, rusă), Marius Do-
brescu (albaneză), Iulia Dromereschi (engleză, ger -
mană), Mircea Dan Duţă (cehă, slovacă), Bogdan Ghiu
(franceză), Andrei Lazar (franceză), Antoaneta Oltea nu
(rusă), Simina Răchiţeanu (norvegiană)
Focus: Asociaţia Română a Traducătorilor Literari 
Moderatoare: Monica Joiţa

l11.15-12.15 | Colegiul Naţional Iași 
Getting Creative with Machine Translation
Participă: Carmen Toma (traducătoare Comisia
Europeană), Anda Boţoiu (profesoară la Colegiul
Naţional Iași)
Un eveniment din seria Translating Europe Workshops
(Comisia Europeană)

l12.00-14.00 | Palatul Copiilor Iași (bd. Carol I nr. 2)
(online)
Casa copilăriei
Invitat: Horia Corcheș
Moderator: Ovidiu Mihăiuc
Coordonatori: prof. Adrian Gelu Dobranici, prof. dr.
Gabriela Andrei
Eveniment organizat în parteneriat cu Palatul
Copiilor Iași

l12.00-14.00 | Colegiul Naţional „Mihai Eminescu“
Invitaţi: Alina Nelega, Ema Stere
Coordonatori: prof. Claudia Comănescu, prof. 
Ioana Diaconu
Eveniment organizat în parteneriat cu Inspectoratul
Școlar Judeţean Iași

l12.00-14.00 | Colegiul Naţional „Garabet Ibrăileanu“,
Iași
Invitaţi: Șerban Axinte, Ștefan Manasia
Coordonatori: prof. Cristina Chiprian, prof. Cezar-Vasile
Hărăţu
Eveniment organizat în parteneriat cu Inspectoratul
Școlar Judeţean Iași

l12.00-14.00 | Colegiul Economic Administrativ, Iași
Invitaţi: Mircea Dan Duţă, Lucian Vasiliu
Coordonatori: prof. Iolanda Năstuţă, prof. Natalia
Copăcel
Eveniment organizat în parteneriat cu Inspectoratul
Școlar Judeţean Iași

l12.00-14.00 | Liceul Teoretic „Miron Costin“, Iași 
Invitaţi: Andrei Crăciun, Viorel Ilișoi
Coordonatori: prof. Geanina Honceriu, prof. 
Elena Isai
Eveniment organizat în parteneriat cu Inspectoratul
Școlar Judeţean Iași

l12.30-14.00 | Casa Muzeelor, Iași 
Vizionare Netflix – Nightbooks, captiv în poveste
Eveniment organizat în parteneriat cu Storia Books

l14.30-16.30 | Liceul de Informatică „Grigore Moisil“ 
Invitaţi: Horia Corcheș, Mircea Pricăjan
Coordonatori: prof. Anamaria Ghiban, prof. 
Daniela Anghelescu
Eveniment organizat în parteneriat cu Inspectoratul
Școlar Judeţean Iași

l15.00-17.00 | Școala „Varlaam Mitropolitul“, Iași 
Întâlnirile Alecart
Invitaţi: Norris von Schirach, Simona Sora
Moderatori: Emil Munteanu, Nicoleta Munteanu

l15.00-16.30 | Casa Muzeelor, Iași 
Scriitori în Centru
Invitaţi: Cristina Hermeziu, Olga Ștefan
Moderator: Andrei Zbîrnea

15.00-16.30 | Inspectoratul Școlar Judeţean Iași 
Întâlnire între traducători din/în limba română și 
profesori de liceu
Participă traducătorii din literatura română Jan Willem
Bos (neerlandeză), Florica Courriol (franceză), Jean-
Louis Courriol (franceză), Monica Cure (engleză
americană), Andrew Davidson-Novosivschei (engleză
americană), Doina Ioanid (franceză), Serafina Pastore
(italiană), Júlia Vallasek (maghiară);
Și traducătorii în limba română Justina Bandol
(engleză, rusă), Marius Dobrescu (albaneză), Mircea
Dan Duţă (cehă, slovacă), Bogdan Ghiu (franceză), An-
drei Lazar (franceză), Antoaneta Olteanu (rusă), Simina
Răchiţeanu (norvegiană)
Coordonatoare: prof. Ramona Bojoga, prof. Irina 
Prodan (Inspectoratul Școlar Judeţean Iași)

l16.00-18.00 | Casa de Cultură a Sindicatelor, Iași 
Casa Fantasy
Umanism și transumanism în literatura fantasy și 
science-fiction
Invitat: Sebastian A. Corn
Moderator: Dan Doboș
Live painting cu Diana Cristea
Eveniment organizat în parteneriat cu Biblioteca Jude -
ţeană „Gheorghe Asachi“ Iași, Filiala „Ion Creangă“, și
Biblioteca Judeţeană „George Bariţiu“ Brașov

l17.00-18.30 | Casa Muzeelor, Iași 

Scriitori în Centru
Invitaţi: Ștefan Manasia, Jean Marc Turine
Moderator: Călin Ciobotari

18.00-19.00 | Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ 
„Cum viaţa și ficţiunea se întâlnesc“ – interviu cu 
Cornelia Golna, autoarea romanului Eroi Pătaţi
Invitată: Cornelia Golna
Prezintă: Paula Onofrei

l18.00-19.00 | Institutul Francez Iași, Sala „Benjamin
Fondane“
Pascal Janovjak în dialog cu cititorii francofoni
Eveniment organizat în parteneriat cu Institutul
Francez Iași

l20.00-22.00 | Teatrul Naţional „Vasile Alecsandri“
Iași, Sala Mare
Serile FILIT: Întâlnire cu José Luís Peixoto
Gazda serii: Robert Șerban
Prezintă: Cătălin Sava

