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Teatrul și pandemia, anul II
A trecut încă un an în care pan
demia și rigorile sanitare afe
rente au bulversat arta teatrului,
pe practicienii și fanii ei. Nu atât
de mult can 2020, când nimeni
nu era pregătit pentru lockdown,
însă valurile succesive de îmbol
năviri au dat în continuare bătăi
de cap devotaților scenei. Dina
mica infectărilor cu SARSCoV2,
regulile de protecție schimbate
pripit, absența predictibilității în
condițiile în care rata de vacci
nare nu a atins în România cote
confortabile care să diminueze
al 4lea val stârnit de tulpina
Delta, criza politică prelungită
au condus la multă confuzie în
artele vii.
2021 a debutat cu revenirea la live
acolo unde molima sa temperat,
spre bucuria artiștilor și a celor
carei privesc. Întregul an a pen
dulat între 30, 50 și 70 la sută din
capacitatea totală a incintelor,
mai mult 50 la sută ca medie, din
toamnă accesul publicului fiind
îngăduit exclusiv cu certificat
verde, dovadă de trecere prin
boală în ultimele șase luni sau
test negativ. O mare nedreptate
făcută repetat este lăsarea dome
niului cultural pe unul dintre ul
timele locuri în privința regle
mentărilor pandemice. Pierdut
din vedere chiar de câteva ori, tea
trul a fost tratat ca o zonă de care
comunitatea sar putea dispensa,
mai multă atenție primind mallu
rile, sălile de jocuri de noroc și
lăcașurile de cult.
Situația reflectă mentalitatea
decidenților, din păcate, că în ge
neral cultura e ceva dispensabil.
O poziționare eronată, care va
înrăutăți statisticile nivelului de
educație în perspectivă, cu efecte
pe care deja le constatăm la nivel
comunitar.
Un alt semn al dezinteresului
autorităților de la nivel central a
fost faptul că printre categoriile
desemnate ca „activități esențiale”
nu au avut loc cele derulate de
creatorii din artele vii în etapa a
IIa a vaccinării (primul trimes
tru). Au fost înscrise, în schimb,
autoritatea judecătorească, apă
rare, culte religioase, distribuție
de apă, centrale electrice, salubri
tate, parlament. Cultura vie a fost
așezată la „și altele”. De ce aborda
rea de acest tip e o greșeală? În

OLTIȚA CÎNTEC
DATUL ÎN SPECTACOL

principal, întrucât artele specta
colului presupun prezența în
același loc, în același timp a unor
oameni care trebuie protejați (și
cei din scenă, și cei din sală). Pen
tru că publicului îi era dor să re
vină la teatru (biletele sau vân
dut ca pâinea caldă la reprezen
tațiile programate în primele luni
acolo unde canonul epidemiolo
gic a îngăduit). Și, foarte impor
tant, din motive de strategie de
comunicare: actorii sunt per
soane cu vizibilitate maximă, cu
suporteri, iar puterea exemplului
lor ar avea impact asupra celor
indeciși. Să mai spun că, pe ter
men mediu, neglijarea sectorului
cultural va spori, în tandem cu
problemele din educație, numă
rul celor cu un nivel scăzut de
cunoaștere și înțelegere critică a
ceea ce li se întâmplă.
Un element disfuncțional din
România ultimelor decade, anu
me anunțarea mereu cu mare în
târziere a bugetului pe anul în
curs, obligă managerii și echipele
artistice să lucreze în salturi, fără
posibilitatea unei programări
ferme încă de la startul anului ca
lendaristic. 2021 a anunțat filele
de buget abia la final de aprilie,
adică după patru luni în care sa
lucrat la noile producții doar re
curgând la finanțarea lunară de
1/12 din cuantumul anului prece
dent. Contextul acesta financiar
nefiresc mai are un efect nefast:
face ca toate evenimentele de am
ploare să se înghesuie în intervalul
maiiunie și septembrieoctom
brie, când se înregistrează o in
flație de manifestări de gen.
În rândurile care urmează,
rememorez evenimențial faptele
teatrale careau ieșit din linie.
Pentru identificarea unora dintre
ele am recurs la o chestionare ne
sistematică pe Facebook, însă
selecția îmi aparține, nu șia propus

un tablou complet și nici o clasi
ficare. E un crochiu.
Ianuarie. Insula de Teatru VR
este primul proiect de teatru vi
zionabil în 360 de grade grație
ochelarilor VR. Este inițiativa
Teatrului „Andrei Mureșanu“ din
Sf. Gheorghe, a debutat cu Zbor
deasupra unui cuib de cuci după
Ken Kesey, sa bucurat de o bună
primire din partea publicului și
merge mai departe.
Februarie. În urmă cu fix un
deceniu, semnam primul text
așezat în paginile „Suplimentului
de cultură“ sub titulatura „Datul
în spectacol“. Am început seria cu
analiza creației lui Radu Afrim,
Dawn Way de Oleg Bogaev, cro
nica intitulată Îngereasca lui
Afrim. Rubrica pe careo citiți se
află, iată, în cel deal 11lea ei an
de existență publicistică.
Aprilie. La Teatrul Național
„Lucian Blaga“ din Cluj Napoca
sa jucat în premieră Chiritza în
carantină, sub coordonarea Adei
Milea. Este al doilea spectacol
concert care o are în centru pe ce
lebra Cucoană întro formulă
adusă la zi, spumoasă prin inge
niozitatea creatoarei și prin talen
tul interpretativ al echipei.
Iunie. Sub titlul Hektomeron,
la Teatrul Național „Marin So
rescu“ din Craiova a curs teatru
live și online de ziua solstițiului
de vară sub forma a 100 de narațiuni
teatrale. Toate au fost lucrate

online, cei 100 de regizori din 100
de țări aflânduse în localitățile
de rezidență, artiștii și tehnicie
nii, la Craiova, generând, în doar
câte opt zile, o pastilă teatrală.
Ingenios!
Iulie. Dicționarul Multimedia
al Teatrului Românesc (DMTR) e
o platformă digitală care aduce în
secolul XXI cercetarea, formele ei
de exprimare și de depozitare.
Dicționarul părăsește printul și se
instalează în digital, arhivând tre
cutul estetic în fișe ale artiștilor ce
au marcat arta scenică autohtonă
și în reconstituirea descriptivă a
unora dintre spectacolele lor. Pe
rioada de referință e intervalul
19502020, iar completarea „su
marului“ se face din mers, multia
nual, pe măsura obținerii finan
țărilor necesare.
August. Festivalul Interna
țional de Teatru Sibiu (FITS) sa
mutat vara, între 20 și 29 august,
oferind o ediție a XXVIIIa de
excepție, sub emblema „Con
struim speranță împreună“. Or
ganizatorii au optat pentru un
format triplu, adaptat contextu
lui pandemic, cu evenimente
live, mixte și online, accesibili
zând participarea dincolo de
prezența fizică, reunind în pro
gram peste 2.000 de artiști din 38
de țări, însumând peste 600 de eve
nimente și 100 de spectacole trans
mise online. Grozav a mai fost!
Septembrie. A trecut în