Vineri, 22 octombrie 2021

l10.00-12.00 | Casa Muzeelor, Iași 
Literatura pentru copii
Participă: Horia Corcheș, Alex Moldovan, Diana
Popescu, Mircea Pricăjan, Carmen Tiderle
Moderator: Ovidiu Mihăiuc

l12.00-14.00 | Palatul Copiilor Iași (bd. Carol I nr. 2)
(online)
Casa copilăriei
Invitat: Mircea Pricăjan
Moderator: Ovidiu Mihăiuc
Coordonatori: prof. Adrian Gelu Dobranici, prof. dr.
Gabriela Andrei
Eveniment organizat în parteneriat cu Palatul 
Copiilor Iași

l12.00-14.00 | Colegiul Naţional Iași
Invitaţi: Olga Ștefan, Elena Vlădăreanu
Coordonatori: prof. Lavinia Ungureanu, prof. 
Gabriela Petrache
Eveniment organizat în parteneriat cu Inspectoratul
Școlar Judeţean Iași

l12.00-14.00 | Colegiul Pedagogic „Vasile Lupu“, Iași
Invitaţi: Serafina Pastore, Adrian G. Romila
Coordonatori: prof. Eugenia Drișcu, prof. Elena Mănucă

l12.00-14.00 | Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri“
Invitaţi: Pascal Janovjak, Florica Courriol
Coordonatori: prof. Ruxandra Nechifor, prof. Daniela
Bahrin
Eveniment organizat în parteneriat cu Inspectoratul
Școlar Judeţean Iași

l12.00-14.00 | Liceul Teoretic „Al.I. Cuza“, Iași
Invitaţi: Jean Marc Turine, Andrei Lazar
Coordonatori: prof. Monica Boţoiu, prof. Carmen 
Ciobotaru
Eveniment organizat în parteneriat cu Inspectoratul
Școlar Judeţean Iași

l12.00-14.00 | Liceul Tehnologic Economic de Turism,
Iași
Invitaţi: Cornelia Golna, Justina Bandol
Coordonatori: prof. Brândușa Pleșca, prof. Raluca
Munteanu
Eveniment organizat în parteneriat cu Inspectoratul
Școlar Judeţean Iași

PROGRAM FILIT 2021
IMPORTANT: Intrarea la evenimentele din program se va face cu respectarea reglementărilor sanitare legale privind prevenirea și combaterea

efectelor pandemiei de COVID-19. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care
au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi

ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2. Intrarea este liberă și se va face în limita locurilor disponibile. 
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l12.30-14.00 | Casa Muzeelor, Iași 
Ateliere de jurnalism participativ
Moderatoare: Iulia Dromereschi
Eveniment organizat în parteneriat cu AIVImedia.hub

l14.30-16.30 | Școala „Varlaam Mitropolitul“, Iași 
Întâlnirile Alecart
Invitate: Cristina Hermeziu, Ioana Nicolaie
Moderatori: Emil Munteanu, Nicoleta Munteanu

l14.00-18.30 | Muzeul „Mihai Eminescu“, Iași 
Atelier de Re-design în cadrul proiectului educaţional
#PREZENT
Coordonatoare atelier: Maura Anghel
Coordonatoare proiect: Claudia Rusu
Eveniment organizat în parteneriat cu Asociaţia 
Industrii Creative și DGASPC Iași

l15:00-16:00 | Colegiul Naţional Iași
Atelierele Ars traducendi (online)
Cu participarea traducătorilor: Monica Cure, Andrew
Davidson-Novosivschei (atelier în limba engleză), 
Florica Courriol (atelier în limba franceză)
Profesori coordonatori: Anda Boţoiu, Alina Crăciun
(engleză), Lorina Iacob, Ioana Teodorescu (franceză)

l15.00-16.30 | Casa Muzeelor, Iași 
Scriitori în Centru
Invitaţi: Șerban Axinte, Miruna Vlada, Elena Vlădăreanu
Moderator: Andrei Zbîrnea

l16.00-17.30 | Institutul Francez Iași
Invitaţi: Iulia Badea-Guéritée (Institutul Cultural Român
din Paris), colaboratoare „Courrier international“ pentru
România și Moldova; Bogdan Ghiu (scriitor, jurna list,
traducător și teoretician al traducerii)
Eveniment organizat în parteneriat cu Institutul
Francez Iași, din seria Translating Europe Workshops
(Comisia Europeană)

l16:00-18:00 | Casa de Cultură a Sindicatelor, Iași 
Casa Fantasy
Umanism și transumanism în literatura fantasy și
science-fiction
Invitat: Marian Coman
Moderator: Dan Doboș
Live painting cu Diana Cristea

l17.00-18.30 | Casa Muzeelor, Iași 
Scriitori în Centru
Invitaţi: Mugur Grosu, Ioana Nicolaie
Moderator: Dan Coman

l17.30-19.00 | Institutul Francez Iași
Concursul de traduceri de texte de presă 
„Courrier international“

l18:00-19:00 | Casa de Cultură a Sindicatelor, Iași 
Casa Fantasy
Eveniment organizat în parteneriat cu Biblioteca Jude -
ţeană „Gheorghe Asachi“ Iași, Filiala „Ion Creangă“ și
Biblioteca Judeţeană „George Bariţiu“ Brașov

l16.30-18.30 | Casa de Cultură „Mihai Ursachi“
Întâlnirile clubului Logos
Invitaţi: Ion Barbu, Adrian G. Romila, Lucian Vasiliu
Moderatoare: Serinella Zara

l17.00-19.00 | Teatru la Cub
Femeia care tot uită să se nască de Cătălina-Florina
Florescu
Spectacol-lectură
Distribuţie: Diana Roman, Irina Răduţu-Codreanu, Anne
Marie Chertic, Brândușa Aciobăniţei, Mălina Lazăr
Regia: Ion Sapdaru
Eveniment organizat în parteneriat cu Teatrul Naţional
„Vasile Alecsandri“ Iași și Alecart

l20.00-00.00 | Teatrul Naţional „Vasile Alecsandri“
Iași, Sala Mare
Serile FILIT: Noaptea albă a poeziei – maraton de lecturi
| Happening poetic și muzical cu Mugur Grosu
Participă: Radu Andriescu, Șerban Axinte, Marius
Chivu, Monica Cure, Goran Čolakhodžić, Andrew David-
son-Novosivschei, Mircea Dan Duţă, Bogdan Ghiu,

Mugur Grosu, Cristina Hermeziu, Florin Iaru, Doina
Ioanid, Miroslav Kirin, Ștefan Manasia, Ioana Nicolaie,
Radu Sergiu Ruba, Robert Șerban, Olga Ștefan, Nada
Topić, Radu Vancu, Lucian Vasiliu, Miruna Vlada, Elena
Vlădăreanu
Moderatori: Marin Mălaicu-Hondrari, Alex Tocilescu
Prezintă: Cătălin Sava

Sâmbătă, 23 octombrie 2021

l10.00-12.00 | Biblioteca Centrală Universitară
„Mihai Eminescu“, Iași, Sala „B.P. Hasdeu“
Traducătorii și traducerile din literatura română în 
anul al II-lea al pandemiei
Invitat special: Jiři Felix (cehă)
Participă: Jan Willem Bos (neerlandeză), Goran
Čolakhodžić (croată), Florica Courriol (franceză), 
Jean-Louis Courriol (franceză), Monica Cure (engleză
americană), Andrew Davidson-Novosivschei (engleză
americană), Mircea Dan Duţă (cehă, slovacă), Doina
Ioanid (franceză), Gheorghe Erizanu (editor), Adrian
Oproiu (croată), Serafina Pastore (italiană), Júlia 
Vallasek (maghiară)
Moderatoare: Monica Joiţa

l10.00-12.00 | Casa Muzeelor, Iași 
Întâlnirile Alecart Junior
Invitaţi: Dan Coman, Alex Moldovan
Moderatori: Emil Munteanu, Nicoleta Munteanu

l10.00-14.30 | Muzeul „Mihai Eminescu“, Iași 
Atelier de Re-design în cadrul proiectului educaţional
#PREZENT
Coordonatoare atelier: Maura Anghel
Coordonatoare proiect: Claudia Rusu
Eveniment organizat în parteneriat cu Asociaţia 
Industrii Creative și DGASPC Iași

l12.00-13.30 | Institutul Francez Iași
Atelier francofon de bandă desenată: BD et 
intermédialité
Participă: Olivier Noël, Bianca Darabă, Adelina
Borfotină, Anca Lungu, Radu Știrbu, Ștefan Moșneagu
Eveniment organizat în parteneriat cu Institutul
Francez Iași, Centre de Réussite Universitaire

l12.00-14.00 | Palatul Copiilor Iași (online)
Casa copilăriei
Invitată: Diana Popescu
Moderator: Ovidiu Mihăiuc
Coordonatori: prof. Adrian Gelu Dobranici, prof. dr.
Gabriela Andrei
Eveniment organizat în parteneriat cu Palatul Copiilor
Iași

l12.30-14.00 | Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“
din Iași, Facultatea de Litere (online)
Traducătoarea Simina Răchiţeanu în dialog cu studenţii
de norvegiană
Moderatoare: Crina Leon

l12.30-14.30 | Casa Muzeelor, Iași 
Prezentarea Colecţiei Parodii originale (Editura
Muzeelor Literare, 2021)
Participă: Vlad Alui Gheorghe, Radu Andriescu, Liviu
Antonesei, Șerban Axinte, Svetlana Cârstean, Marius
Chivu, Dan Coman, Bogdan Ghiu, Mugur Grosu, Cristina
Hermeziu, Florin Iaru, Ștefan Manasia, Marin Mălaicu-
Hondrari, Antonia Mihăilescu, Emilia Nedelcoff, Ioana
Nicolaie, Robert Șerban, Olga Ștefan, Radu Vancu, Lu-
cian Vasiliu, Miruna Vlada
Moderatori: Marius Chivu, Bogdan Creţu

l13.00-15.00 | Școala „Varlaam Mitropolitul“, Iași 
Întâlnirile Alecart
Invitaţi: José Luís Peixoto, Radu Vancu
Moderatori: Emil Munteanu, Nicoleta Munteanu

l15.00-16.30 | Casa Muzeelor, Iași 
Scriitori în Centru
Invitate: Mihaela Miroiu, Simona Sora, Ema Stere
Moderatoare: Alina Purcaru

l15.00-17.00 | Casa Muzeelor, Iași 

The Steadfast Club: Club de carte pentru sănătatea
emoţională a adolescenţilor
Eveniment organizat în parteneriat cu Asociaţia
Informală a Vocilor pentru Incluziune

l16.00-18.00 | Cafeneaua Acaju 
Dezbatere: Cultura în pandemie
Participă: Oana Boca Stănescu, Gheorghe Erizanu,
Ștefan Teișanu, Ana Toma, Gavril Ţărmure
Moderatoare: Eli Bădică