neființă Ion Caramitru, cunoscut
actor, interpret al lui Hamlet în spec
tacolul lui Alexandru Tocilescu care
a făcut primul turneu postre
voluționar în străinătate, în Marea
Britanie, participant la Revoluția din
1989, fost Ministru al Culturii,
președinte al UNITER, asociația de
breaslă a lucrătorilor din teatre, di
rector al Teatrului Național „I.L. Ca
ragiale“ din București.
Octombrie. La Iași sa derulat
a 14a ediție a Festivalului In
ternațional de Teatru pentru Pu
blicul Tânăr (110 octombrie), cu
o temă provocatoare – „artă și
tehnologie“ –, o combinație de
peste 100 de evenimente live (in
door, outdoor), online (live strea
ming, video streaming) și în eter.
În 20 de locuri din oraș a fost tea
tru în scenă, pe stradă, în vitrine,
teatru radiofonic, teatru accesibi
lizat pentru persoane cu defici
ențe de auz și văz, instalații
imersive receptate prin interme
diul ochelarilor VR, improvizație
online moderată de inteligența
artificială, teatru făcut pe un text
scris de un robot, expoziții, con
ferințe, lansări de carte, worksho
puri, demonstrații făcute de
roboți etc. Roboțelul social Pep
per a fost mascota actualei ediții.
Decembrie. Factura la gaz
metan a unui teatru egalează bu
getul unui spectacol de dimen
siuni medii.
Hai, savem un 2022 bun! SDC
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Neinspiratul în galben
și proﬁtorul roșu
Lăsăm un an ciudat
în urmă, cu decizii
halucinante și cu o
pandemie care ne-a
tulburat serios viețile.
Nici în politică apele
nu au fost mai liniștite,
tonul ﬁind dat de PNL
și de președintele
Klaus Iohannis. 2021
începuse calm pe
zona politică, iar
congresul liberalilor se
anunța un galop de
sănătate pentru șeful
de atunci al liberalilor,
Ludovic Orban. Mai
degrabă la USR se
arăta un posibil
scandal între taberele
Barna și Cioloș.
Cineva însă a stricat socotelile la
PNL, iar în anul congresului sa pus
în mișcare o întreagă mașinărie.
Florin Cîțu na fost decât un
biet pion manevrat abil de cei
care au avut interesul săl mazi
lească pe Orban. Cert este că Lu
dovic ieșise de mult din grațiile

Cotroceniului, iar în partid mulți
îi vânau locul.
Inițial, Cîțu na vrut să ac
cepte rolul iepurașului, dar pe
parcurs jocul la prins sau poate
că a fost forțat săl accepte. Având
avantajul funcției de premier, dar
și sprijinul câtorva piese grele din
PNL (Emil Boc, Gheorghe Flutur,
Rareș Bogdan), Cîțu a înțeles
rapid că nu va mai prinde în veci
o asemenea ocazie și că nu e cazul
să spună nu.
Încetîncet, balanța de putere
sa schimbat în PNL, iar filiale care
anunțaseră la început susținerea
pentru Orban au trecut de partea
lui Cîțu. A fost un simulacru de
alegeri, cu un congres aranjat în
culise și cu un Ludovic Orban în
frânt fără drept de apel. Partidul
șia decapitat fără milă liderul,
după ce Orban câștigase alături de
PNL (dar și cu sprijinul lui Iohan
nis) mai toate bătăliile importante.
De neînțeles toamna trecută a
fost momentul scoaterii USR de la
guvernare. A fost clar o mazilire,
nicidecum o plecare calculată a
useriștilor. Semnalul pare să fi
fost dat tot de la Cotroceni, iar
sursa supărării prezidentului ar fi
fost, spun unii, încăpățânarea mi
nistrului Stelian Ion de a nul con
sulta pe șeful statului în privința
unor schimbări la vârful Justiției.
E clar că sa întâmplat ceva în
relația PNLIohannisUSR, pentru
că nimeni nu forțează un scandal
monstru în coaliția de guvernare
cu puțin timp înainte de congre
sul principalului partid aflat la
putere. Practic, premierul de
atunci Florin Cîțu a fost pus întro
situație delicată, pentru că urma
să le explice celor 5.000 de de
legați la congres ce se va petrece
cu guvernarea.
Prețul divorțului PNLUSR
este însă plătit scump de către libe
rali. PNL a pierdut destule poziții
importante, iar lucrurile sunt încă
în desfășurare. PSD nu acceptă să
vină la putere fără să ia puterea.
PSD nu este USR. Socialdemo
crații vor negocia tot ce se poate
negocia. De la portar până la direc
torul cel mare. Nu vor lăsa nimic li
beralilor dacă vor considera că li se

cuvine vreo funcție. Este însă inte
resant cum PNL a scos USR de la
guvernare, dar în final se alege cu
mai puține funcții și va fi vioara a
doua întrun guvern cu PSD. De
altfel, primul mister care trebuie
lămurit este cum de a acceptat PNL
să piardă poziția de lider în coaliția
de guvernământ și să accepte să
intre la remorca PSD.
Un indiciu este acela că tot ce
se vede în declarațiile reformiste
ale unor lideri PNL nu se prea
potrivește cu gândirea multor
ștabi galbeni din teritoriu. Aceștia
din urmă se simt mult mai bine
alături de PSD decât de USR. De
ce să le toace USR nervii și să co
menteze la orice mutare, când se
simt atât de confortabil alături de
cei din PSD? Au aceeași gândire,
aceleași metehne și împărtășesc
aceeași viziune despre numiri în
funcții, contracte și licitații.
Pentru PNL a fost unul dintre
cei mai negri ani: un partid timo
rat, fără vlagă și cu un viitor in
cert. PNL a intrat pe tobogan și îi
va fi greu săși revină repede.
În cazul USR nu se poate
spune că a fost un an rodnic. Use
riștii nu sau făcut de râs la guver
nare, au organizat fără scandal un
congres ce le putea crea pro
bleme, dar cu toate astea sonda
jele nu arată deloc bine pentru
formațiunea lui Dacian Cioloș.
USR a intrat în politica mare,
a fost o perioadă la guvernare și a
renunțat la radicalismul de odi
nioară. Pe de o parte, asta e o do
vadă de maturitate, însă în vacar
mul de zi cu zi dacă nu te faci re
marcat, nu exiști. Adică pierzi
puncte. Este exact ce face în aceste
luni AUR, formațiune care tot
crește de la sondaj la sondaj. Par
tidul lui George Simion se urcă pe
valul antivaccinist, dar se ceartă
din orice, ceea ce place unei bune
părți din electorat.
Cât despre PSD, este forma
țiunea care a știut să profite cel
mai bine de slăbiciunile PNL. Și
nu ar fi exclus ca, pe măsură ce ne
apropiem de anul electoral 2024,
PSD săi împingă pe liberali pe
scările Palatului Victoria, după
modelul PNLUSR din 2021. SDC