l16.00-18.00 | Beer Zone Pub 
Întâlnire cu poeţii Goran Čolakhodžić, Miroslav Kirin,
Nada Topić și prezentarea volumului 3 poeţi croaţi (Edi-
tura Muzeelor Literare, 2021), Traducător: 
Adrian Oproiu
Moderator: Radu Andriescu

l16.00-18.00 | Casa de Cultură a Sindicatelor, Iași )
Casa Fantasy
Umanism și transumanism în literatura fantasy și
science-fiction
Invitat: Dănuţ Ungureanu
Moderator: Dan Doboș
Live painting cu Diana Cristea
Eveniment organizat în parteneriat cu Biblioteca Jude -
ţeană „Gheorghe Asachi“ Iași, Filiala „Ion Creangă“ și
Biblioteca Judeţeană „George Bariţiu“ Brașov

l17.00-18.30 | Casa Muzeelor, Iași 
Invitaţi: Simona Goșu, Radu Sergiu Ruba
Moderator: Marius Chivu

l18.00-19.00 | Institutul Francez Iași
Jean Marc Turine, de la scriitură la documentar
Eveniment organizat în parteneriat cu Institutul
Francez Iași

l20.00-22.00 | Teatrul Naţional „Vasile Alecsandri“ 
Serile FILIT: Procentul convenabil. Cum scriem când
scriem despre noi*
Invitate: Simona Goșu, Mihaela Miroiu, Alina Nelega,
Ioana Nicolaie, Miruna Vlada
Gazda serii: Elena Vlădăreanu
Prezintă: Cătălin Sava

Duminică, 24 octombrie 2021

l10.00-12.00 | Casa Muzeelor, Iași 
Live Q&A
Invitată: Krystal Sutherland, autoarea cărţilor Inimi
chimice și O listă semidefinitivă a celor mai îngrozitoare
coșmaruri
Moderatoare: Iulia Dromereschi
Eveniment organizat în parteneriat cu Storia Books

l11.00-13.00 | Muzeul „Mihai Eminescu“, Iași 
Atelier de Re-design în cadrul proiectului educaţional
#PRE ENT
Coordonatoare atelier: Maura Anghel
Eveniment organizat în parteneriat cu Asociaţia 
Industrii Creative și DGASPC Iași

l11.30-13.30 | Casa de Cultură „Mihai Ursachi“ 
Întâlnirile clubului Logos
Invitaţi: Cornelia Golna, Pascal Janovjak
Moderatoare: Serinella Zara

l12.00-14.00 | Palatul Copiilor Iași 
Casa copilăriei
Invitată: Carmen Tiderle
Moderator: Ovidiu Mihăiuc
Coordonatori: prof. Adrian Gelu Dobranici, 
prof. dr. Gabriela Andrei

l12.30-14.00 | Casa Muzeelor, Iași 
Scriitori în Centru
Invitaţi: Radu Andriescu, Florin Iaru, Lucian Vasiliu
Moderator: Bogdan Creţu

l13.00-15.00 | Școala „Varlaam Mitropolitul“, Iași 
Întâlnirile Alecart
Invitată: Simona Goșu
Moderatori: Emil Munteanu, Nicoleta Munteanu

l13.00-15.00 | Casa de Cultură a Sindicatelor, Iași 
Casa Fantasy
Umanism și transumanism în literatura fantasy și 
science-fiction
Invitat: George Cornilă
Moderator: Dan Doboș
Live painting cu Diana Cristea
Eveniment organizat în parteneriat cu Biblioteca
Judeţeană „Gheorghe Asachi“ Iași, Filiala „Ion Creangă“ 
și Biblioteca Judeţeană „George Bariţiu“ Brașov

l15.00-16.30 | Casa Muzeelor, Iași 
Dialoguri Fantasy
Interviu cu Alexandra Christo, autoarea cărţii 
Să ucizi un regat
Moderatoare: Iulia Dromereschi
Eveniment organizat în parteneriat cu Storia Books

l17.00-18.30 | Casa Muzeelor, Iași 
Spectacol-lectură
Aventura căpitanului Vic în lumea reală de George
Cocoș – teatru radiofonic pentru copii
Eveniment organizat în parteneriat cu Asociaţia Arteka

l18.00-20.00 | Teatrul Naţional „Vasile Alecsandri“ 
Serile FILIT
1. Decernarea „Premiului liceenilor pentru cea mai
îndrăgită carte“
Coordonatori: prof. Lavinia Ungureanu, prof. Mihaela
Doboș, prof. Irina Nechifor, prof. Monica Iosub, prof. 
Eugenia Drișcu, prof. Cristina Chiprian, prof. Alla
Apopei, prof. Daniela Zaharia, prof. Narcisa 
dochiei, prof. Ștefănica Ţugui, prof. Luminiţa Agache,
prof. Traian Fîntînaru
2. Întâlnire cu Ana Blandiana
Gazda serii: Svetlana Cârstean
Prezintă: Cătălin Sava