ION BARBU
PINACOTECA DIN PETRILA

FLORIN GHEŢĂU
VAGONUL CU VORBE

3

4

retrospectivă

ANUL XVIII NR. 758
15 – 21 IANUARIE 2022

www.suplimentuldecultura.ro

2021
Iam supraviețuit și lui 2021.
Cum a fost?
Nu cred decât în ierarhiile perso
nale. Să fie sănătoasă istoria ma
re, cu cronicarii ei cu tot. Pe mine
mă interesează istoria noastră
mică, suma faptelor care înseam
nă viața noastră.
Așa că am un clasament per
sonal al anilor, în care anul 2021
ocupă locul 10. A fost, așadar,
între primii zece ani din scurta
mea viață (clasamentul complet e
așa: 1. 1999 – aveam 16 ani; 2.
2009; 3. 2013; 4. 2019; 5. 2018; 6.
2017; 7. 2020; 8. 2012; 9. 2008; 10.
2021; 11. 2006; 12. 2005; 13. 2016;
14. 2015; 15. 1996; 16. 1995; 17.
1990; 18. 1989; 19. 1994; 20. 1988;
21. 2014; 22. 2010; 23. 2011; 24.
1998; 25. 1983; 26. 2007; 27. 2003;

28. 2000; 29. 2001; 30. 1997; 31.
2004; 32. 2002; 33. 1991; 34. 1986;
35. 1985; 36. 1984; 37. 1993; 38.
1987; 39. 1992).
Carevasăzică, nam avut mo
tive semnificative să mă plâng. Nu
miau murit decât peștii de acva
riu și un prieten pe care îl aveam
din copilărie, dar care ajunsese
deja la optzeci de ani.
În plus, în 2021 am publicat

două cărticele, Viața de apoi a
poetului (la Nemira, în toamnă) și
Prietenul visătorilor și al învin
șilor (la Polirom, în primăvară) –
amândouă scrise în cea mai mare
parte în 2019.
Miam văzut de meserie și am
mai scris și câteva sute de articole
(aici, în „Supliment”, dar și pe
dela0.ro, wesport.ro, gsp.ro, cat
chy.ro, mirceamester.ro, repu
blica.ro și viitorulromaniei.ro).
Am petrecut zeci de ore cu cel
mai bun prieten al meu discutând
despre importanța tuturor fleacu
rilor, pe de o parte și pe de altă
parte.
Am mai stat și peste șase sute
(!) de ore în direct cu zecile de
cursanți de la Academia noastră
Minoră, pe care am înființato în
2020. La Academie am avut cur
suri despre: memorie, gândire,
scris, Cioran, Istrati, Caragiale,
Garcia Marquez, Holocaust, Re
voluția din 1989, poveștile sportu
lui, harfă, politică românească,
jurnalism, călătorii și literatură.
Am ajuns la ultimul capitol la teza
de doctorat în științe politice

(biografia politică a lui Panait Is
trati) și mam apucat de învățat
chineză (mandarină) și cehă.
Am văzut și am revăzut: Lisa
bona, Sintra, Estoril, Cascais,
Atena, Hydra, Creta, Corfu, Rodos,
Symi, Zakynthos, Kefalonia, Na
poli, Capri, Veneția, Treviso, Flo
rența, Roma, Paris, Marsilia, Mal
lorca sau Praga. Am stat cel puțin
un anotimp departe de România
și a fost bine. În 2022 îmi propun
să stau două.
Am făcut și o revistă (www.re
vistazugzwang.ro) & împreună cu
câțiva prieteni am publicat zilnic
în ea din august ’21 încoace.
Am terminat cărți care vor
apărea în perioada următoare,
poate chiar în 2022 (Socrate, mai
ai ceva de spus?; vino, Dostoie
veski, să vezi frumusețea și seria
Baricadelor adusă la zi). Cam ăsta
ar fi modestul meu bilanț.
Cartea care mia plăcut cel
mai mult din tot ce am citit în
2021 a fost biografia Cehov, de
Henri Troyat. De altfel, pentru
mine a fost un an Cehov.
Dintre cărțile românești, miau

ANDREI CRĂCIUN
CULEGĂTORUL DE HARFE

plăcut poeziile regretatului Adrian
Diniș, pe care lam descoperit târ
ziu, după moartea sa (Toate zbo
rurile au fost anulate).
Filmul care mia plăcut cel
mai mult a fost Il Divin Codino, pe
Netflix. Iar pe locul doi – The
Hand of God, tot pe Netflix, noul
Sorrentino, așa fellinian cum e
(de fapt, tocmai pentru că este
atât de fellinian).
Cum a fost? Fiecare dintre
noi are alt răspuns și asta e minu
nat. Pentru mine a fost, vedeți
bine, nici așa, nici altminteri, ceea
ce este neîndoielnic binișor. SDC

Ce poți spune despre 2021?
2021 a trecut ca un val de
ceaţă șuierătoare, monotonă și sâcâitoare, din care
abia am putut distinge ici și
colo niște contururi ale vieţii
normale, așa cum o știam și
mi-o amintesc încă. Fără
cele câteva evenimente din
propria viaţă și cărora, cu un
efort al raţiunii, le găsesc un
loc în calendarul anului, nici
nu aș fi simţit un 2021, un
an, o perioadă, un ceva
diferit de 2020: de la
începutul pandemiei timpul
pare să se scurgă într-un fel
de supă indistinctă de
întâmplări și neîntâmplări
faţă de care păstrăm,
regulamentar, distanţa
socială.
Îmi amintesc bine din anul trecut
doar câteva momente – îmi vine
să spun aurorale, deși, dacă leaș
judeca din perspectiva anilor de
dinainte de pandemie, nar avea

RADU PAVEL GHEO
ROMÂNII E DEŞTEPŢI

nimic superlativ. În luna iulie am
fost două zile în Spania, mai întâi
la Santander, apoi la Madrid, pen
tru lansarea traducerii romanului
Noapte bună, copii!. Las la o parte
faptul că a fost o călătorie încâl
cită, cu aproape la fel de multe ore
petrecute pe aeroport și în avion
câte a durat șederea în cele două
orașe.
Nar trebui și nici nu vreau să
mă plâng: am fost acolo ca scrii
tor, ca sămi prezint romanul tra
dus excepțional, de una din cele
mai bune traducătoare ale momen
tului, întro limbă de cultură de
prim rang. Însă romanul a apărut în