Expoziţii FILIT, 
20-24 octombrie 2021

l10.00-17.00 | Casa Muzeelor, Iași 
Dernière minute, Maillane – Mircești
În anul bicentenarului nașterii lui Vasile Alecsandri
(1821-1890), Muzeul Naţional al Literaturii Române Iași
pune în valoare scrisori din patrimoniul francez, primite
de Frédéric Mistral de la Vasile Alecsandri, laureatul
premiului „Cântecul Latinului“ desfășurat la Montpellier
în 1878.
Coordonator proiect: Monica Salvan
Curatori: Beatrice Panţiru, Indira Spătaru
Concept grafic și instalaţie: Corneliu Grigoriu
Lectură scrisori: Charles Gonzales, cu sprijinul Institutu-
lui Francez Iași
Expoziţie organizată în parteneriat cu Muzeul „Frédéric
Mistral“ din Maillane, Franţa

l10.00-17.00 | Casa Muzeelor, Iași 
„De la toc la tik tok“
Expoziţie ce redă o imagine de ansamblu asupra
evoluţiei obiectelor de scris, asupra diversităţii lor artis-
tice, tehnice și artizanale. Obiectele expuse au aparţinut
unor importante personalităţi culturale și literare ale
Iașilor, precum Nicolae Gane, Calistrat Hogaș, Cezar 
Petrescu ș.a.
Curator: Ana Honcu

l10.00-17.00 | Muzeul „Mihail Sadoveanu“, Iași (aleea
Sadoveanu nr. 12)
„Amintiri din călătorii“
Expoziţie de fotografii și suveniruri din diferite locuri în
care a călătorit scriitorul Mihail Sadoveanu (1880-1961).
Curator: Lăcrămioara Agrigoroaiei

l10.00-17.00 | „Colecţia Istoria teatrului românesc“
(Parcul Copou)
„Dürrenmatt, grafician și pictor“
Expoziţie organizată în parteneriat cu 
Centrul Dürrenmatt Neuchâtel (Elveţia) cu ocazia 
împlinirii a 100 de ani de la nașterea lui Friedrich 
Dürrenmatt (1921-1990).
Curator: Laura Terente



Încă o mărturie a imensei presiuni
ideologice la care este supusă azi
întreaga lume: legendara formație
The Rolling Stones a anunțat că
nu va mai interpreta în concerte
Brown Sugar, unul dintre marile
lor hituri, fiindcă versurile piesei
fac referire la sclavia negrilor. 

Eroina lui Brown Sugar, ale că�
rei versuri au fost scrise de Mick
Jagger, este o negresă din New Or�
leans devenită sclavă sexuală pen�
tru stăpânii ei albi. Dar versurile

au un dublu înțeles, fiindcă se re�
feră și la dependența de heroină
(„zahărul brun“), drogul preferat
de Stones în epocă, acum cinci de�
cenii. „De fapt, Dumnezeu știe des�
pre ce vorbim în cântecul ăsta, e
un ghiveci, toate subiectele mur�
dare în aceeași piesă“, explica, în
1995, Jagger.

Dintre toate hiturile Stones,
Brown Sugar este unul dintre cele
mai dorite la concerte, fiind inter�
pretat de peste 1.100 de ori, fiind

depășit doar de Jumpin’ Jack
Flash.

Numai că în era #MeToo și
Black Lives Matter, Brown Sugar a
devenit, pare�se, problematic, 
„rasist“, iar trupa a renunțat la el,
cel puțin deocamdată. „Încerc și eu
să înțeleg care e problema“, a co�
mentat chitaristul Keith Richards.
„Oamenii ăștia chiar nu pricep că
piesa descrie ororile sclaviei? Nu,
pur și simplu vor să îngroape cân�
tecul! Iar eu nu vreau să mă con�
frunt pe moment cu prostia asta!“
Mick Jagger a subliniat că renun �
țarea la Brown Sugar este tempo�
rară și că celebra melodie ar putea
fi reintrodusă, totuși, pe lista hitu�
rilor cântate în turnee. SDC
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Fără zahăr duce 
la Rolling Woke

Tehnic vorbind, cel mai celebru
supererou nu și�a schimbat
opțiunile sexuale. Superman a fost
și mai mult ca sigur va rămâne
Clark Kent, ultimul locuitor al pla�
netei Krypton refugiat pe Terra,
unde este apărătorul celor slabi și
veșnic îndrăgostit de reportera
Lois Lane. În actuala narațiune BD
a firmei DC Comics, bisexual este
doar fiul lui Superman și al lui
Lois, Jon, care ia locul temporar
tatălui său. În acest timp, într�o se�
rie paralelă, adevăratul Superman
este plecat să se războiască, băr �
bătește, în cosmos.

Anunțul așa�zisei noi sexua lități
a lui Superman a fost făcut de că�
tre Tom Taylor, scenaristul unei
noi serii, Superman: Son of Kat�El,
care, după ce s�a plâns că în trecut
idei de scenariu cu temă queer au

fost respinse, ceea ce l�a dezamă�
git, este fericit că acum, într�o
epocă diferită, în sfârșit și�a văzut
visul cu ochii. Iar desenatorul Joh
Timms, în aceeași notă optimistă,
anunță că acesta ar trebui să fie
doar începutul și că „putem să ne
imaginăm un viitor în care cel mai
puternic om al planetei este parte
a comunității LGBT“.

Nu este un secret că, de mai
bine de un deceniu, cultura popu�
lară occidentală și eroii ei sunt
ținta unui imens atac care dorește
modificarea acestora și alinierea
lor pe coordonatele ideologiei
woke. Există o uriașă presiune ca
eroi celebri să își schimbe genul,
orientarea sexuală și rasa. Presa
de profil și nu numai, care este, din
diverse motive, complet aliniată la
dezideratele noii ideologii, susține

pe față aceste alterări, trecând sub
tăcere sau atacând punctele de ve�
dere contrarii care, sunt motive se�
rioase pentru a o crede, sunt mult
mai răspândite în rândurile publi�
cului. O dovadă indirectă ar fi că,
dacă toate ideile activiștilor ar fi
avut priză la public, eroii populari
ar fi fost deja metamorfozați în
„eroii de tip nou“. Ceea ce nu s�a
întâmplat încă.

Industria comics americană a
ajuns de mulți ani pe mâna unor
personaje care sunt mai mult
activiști decât creatori. Ei au reu �
șit, e drept, unele reformulări ale
unor personaje celebre, dar numai
în versiunea lor pe hârtie. Iar in�
dustria revistelor comics nu o mai
duce bine: vânzările sunt de ani
buni în picaj în SUA, unde până și
rivalele manga, benzile desenate
japoneze, au ajuns să aibă o priză
mai mare la cititori. Dacă lucrurile
ar fi stat altfel, supereroii de pe
marile ecrane, care aduc deja mult
mai mulți bani, ar fi fost de nere�
cunoscut până acum.

Acesta este un adevăr despre
care presa nu prea vrea să vor�
bească. Știrea, așa cum au dorit
autorii noii benzi desenate, a în�
conjurat planeta, însoțită doar de
reacții pozitive din partea celor
care doresc, se pare, supereroi
LGBT. Dar sunt multe alte opinii,
probabil mai numeroase, care nu
văd cu ochi buni ideologizarea și
sexualizarea comicsurilor. În ge�
neral, opiniile contrare pot fi 

rezumate astfel: „OK, dacă vor ast�
fel de eroi, de ce nu inventează
personaje noi și vor neapărat să
le modifice pe cele deja cunoscute
și iubite de public?“.

Aceasta se întâmplă din câteva
motive. În primul rând, activiștii
și ideologii au văzut că noile tipuri
de eroi nu prea își găsesc publicul,
nu la nivelul pe care l�ar dori ei.
Chiar datele demografice îi sabo�
tează. De exemplu, cum poate fi
noul Superman reprezentativ pen�
tru cea mai mare parte a publicu�
lui când în SUA, conform unui son�
daj din 2021, doar 5,6% se
iden tifică drept LGBT, iar 86,7%
drept heterosexuali? Iar dintre
LGBT, conform unui studiu Kantar
din 2017, doar 4% s�au identificat
drept bisexuali? De aceea, pentru
activiști este mai importantă de�
turnarea valorilor sigure, decât
crearea unui nou agent secret ce�
lebru planetar care să fie femeie,
negru, gay sau măcar bisexual.

Un alt motiv, este că ideologii
speră că branduri deja confirmate
să atragă succesul de public.
Fiind că, din păcate, acești creatori
de tip nou se dovedesc în primul

rând activiști și mai puțin talen �
tați la creat povești. Iar marelui
public puțin îi pasă de politici, el
vrea povești bine spuse.

În materie de supereroi care să
se conformeze noilor ideologii,
experiențele recente s�au transfor�
mat în eșecuri epice. De pildă, o
echipă de supereroi pe care Marvel
Comics a eșuat în mod spectaculos
să o lanseze recent, New Warrios,
compusă din Screentime, Snow�
flake sau Safespace sau Trailblazer,
supereroina obeză. Nici Monty 
Python n�ar fi reușit mai bine.

Din păcate, în ciuda unor eșe �
curi comerciale usturătoare pre�
cum ultimul Terminator (unde ro�
botul ucigaș al lui Arnold devine
decorator interior, specializat în
perdele!), acest asalt asupra cul�
turii populare va continua. Moti�
vul: toate editurile și studiourile
cinematografice, care fac parte din
imense conglomerate, dispunând
de fonduri uriașe, par a prefera să
sacrifice, cel puțin deocamdată,
potențiale succese fi nan ciare pe
altarul ideologiei impuse de sus.
De aceea, povestea este încă la sta�
diul de „va urma“. SDC

Nu, Superman nu 
a devenit bisexual



agentul scriitorului, spune că e un
mare mister de ce Le Carré, care a
terminat cartea încă din septem�
brie 2014, a insistat ca aceasta să
fie publicată abia după moartea
sa. Din 2014 și până la decesul său
survenit în 2020, Le Carré a mai
publicat trei cărți.

STAR TREK, ÎN SFÂRȘIT 
PE ORBITĂ

Devenit cosmonaut la 90 de ani,
actorul William Shatner, eroul se�
riei Star Trek, pare să fi fost cu
adevărat zguduit de experiența
spațiului cosmic. „Incredibil“, a co�
mentat el. „Este experiența cea

mai profundă pe care am avut
șansa să o trăiesc.“ Însă fostul co�
leg din serial, George Takei, n�a
rezistat să nu râdă de Shatner, de�
clarând, ca o parafrază la sloganul
seriei, „He’s boldly going where
other people have gone before“.
Shatner și Takei sunt într�un con�
flict public ce datează de mai bine
de 50 de ani, de când filmau îm�
preună Star Trek.

SQUID GAME, BUCURIA
COMUNIȘTILOR

După ce a devenit fenomen mon�
dial și cel mai de succes serial Net�
flix, producția sud�coreeană Squid
Game s�a dovedit a fi și pe placul
autorităților nord�coreene. Un site
de propagandă a acestora a lăudat
Squid Game pentru că arată „re�
lele capitalismului“ și „cât de ani�
malică este societatea sud�co�
reeană“, unde „corupția și ticăloșii
imorali sunt peste tot“. SDC
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MUNCHEN FACE CURĂȚENIA
IDEOLOGICĂ A STRĂZILOR