Spania în februarie 2020, iar lan
sările, pregătite tot atunci, sau
putut organiza abia în vara lui
2021. Între recluziunea în casă și
rarele ieșiri de rutină, am simțit
momentul ca pe o minivacanță
de vară pregătită din(tro) iarnă:
nu doi ani diferiți, ci același con
tinuum temporal, marcat de mo
mentul verii.
La capitolul cu momente me
morabile mai rețin din 2021 și
cele unsprezece zile petrecute
pe litoralul Mării Negre, în Balcic.
Acum am văzut pentru prima
oară Balcicul și mia lăsat o im
presie puternică, laolaltă cu do
rința de al revizita. A fost în 2021,
asta sunt sigur, dar putea fi la fel
de bine și în 2020: restricții și stre
curări printre ele, măști și suspi
ciuni, o vară printre alte veri.
Acum poate sunt un pic cam
rău cu anul 2021, fiindcă, după
trecerea timpului, câți ani ne
rămân în minte dacă nu mar
chează niște repere importante
din viața fiecăruia? Ca 1989, de
exemplu, pentru noi, românii. Sau
1994, anul când am terminat fa
cultatea și mam căsătorit. Anul

plecării în America, cel cu atenta
tul terorist de la Turnurile Ge
mene. Sau anii în care am publi
cat câte o carte (deși am început
săi cam încurc).
Și totuși 2021 mi sa părut, nu
știu de ce, mai tern, mai insipid și
mai inform decât alții. Poate pen
tru că pandemia de coronavirus a
părut să se reia de unde începuse,
de la capăt, de la 2020.
E aici ceva interesant, pen
tru că în România 2021 a fost
anul unei crize politice al cărei
rezultat ar fi făcut odinioară ca
în marile orașe lumea să iasă în
stradă și să protesteze cu tărie:
Partidul SocialDemocrat, care a
pierdut alegerile cândva, întrun
an la fel de inform și de pande
mic, a ajuns la putere printrun
compromis ce la făcut pe pre
ședintele Iohannis și mai irele
vant decât era. Dar asta nu mai
contează, nui așa?
Anul 2021 lam simțit mai
acut și mai neplăcut abia în ulti
mele luni, odată cu creșterea
prețurilor la gaz și la electricitate.
Pe noi nea zdruncinat destul de
tare. Apoi, dintre evenimentele ce

au fost, dar au trecut fără prea
multă vâlvă, cele care intră în tri
sta normalitate de la noi, sau nu
mărat și câteva incendii cu morți
în niște spitale din România. Sau,
dintre cele care stârnesc nenumă
rate și inutile discuții, deși în rea
litate nu contează absolut deloc,
ar merita menționat faptul că nu
neam calificat la turneul final al
campionatului mondial de fotbal
de anul viitor, din Qatar.
Adică iarăși nu neam califi
cat. Și nici la Jocurile Olimpice de
Vară nam rupt pisica. Eu măcar
țin minte momentele de bucurie
de la Mondialele din 1990, din Ita
lia, și din 1994, din SUA – uite
niște ani cu repere!
Și cea mai fost? Angela
Merkel șia încheia mandatul de
cancelar al Germaniei. Și a plecat
Messi de la Barcelona. Poate ul
tima informație pare neserioasă,
dar pariez că sunt mai mulți ro
mâni care știu numele clubului
unde a ajuns Messi decât cei care
știu numele premierului Româ
niei de astăzi. Deși nui nici
un dezastru: se poate căuta pe
Google. SDC
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RetROspectivă!
Nu fac parte dintre optimiștii îndestulați cu partea plină
a paharului. Dar, categoric, nu mă înseriez nici pesimiștilor care, programatic sau ba, țipă că paharul e

pe jumătate gol, apoi dau pe gât lichidul cu gust
îndoielnic din cealaltă jumătate și se strâmbă sastisiți,
de parcă i-ar forța vreun regim dictatorial să-l bea.

Zilele trecute, privind niște filme
produse de BBC despre trecutul,
prezentul și viitorul omenirii,
despre apariția, evoluția și sfârșitul
galaxiilor (șial Timpului), miam
resuscitat convingerea că „vis al
neființei e viața lumiintregi“, vorba
Poetului nostru național. (Să nu uit:
Eminescu a schițat în Scrisoarea I
un scenariu al nașterii și dispariției
Soarelui – prin extindere, al
Universului – aproximativ aidoma
cu proiecțiile savanților invocați de
sobrele documentare științifice. De
unde o perplexitate neputincioasă:
un Poet cu asemenea viziune a trăit
și a murit în plin anonimat pla
netar!) Șiatunci?
Suspectez inofensiv că acest
sentiment al neputinței îl au și unii
dintre componenții trupelor de

internațional na fost tăiat de
străbunii sângeroși, devastatorii
Eurasiei acum un mileniu, ci de o
firmă competentă din New York.
Condusă de un evreu!
Ce trupă de la noi ar putea
imita izbânda? Sunt câteva nume
cu potențial demonstrat: Buco
vina, Black Water, Dirty Shirt, Dor
de Duh, Methadone Skies, Negură
Bunget, Scarlet Aura, Sur Austru,
Thy Veils și încă altele, cărora le
cer scuze că miau scăpat, deoa
rece nu țin evidența lor, nefiind
cronicar sau istoric muzical de
meserie. Eu vorbesc din perspec
tiva omului cu linia preocupărilor
puțin mai săltată decât sinusoida
hranei zilnice și orizontala amo
rului nocturn. Peisajul discurilor
apărute în România, 2021, în

rock active în România, chiar șin
acești ani pandemici, deși este o
evidență cât Munții Carpați că
destule nume vechi și noi au snagă
suficientă să cânte întrun turneu
mondial, au capacitatea de a com
pune și interpreta piese cu impact
sociocultural, nu doar de cla
sament al vânzărilor, și au farmecul
necesar săși câștige suporteri pe
mapamond. Ce le lipsește să ajungă
acolo? Pesemne greșesc, dar avan
sez supoziția că sunt deficitari în
abilitatea de ași face relațiile
obligatorii întro industrie a dra
cului de concurențială. Sau, cu niște
cuvinte mai banale, aș zice că le
lipsește evreul care să creadă în ei și
să știe cum se deschid ușile di
rectoriale. Am în minte cazul „hoar
dei“ mongole The Hu, al cărei traseu

condițiile știute, este surprinzător
de bogat și de ridicat nivel valoric.
Iar ca detaliu definitoriu, în ton cu
tendința mondială, aproape toate
noutățile au venit și pe vinil. Nui
o modă pentru hipsteri, este re
găsirea suportului aproape ideal
de trimis muzica spre destinatarii
de departe și de mâine, fiindcă azi
trece precum vi(ru)sul...
Miau mers drept la inimă (fără
glumă!) audițiile multor albume.
Dacă pomenesc aici prea puține
titluri, e pentru că doar aceste
discuri îmi sunt la îndemână, restul
mi lea „împrumutat“ băiatul, care
le ascultă mai des decât mine! Dor
de Duh – Har; Black Water –
Oceans of Scars; Negură Bunget –
Zău; Scarlet Aura – Genesis of
Time; Sur Austru – Obârșie. Și e

5

DUMITRU UNGUREANU
ROCKIN’ BY MYSELF

musai să remarc revenirea lui
Marius Luca, neobositul rocker all
time, care a învi(g)orat emblema
O.N.E. cu dublul CD E Pluribus
Unum, o adevărată excursie su
culentă prin istoria rockului și a lui
„Bubu“ însuși.
Dar trebuie să amintesc și ceva
absolut deosebit: munca de călugăr
benedictin a lui Remus Miron, un
tânăr din Brașov careși cheltuie
timpul și banii pentru a restaura
înregistrări ale „pionerockerilor“
români, uitate sau aruncate. A făcuto
pentru niște trupe „cometă“ din anii
19601970, pentru neuitatul Pro
gresiv TM și intruvabilul Experi
mental Q. În mâinile lui Remus,
viitorul sună bine, chiar dacă vine
din trecut. Ceea ce, până la urmă,
chiar este normal. SDC
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2021 în câteva însemnări
pe marginea pieței
de carte din România

ELI BĂDICĂ

LAMENTATIO INTIM &
CÂTEVA LĂMURIRI
Momentul retrospectivelor, cea
mai puțin plăcută perioadă din

an. Mă îndoiesc profund că e pre
ferată de cineva, orice rol ar avea,
din orice unghi ar privi lucrurile:
criticilor/ recenzenților/ jurnaliș
tilor culturali etc. le e dificil să de
cupeze, selecteze, întocmească
clasamente/ liste (mai ales că
există invariabil niște limitări –

timp, gust, interese...); scriitorilor/
editorilor/ traducătorilor etc. li se
pare nedrept când nau figurat
cărțile publicate de ei în astfel de
enumerări de sfârșit, respectiv în
ceput de an. Și totuși, e necesar.
Cu timpul, te obișnuiești cu
ideea, îți organizezi întrun sens

lucrurile, îți pui ordine în minte,
scoți cărțile din bibliotecă, îți ridici
mânecile și te apuci de scris. Înca
drezi în context, te lamentezi o idee,
musai la început, îți faci o mea
culpa cinstită (nu e posibil nici să
citești tot, nici să cuprinzi o bună
parte), încerci să emiți o judecată

de valoare asupra producției dintrun
an, explici criteriile de selecție,
eventual, după care treci la treabă.
Cam acesta ar fi, grosso modo, tipa
rul. Pe care mă străduiesc, colocvial
fie spus, săl fentez. An de an. Între
noi fie vorba, nu cred cămi iese.
De când scriu în paginile
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„Suplimentului de cultură“ (2014,
pentru curioși), accentele bilan
țurilor semnate de mine au fost în
totdeauna pe literatura română
contemporană. Uneori, chiar exclu
siv. De la jumătatea lui 2017 încoace
(și în mod special din 2018), de când
cu n’autor (colecția de ficțiune ro
mână pe care o coordonez la editura
Nemira), senzația de disconfort în
privința asta a crescut constant.
Încet, încet, am rămas jurnalistă li
terară în toate celelalte „categorii“ în
afară de proza de la noi. Dintrun
principiu etic, dintro dorință de
fairplay – pe care nu consider că e
nevoie să le mai detaliez.
Cum am tras paiul cel scurt
din nou – doar anul trecut am
fost cruțată de „chemarea“ retros
pectivelor (și, da, mam simțit
ușurată) –, cum cred în solidari
tate înaintea competiției (încă o
glumă bună, de altfel, pentru in
dustria noastră), am decis ca anul
acesta să dedic un singur para
graf, general, ficțiunii locale. Nu
veți (mai) găsi în rândurile aces
tea, așadar, nuanțe, topuri, co
mentarii, aș fi (iar) suspect(at)ă
din multe direcții. În rest, vă pro
pun o privire personală asupra lui
2021, una de ansamblu asupra
pieței de carte autohtone și, în
fine, și un scurt bilanț: cărțile de
poezie și cărțile românești pentru

copii pe care le păstrez din acest
an – am ales categoriile care apar
mai rar prin astfel de materiale. În
ediția viitoare, voi reveni cu par
tea a doua: volumele de ficțiune
străină și de nonficțiune.
O PERSPECTIVĂ
(PSEUDO-)PERSONALĂ
Platforma Goodreads îmi arăta,
pe 1 ianuarie 2022, că am citit 210
cărți în anul ce abia trecuse. Vă
mărturisesc că nu am nici cea mai
vagă idee dacă am introdus în
aplicație toate lecturile și nici
dacă cifra aceasta ar avea vreo
relevanță cu adevărat. O precizez,
însă, din două motive: în primul
rând pentru a sublinia că au fost
publicate mii de cărți și în 2021,
iar întrun an nimeni nu citește
doar noutăți, se mai strecoară
mereu și recitiri, și recuperări din
anii anteriori; așa că, da, inevita
bil, alegerile din acest material
vor sta sub semnul parțialului, al
imposibilității de a cuprinde tot.
Apoi, mențiunea are ca scop și o
statistică personală interesantă
(care va fi de folos mai târziu):
pentru prima dată, am citit 60%
dintre cărți și am ascultat restul
de 40%, ceva ce nu aș fi putut an
ticipa vreodată. Tot o premieră
pentru mine, numărul volumelor

de ficțiune și de nonficțiune ci
tite a fost foarte apropiat (65, res
pectiv 60), iar cele de poezie leau
urmat îndeaproape (48 de titluri),
pe când cele pentru copii au fost
mai puține decât de obicei (37).
Sigur, în aceste calcule șco
lărești nu intră lecturile editoarei,
adică manuscrisele. Și, dacă tot
am ajuns aici, o să amintesc rapid
doar titlurile publicate în colecția
n’autor anul trecut (în ordinea
apariției), cele muncite, cum ar
veni, cele răscitite, cele mai aproape
de mine, de altfel: Teo de la 16 la
18, de Raluca Nagy, August, de
Elena Vlădăreanu, Exodul mieilor,
de Irina Georgescu Groza, Stații,
de Ramona Gabăr, Viața de apoi a
poetului, de Andrei Crăciun, Co
piii Ecosistemului, de Ilinca Mă
nescu, și Vene Rare, de Flavius
Ardelean. Pentru amatorii de ci
fre, trei debuturi în proză și patru
reveniri, cinci romane și două vo
lume de proză scurtă, cinci scrii
toare și doi scriitori.
O PERSPECTIVĂ
DE ANSAMBLU.
PIAȚA DE CARTE ÎN 2021
Doamnelor și domnilor, cititori și
cititoare, să ne oprim puțin și asu
pra industriei editoriale din Ro
mânia anului 2021.