Încă din 2016, consiliul municipal
al orașului Munchen a început vâ�
nătoarea de personalități cu „tre�
cut ideologic tulbure“ (adică le�
gate de nazism, sclavie etc.) ale
căror nume nu mai trebuie date
străzilor. Consilierii au întocmit
o listă de 372 de nume, dintre care
45 sunt cu adevărat „problema�
tice“. Printre acestea, numele a doi
compozitori clasici care au fost
asociați nazismului: Richard
Strauss și Richard Wagner. Dacă
în cazul lui Wagner, indirect legat
de nazism, lucrurile sunt clare, în
cazul lui Strauss, situația e mult
mai ambiguă. Strauss a fost numit
de Joseph Goebbels în 1933 în
fruntea muzicienilor Reichului,
dar a demisionat în 1935, în urma
unui dezacord legat de Stefan
Zweig, care scria libretul operei
lui, Die schweigsame Frau. Strauss
a refuzat să renunțe la colaborarea
cu Zweig, scriitor evreu, și l�a asi�
gurat pe acesta, într�o scrisoare, că,
pentru el, există „doar două cate�
gorii de oameni, cei cu talent și cei
fără“. Scrisoarea, interceptată de
Gestapo, avea să�l coste postul pe
Strauss. Cu toate acestea, celebrul
muzician a fost desemnat să com�
pună imnul Jocurilor Olimpice de
la Berlin, din 1936, doar că întreaga
colaborare a lui Strauss cu naziștii
pare să fi fost motivată numai de
încercarea compozitorului de a�și
pune la adăpost nora evreică și pe
copiii acesteia.

Pe lista noilor inchizitori mu�
nicipali, alături de Strauss și Wag�
ner, se mai află filosoful Martin

Heidegger și aviatorul Willy Mes�
serschmitt.

TERAPIE PENTRU ADELE

După mai mulți ani de pauză,
Adele revine cu un nou single,
Easy On Me, extras de pe viitorul
album de studio, 30, ce va fi lansat
pe 19 noiembrie. Un „disc terapeu�
tic“ pentru o vedetă mondială care
este în același timp mamă, di �
vorțată și victimă a depresiilor.
Adele a început lucrul la album
acum trei ani, într�o perioadă
marcată de crize personale: „La 30
de ani, viața mea s�a prăbușit pe
neașteptate. Am impresia că acest
disc vorbește despre autodistru�
gere, urmată de autoreflecție și
automântuire“, spune vedeta.

O REVENIRE NEAȘTEPTATĂ

După 17 ani, duetul britanic Tears
For Fears revine cu un al șaptelea
album, numit Tipping Point, ce va
fi lansat pe 25 februarie. Cei doi
componenți, reîmpăcați, Roland
Orzabal și Curt Smith, au început
să lucreze încă din 2016 la album
alături de „câțiva dintre cei mai
buni compozitori actuali“, dar se�
siunile de lucru s�au dovedit a fi,
în opinia membrilor trupei, „un
dezastru de proporții epice“. Sin�
guri de data aceasta, cei doi au re�
venit la masa de lucru, iar rezul�
tatul va fi descoperit pe Tipping
Point.

HOLLYWOOD, SUB
TEROAREA GREVEI

International Alliance of Theatri�
cal Stage Employees (IATSE), sin�
dicatul care reprezintă lucrătorii
de la Hollywood, va demara luni
greva națională, dacă nu va ajunge
la un acord cu studiourile și pro�
ducătorii, cea mai mare grevă de
la Al Doilea Război Mondial în�
coace. Greva ar duce la paraliza�
rea industriei americane de film
în întreaga țară, cu consecințe
dramatice asupra producțiilor și,
mai ales, asupra încasărilor mari�
lor studiouri.

MISTERUL UNUI 
ROMAN POSTUM

Primul volum postum al maestru�
lui romanelor de spionaj John Le
Carré, Silverview, a fost publicat
în Marea Britanie. Jonny Geller,

PE SCURT
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Ce poate dovedi mai bine uriașul
succes pe care îl are seria de
bandă desenată Astérix decât fap�
tul că un nou album, al 39�lea, As�
térix et le Griffon, va fi lansat cu
mare tam�tam la final de octom�
brie? Cifrele vorbesc de la sine: al�
bumul va fi lansat într�un prim
tiraj de 5 milioane de exemplare
în întreaga lume, tradus în 17
limbi (în Spania, de exemplu, apa �
re în spaniolă, catalană, bască, as�
turiană și galiciană).

În această nouă aventură, As�
térix și Obelix ajung în țara
sarmaților, al căror totem este un
grifon (de unde și titlul albumu�
lui). „O țară rece care dă tonul în�
tregului album al cărui acțiune se
petrece în zăpadă“, explică scena�
ristul Jean�Yves Ferri. Romanii ar
dori să captureze miticul grifon,
la porunca lui Cezar, iar galii, evi�
dent, îi ajută pe sarmați.

Din această aventură face
parte, complet involuntar, unul
dintre cei mai controversați inte�
lectuali francezi, Michel Houelle�
becq. În album, autorii l�au dis�  
tribuit pe Houellebecq în rolul
geografului roman Terrinconus,
desemnat șef „științific“ al expe �
diției, care, înainte de a porni în

navetură, cercetează „harta și te�
ritoriul“. „Ni se cer caricaturi în
fiecare album“, explică scenaris�
tul. „Sunt convins că lumea îl va
recunoaște pe unul dintre marii
noștri scriitori. Aici este geograful
lui Cezar, creierul expediției ro�
mane, prezent în aventură din
dragoste pentru știință.“

Pentru editori, Astérix este
un succes sigur de librărie, ceea
ce explică tirajul uriaș, dintre care
două milioane de exemplare sunt
așteptate să fie vândute numai în

Franța. În țara sa natală, Astérix
este în mod regulat eroul librării�
lor, fiecare album urcând imediat
în fruntea clasamentului celor
mai vândute cărți. Totul este per�
fect circumscris unei formule de
succes: la fiecare doi ani, un nou
album este lansat în apropierea
sărbătorilor de iarnă, un album
Astérix fiind unul dintre cadou�
rile preferate ale francezilor. Și
nu numai, aceeași formulă func �
ționează perfect și în Germania,
Spania sau Italia.