Spre deosebire de 2020, anul
trecut, cu toate nesiguranțele,
instabilitățile, izolările lui – cau
zate, în principiu, de criza sani
tară –, a fost unul mai bun, mai
dinamic, mai bogat. Piața de carte
a fost tot în pierdere, mai are mult
de recuperat până va ajunge la
performanța lui 2019, însă hăul
nu a mai fost atât de mare: libră
riile nu au mai fost închise, nici în
cele mai sumbre momente, vânză
rile online de cărți au crescut, în
general, au fost continuate efortu
rile independente/ private de a
păstra legătura cu publiculciti
tor, de a organiza tot soiul de în
tâlniri online cu publicul –
„rețeta” anului au fost evenimen
tele hibrid (diferite formule de
online și offline) –, iar numărul
de titluri publicate sa mărit din
nou – cu precauție, totuși, așa
cum probabil că se va întâmpla și
anul acesta, dat fiind că există
acum o criză a hârtiei, care se va
reflecta atât în costurile cărților,
cât și în alegerile editoriale.
Dacă tot menționam întâlni
rile cu cititorii, cred că e relevant
și faptul că nici un târg de carte
(începând cu binecunoscutele
Bookfest și Gaudeamus) nu a fost
organizat cu prezență fizică, dar și
că sa înmulțit numărul de târ
guri online –înregistrări video cu

7

diverse lansări, discuții, interviuri,
dezbateri ș.a., urcate pe aceleași
platforme unde se puteau găsi
pentru achiziționare și volumele
respective. Cu toate că toată lumea
pare sastisită de online, eveni
mentele par să aibă încă sute sau
mii de vizualizări, ceea ce se tra
duce printrun public mult mai
numeros decât la clasicele întâl
niri din librării.
Și festivalurile literare au
avut loc tot online (Poets in Tran
sylvania, de exemplu) sau în for
mule hibrid (Festivalul Interna
țional de Literatură de la Timi
șoara – FILTM –, de pildă), cu
două excepții notabile: Poezia e la
Bistrița și Festivalul Internațional
de Literatură și Traducere de la
Iași (FILIT) – în acest caz, amploa
rea evenimentelor, numărul de
invitați și numărul de spectatori
au avut de suferit, e drept, însă a
fost o bulă (impecabilă) de nor
malitate.
Cluburile de carte au fost la
modă și în 2021. Sau multiplicat,
fie sub formă de întâlniri video (un
exemplu: Club de carte #clandes
tin), fie sub formă de participări
prin comentarii scrise pe rețelele
de socializare (cum ar fi Clubul ci
titorilor de cursă lungă).
Continuare în pagina 8
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TRENDUL AUDIO
ÎN PIAȚA DE CARTE
În lumea aceasta din ce în ce mai
virtuală, podcasturile au căpătat
și ele din ce în ce mai mult teren
și la noi. În ceea ce privește piața
cărții, au apărut podcasturi noi
ale editurilor (Litera, de exem
plu), în timp ce altele au conti
nuat, în forme diferite, ce în
cepuseră în 2020 (Nemira, de
pildă). Totodată, unele emisiuni
radio literare/ culturale sau de
clinat și în această formulă (Tim
pul prezent), în vreme ce altele
șiau consolidat publicul (Zest, un
podcast despre scris, în esență, cu
discuții cu scriitori – români, ma
joritatea –, publicitari, jurnaliști,
traducători, editori ș.a.m.d.).
De altfel, trendul audio sa
dezvoltat și în alte direcții: audio
bookuri. Mi se pare unul dintre
cele mai importante momente de
anul trecut, așa că voi dezvolta
puțin mai mult. Dacă, până în
2021, am avut parte (sporadic) de
cărți audio pe suport CD (Huma
nitas fiind cel mai mare producă
tor) și de proiecte pe suport
discuri vinil (Art, de exemplu),
acum avem o aliniere la piața
internațională: au fost lansate,
după jumătatea anului, primele
două aplicații românești de au
diobookuri. În ordinea apariției,
Echo și Voxa.

Echo are o ofertă mai diversă
(mai multe edituri în portofoliu)
și înregistrări mai profesioniste,
pe când Voxa vine cu un abona
ment mai accesibil, iar în ofertă
sunt incluse și ebookuri (mult
mai multe titluri de la mai multe
edituri decât în cazul audiobook
urilor).
Altfel, amândouă sunt ușor
de folosit și destul de diferite ca
design și conținut, dovadă că, per
sonal, am abonamente în ambele
părți, deși nu aș fi crezut că aș fi
putut sămi schimb obiceiul de
lectură sau să mă concentrez atât
de bine să și ascult cărți (iată
punctul în care era relevantă sta
tistica de mai sus). Adevărul e că
vorbim despre un alt tip de „lec
tură“ pur și simplu, care poate
funcționa sau nu, în funcție de fie
care cititor/oare – de aceea e
bine că ambele aplicații au pe
rioade în care poți testa gratuit
dacă ți se potrivește sau nu.
DESPRE REVISTE ȘI SITE-URI
Dinspre cuvântul rostit mă întorc
la cel scris: na fost un an deloc
ușor nici pentru revistele cultu
rale, cărora supraviețuirea le e
din ce în ce mai amenințată. Cu
toate astea, rezistă câteva reviste
tipărite remarcabile, fie cu tra
diție, fie relativ noi. Dintre ele, aș
vrea să menționez măcar noua
față, respectiv noul conținut (ac
tual, relevant, atractiv) al revistei
„Familia“ și „Poesis Internațional“,

a cărei consecvență și al cărei pro
fesionalism îl admir.
În aceeași direcție, platfor
mele literare online sau îmbo
gățit în 2021 cu cel puțin un
proiect salutar: Book Industry, un
site care, prin interviurile sale, în
cearcă să ofere o privire generală
asupra industriei editoriale, a me
seriilor sale, a muncii din spatele
cărților, lucruri aproape necunos
cute de publicul larg.
Alte proiecte însemnate întrale
scrisului sunt Bursele și rezi
dențele de creație Cărturești, pen
tru scriitorii români, și Rezi
dențele literare La Două Bufnițe,
pentru scriitori români și străini,
ambele aflate la ediția a doua.
Acestea sunt importante mai ales
în contextul în care sunt rarisime
astfel de gesturi de susținere a
creatorilor de cărți în spațiul nos
tru, iar atunci când există, sunt
preponderent inițiative indepen
dente/ private.
POLITICA CULTURALĂ
ȘI FICȚIUNEA
Pentru că, da, politic, preocupa
rea pentru cultură, respectiv pen
tru industria editorială româneas
că a lipsit și în 2021. Singura
excepție a fost proiectul USR de
reducere a TVAului pentru căr
țile electronice (ebookuri, audio
bookuri, presă distribuită digital)
de la 19% la 5%, care a fost adop
tat de Parlament în noiembrie și
se aplică de la 1 ianuarie 2022,

ceea ce înseamnă că, în sfârșit,
prețul la aceste produse va scădea
de anul acesta.
Nu sa schimbat mare lucru
nici în zona premiilor editoriale/
literare: nici acum nu avem pre
mii care să ia în serios literatura
pentru copii, de exemplu, e plină
industria de pseudogale ori de
criterii de jurizare perimate (aici
aș da un singur exemplu: Gala Ti
nerilor Scriitori, care a rămas în
cremenită în criteriul de vârstă de
maximum 35 de ani, problematic
și neconform cu realitatea) și așa
mai departe. Astfel încât am avut
parte de o mână de premii respec
tabile și în 2021. Dintre cele câ
teva, voi aminti, pentru că sunt
mai recente și mai atipice, doar
Premiile „Sofia Nădejde“ pentru
Literatura scrisă de femei.
Includ succint în schița aceas
ta a ineditului pentru peisajul local
și Zilele literaturii feministe, unul
dintre proiecteleeveniment, de
care era mare nevoie.
Revenind la producția de
carte per se, 2021 a fost categoric
un an mai divers, mai plin, mai
înțesat de noutăți – românești și
străine deopotrivă. Ca de obicei,
editurilor mici lea fost cel mai
complicat să mențină motoarele
turate; și tocmai de aceea reușita
lor e salutară (mă refer aici la edi
turi precum Black Button Books,
Casa de Pariuri Literare, frACTalia,
Charmides, Casa de editură Max
Blecher, OMG Publishing, Fron
tiera, Signatura etc.), unele dintre
ele venind (și) cu propuneri/
proiecte noi, îndrăznețe, curajoase.
Cât despre ficțiunea româ
nească, e un semnal bun că, după
ce în 2020 sau suspendat planuri
editoriale și sau închis colecții
dedicate autorilor români, 2021 a
revenit la o activitate ceva mai
normală, cu titluri noi, deopotrivă
debuturi și reveniri excelente, la
toate editurile care publică litera
tură română contemporană. E o
nișă pe care Editura Polirom este

lider de piață de două decenii, tre
buie spus și asta. Sunt îmbucură
toare dinamismul și diversitatea
publicațiilor, genurilor, vocilor.
Să sperăm că și cititorii vor miza
din ce în ce mai des/ mult pe lite
ratura autohtonă (deși, dacă ne
ghidăm după topurile de vânzări
ale editurilor ori librăriilor – pen
tru referință, îl puteți căuta pe cel
realizat de Libris.ro, o durere –, nu
se întrevede acest lucru).
POEZIA LUI 2021
Foarte multă poezie bună sa pu
blicat anul trecut, cu diverse for
mule poetice, cu subiecte foarte
variate, incisive, activiste, sfâșie
toare, confesive, intimiste, inte
lectualiste, livrești, rafinate, ex
perimentale, angoasante, pur și
simplu frumoase.
Cred car trebui să se afle în
orice retrospectivă/ top/ listă ex
celentele Cartea plantelor și ani
malelor, de Simona Popescu (un
comebackeveniment, după 15
ani) și Cronica Akasha, de Ștefania
Mihalache – ambele apărute la
Nemira, colecția Vorpal, coordo
nată de Svetlana Cârstean –,
Human alert, de Dora Pavel (Casa
de Pariuri Literare), H2X, de Da
niela Hendea (frACTalia), Lucy,
de Teodora Coman (Tracus Arte),
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Prematur, de Miruna Vlada (Car
tier), Adorabilii etrusci, de Bog
danAlexandru Stănescu (Charmi
des), Păsările pe cer țipă, de An
gela Marcovici (Casa de Pariuri
Literare), Autoportret în flama de
sudură, de Claudiu Komartin
(Casa de editură Max Blecher),
Sunt alta, de Svetlana Cârstean
(Nemira), CantoHondo. Loba cân
tă mai departe, de Iuliana Lungu
(frACTalia).
Aș așeza pe raftul întâi, vizibil
în orice bibliotecă personală, și
percutantele (reveniri sau debu
turi) În rest, viața e frumoasă, de
Diana Iepure (Casa de editură
Max Blecher), Eu nam trăit războ
iul, de Anca Zaharia (Casa de Pa
riuri Literare), Jumătate din viața
mea de acum, de Ileana Negrea
(frACTalia), Urmele încercării, de
Marin MălaicuHondrari (Char
mides), Nimic personal, de Ale
xandru Higyed (Casa de Pariuri
Literare), Părul de pisică, de Elena
Simion (Casa de Pariuri Literare),
17 poezii, de Dan Sociu (Casa de
Pariuri Literare), Opera poetică,
de Simona Popescu (Rocart).
Foarte tare mia plăcut și pro
iectul FILIT Parodii originale (Edi
tura Muzeelor Literare), inițiat de
scriitorul Florin Lăzărescu, o serie
de cinci volume de poezie contem
porană, care au ca puncte de plecare
versuri și titluri de poeme ale unor
poeți ieșeni: Mihai Eminescu, Geor
ge Topîrceanu, Mihai Codreanu, Oti
lia Cazimir, Vasile Alecsandri. 50 de
poeți din generații diferite contri
buie astfel cu câte un poem nou la
fiecare volum, iar rezultatul e o ade
vărată stare/ panoramare a poeziei
de astăzi. Oricine vrea să fie la curent
cu poezia română trebuie să par
curgă colecția aceasta.
Și (măcar) trei antologii
splendide, toate apărute la Car
tier de colecție: Cine nu e mângâ
iat nu există, antologia generației
2000, editată de Anastasia Gavri
lovici și Alexandru Cosmescu,
Șuruburi, șaibe, cuie, piulițe, de
Adela Greceanu (poeme alese,
19972014), Un secol de poezie ro
mână scrisă de femei, vol. III
(19181944), ed. de Alina Purcaru
și Paula Erizanu.
Nu aș vrea să închei paragra
fele dedicate poeziei fără a aduce
în discuție și (tot măcar) un
volum superbissim tradus la noi
de Gabriel Daliș, la Casa de edi
tură Max Blecher: Republica sur
dă, de Ilya Kaminsky; plus o an
tologie asemenea, în traducerea
lui Adrian Oproiu: 3 poeți croați.
Miroslav Kirin, Nada Topić, Go
ran Čolakhodžić (Editura Muzee
lor Literare).

CĂRȚILE ROMÂNEȘTI DE
ANUL TRECUT PENTRU COPII
O spun de câțiva ani buni încoace:
piața de carte pentru copii e întro
vervă constantă, se sincronizează
din ce în ce mai bine cu cea in
ternațională din punct de vedere
al traducerilor, iar din unghiul
creațiilor proprii, din ce în ce mai
mulți autori de cărți pentru adulți
își încearcă mâna și cu literatura
pentru cei mici; și de ilustratori
talentați nu ducem lipsă deloc.
Ceea ce nu poate fi decât o mare

bucurie, căci se pregătește astfel
terenul pentru generațiile de citi
tori de mâine. De aceea (dar nu
numai), urmăresc cu mare atenție
ce se petrece și pe această scenă. Și
din același motiv (dar și pentru că,
pentru a decupa volume dintre
cele de ficțiune, respectiv de non
ficțiune străină ar fi anevoios –
apar mii), voi selecta, în cele ce ur
mează, câteva dintre noutățile
românești pentru copii și tineret
care mi se par demne de relecturi.
Pentru cititorii mici și mijlocii,
recomand fără ezitare Nu și Nu.