În ce privește aventurile pro�
priu�zise, nici acestea nu se înde�
părtează de formula stabilită. De
aceea, Astérix și Obelix nu vor
face obiectul unor reinterpretări
precum alte personaje mitice ale
benzii desenate precum Lucky
Luke sau, mai nou, Corto Maltese.
Editorul lui Astérix, Céleste Suru�
gue, asigură că și pe viitor Astérix
va rămâne așa cum este cunoscut
de mai multe generații de cititori:
„omagiile și reinterpretările sunt
simptomatice în cazul seriilor

care își cam pierd suflul. Nu cred
că este cazul cu Astérix“.

Creată de desenatorul Albert
Uderzo și scenaristul René Gos�
cinny în 1959, seria Astérix a tre�
cut în grija unei alte echipe de
realizatori, gardieni ai formulei
inițiale. Rămas singur după moar�
tea, în 1977, a lui Goscinny, Uder �
zo a realizat ultimul său album în
2011, după care și�a ales succeso�
rii, pe desenatorul Didier Conrad
și pe scenaristul Jean�Yves Ferri,
un duet care nu s�a schimbat de
10 ani și care a produs patru al�
bume până acum. Astérix et le
Griffon este primul dintre acestea
care nu e supervizat de Uderzo,
decedat în 2020. 

Aderența la formula de suc�
ces este aproape obligatorie, da�
torită faptului că micul gal și
companionii săi nu reprezintă
doar niște simpli eroi de bandă
desenată. Ei sunt, de fapt, materia
primă a unei adevărate industrii
de mare succes care înseamnă, pe
lângă albumele de librărie, și ve�
nituri uriașe din parcuri de dis �
tracție și drepturi de adaptare
pentru cinema și televiziune.

De aceea, a altera formula de
succes a seriei ar fi echivalent cu
o catastrofă, cum ar fi schimbarea
ingredientelor poțiunii de putere
a celebrului druid Panoramix. SDC

Astérix și Houellebecq pleacă
la vânătoare de grifoni

Familia Nedelea este una absolut
normală. Tudor are o afacere
prosperă, iar Ionela este curator
de artă. Locuiesc într�un cartier
de case la marginea Bucureș �
tiului și au niște grinzi din lemn
pe tavanul sufrageriei.

Și�au dorit foarte mult un copil și,
după multe eșecuri și tratamente,
au făcut�o pe Sabinuța. Ca orice

Sabinuță, în câteva luni și�a dus
mama la limita depresiei. Plânse�
tele, crampele și desele ei treziri
de noapte au transformat�o pe Io�
nela într�un huhurez încercănat
și încrâncenat. A găsit�o Tudor
într�o după�amiază, la marginea
patului, cu gânduri de ducă pe
pustii și pe codri. Că ea e mai de�
grabă cu arta decât cu dădăceala.
Ce să facă soțul grijuliu? Că doar
nu era să o lase să se adâncească
mai tare în abis, un copil mic și o
soție șuie nu ajută armoniei casei.
A propus angajarea unei bone.
Așa a apărut Marcela în peisaj.

Vai, ce bine e să primești ajutor

în creșterea Sabinuței. Poți să
ștergi praful de pe un Bălașa sau
Cămăruț apoi ieși la un sushi cu
soțul, în timp ce Marcela roboteș -

te, hrănește copilul cu o mâ nă și
freacă grinzile de pe tavanul su�
frageriei cu cârpa din mâna cea�
laltă. Doar că Marcela nu doar
robotește, ci și tânjește. A pus
ochii pe Tudor și vrea să profite
de vulnerabilitatea lui, să îl fure și
să o lase pe Iuliana cu ochii într�un
soare pictat de Cămăruț.

Mișcarea unu: vine Tudor aca �
să un pic beat, după ce a ratat ver�
nisajul la care lucrase soția din
cau ză că Marcela i�a modificat ora

în telefon. A băut ca să prindă curaj
să se întoarcă. Bona, în neglijeu din
ăla de Valentine’s Day, l�a prostit și
l�a dus în pat să�l culce peste ea.

Mișcarea doi: a pus niște fire de
păr blond pe sacoul sărmanului
bărbat, dând de înțeles că ar exista
o relație extraconjugală între el și
secretara Nicoleta. Înnebunită de
draci, soția a intrat peste ei în
ședință, să�i smulgă secretarei pă �
rul din cap pentru comparație, doar
că între timp firele de pe sacou au
fost luate de către Marcela, ca să
pară nebuna nebună. Așa a ajuns
Ionela să fie internată într�o clinică
de psihiatrie. Publicitate.

Pe bona mea și a fratelui meu o
chema Bunica Nuța Care Venea Și
Stătea Cu Noi. Mirosea mereu a
sobă și avea un fel de tic, își tot tră�
gea baticul peste frunte, apoi înapoi

spre creștet. Era felul ei de a se pre�
găti să ne fugărească prin casă cu
varga. Nici măcar nu apăruse ProTv,
iar lecțiile de viață le primeam de la
Tanti Ludmila, zilnic, de la ora 19.45. 

Ce nu pot eu înțelege este cum
naiba, cu o bonă care purta batic,
tata avea mai mereu pe sacou fire
de păr blond. SDC
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ZAHĂR VĂ RĂSPUNDE

Lecții dintr-o altă viață
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