Râden somn e supărat, de un cri
stian, ilustrații de Miruna Popescu
(Casa de Pariuri Literare), Ceaikovski
și dansul notelor de argint, de Cris
tina Andone, ilustrații de Thea Ol
teanu, Adriana Gheorghe, Sebastian
Oprița (Nemi), Ziua în care Adam a
devenit copil bun, de Bogdan Coșa,
ilustrații de Ionuț Robert Olaru
(Pandora M), Poznăi. Întâmplări cu
două prințese/ zuze, de Elena Vlădă
reanu, ilustrații de Liliana Basarab
(Vellant). Aș mai adăuga un clasic:
Poezii de seama voastră, de Gri
gore Vieru, cu ilustrații de Vasile
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Sitari (Cartier codobelc).
Pentru cititorii o idee mai
mari/ preadolescenți, aș miza pe
Epoca mea de aur. Partea întâi, de
Daniel Horia (Grafic, Art), În cău
tarea lui Akum (Cronicile Dom
nișoarei Poimâine), de Adina
Rosetti, ilustrații de Oana Ispir
(Arthur), Iancu de Hunedoara și
legenda fântânii din castel, de Si
mona Antonescu, ilustrații de
Alexia Udriște (seria Istoria po
vestită copiilor, Nemi) și Anisia și
uneltele fermecate, de Cosmin
Perța (Polirom Junior). SDC
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PRESTISSIMO MINACCIOSO E BURLESCO

Cu ce am rămas
din muzica lui 2021
Nu îmi place prea mult
să scriu bilanțuri ori
retrospective. Nu îmi
plac bifele, dincolo de
nostalgii, o sumară
comparație cu alte
domenii culturale nu
face mari favoruri
actualității muzicale
românești. În ciuda
accesibilității și a unui
limbaj mult mai facil,
arta sunetelor, așa cum
subzistă în sălile de
concert de pe la noi,
nu are nimic din
strălucirea literaturii sau
din triumful cinematograﬁei. Cum am putea
vorbi fără ipocrizie
despre reușite atunci
când pentru un
muzician din România
cea mai mare izbândă
e să cânte, cu sau fără
carte de muncă, pe o
scenă de afară?
Din nou sub măștile înăbușitoare
ale pandemiei, 2021 nu a fost un
an bun pentru muzica româ
nească. Indicația lui virtuală de
tempo ar putea fi un Prestissimo
minaccioso e burlesco. Minac
cioso = amenințător = COVID19,
carantină, restricții, micșorarea
bugetelor, concerte fără public,
distanțare pe scenă și adaptarea
repertoriilor. Un an greu în care
am avut puține concerte de sta
giune și festivaluri, datorate și
duse la bun sfârșit, cu enorm curaj
și multe cazne, de câțiva visători

încăpățânați. Doar cine îndrăz
nește învinge, România nu e o pa
trie prea bună pentru muzicieni,
nici nu are cum să fie atunci când
bugetul pentru cultură are alocat
mai puțin de 0,5% din PIB. Nu mai
miră pe nimeni că scena muzicală
clasică românească nu are vizibi
litate internațională, cu atât mai
mult cu cât în perioada de criză
pandemică statul român nu a
făcut nimic concret pentru salva
rea culturii.
Pandemia nu sa încheiat, ca
dența amenințătoare a noilor tul
pini nu prevestește nimic bun,
publicul de concert se împuținea
ză pe zi ce trece, compozitorii își
mai aud creațiile doar în festiva
luri care abia rezistă, interpreții
visează, pe bună dreptate, la cele
britate dincolo de graniță, discu
rile românești lipsesc cu aproape
desăvârșire, iar apetitul pentru
carte muzicală e inexistent. Nici
educația muzicală no duce prea
bine și, cu toate că avem încă
unde să ascultăm muzică live, vii
torul nu e deloc unul roz.
Dar nu e momentul să fim
prea pesimiști, începe un nou an
cu Ziua Culturii Naționale, iar
muzicienii vor celebra, cum pom
pos anunță comunicate triumfă
toare de presă, programele spe
cial concepute. Vivat!
Ianuarie – anul începe cu cu
vintele lui Ricardo Mutti, care au
înfiorat întreaga lume la Concer
tul de la Viena: „către guvernele

din toate părțile lumii – consi
derați cultura ca un element de
primă importanță pentru a avea o
societate mai bună“. Guvernul de
la București nu e foarte înfiorat,
pandemia va fi la noi prilejul în
chiderii cu celeritate a sălilor de
spectacole. Onoarea primului
concert cu public, după carantină,
îi revine Filarmonicii din Sibiu,
cea mai ambițioasă și activă
instituție muzicală din țară în
pandemie, care, la 1 an și 5 luni de
la schimbarea de viziune propusă
de dirijorulmanager Cristian
Lupeș, este decorată de președin
ția României. Cvartetul Arcadia
lansează la Chandos unul dintre
discurile anului pentru mine. Tot
la Cluj se lansează High Classic
Transylvania, proiect care îmbină
istoria cu muzica clasică pentru
redescoperirea patrimoniului
cultural al Transilvaniei. Printre
festivități și festivisme de Ziua
Culturii Naționale se strecoară
Povestea soldatului de Stravinski,
la Filarmonica „Oltenia“ din Cra
iova, dar și lansarea Romanian
Chamber Orchestra – Împreună
pentru muzică, documentar reali
zat de Diana Iabrașu: „Muzica a
fost și va rămâne modul cel mai
direct prin care noi comunicăm
esența sentimentelor noastre“,
spune dirijorul Cristian Măce
laru. Opera Națională București
începe centenarul cu șase specta
cole de operă și balet întrun ma
raton online: Jora, Constantines
cu, Livia Teodorescu Ciocănea,
Cornel Trăilescu și Dan Dediu. Al
șaselea și ultimul, concertul Ro
mânește, e din păcate un pot
pourri întristător pentru prima
scenă lirică a țării. La Ateneu, Da
niel Ciobanu și Gabriel Bebe
șelea, dirijor principal, inaugu
rează online un Steinway donat
de o familie care ține să rămână
anonimă. Spre sfârșit de lună, Filar
monica „George Enescu“ progra
mează un emoționant remember

Camil Marinescu, întrun pro
gram Bach, Dediu și Schubert, cu
Bogdan Ștefănescu și Gabriel
Voicu. Requiescat in pace!
Februarie are muzici noi la
Sibiu, chiar prime audiții abso
lute: Concertul pentru vioară, vio
loncel și orchestră de Laura Ana
Mânzat, cu Raluca Stratulat și Va
lentin Dimitrie Simion, sub ba
gheta ieșeanului Cosmin Morariu,
în timp ce publicul revine în săli
și la București, întro paralelă
stranie cu stagiunea online. Filar
monica „Moldova“ Iași continuă
promovarea tinerilor muzicieni,
în special a dirijorilor, în timp ce
Filarmonica Brașov face un prim
turneu la Carnavalul Filarmonicii
din Sibiu, un spectacol coproduc
ție Academia ICon Arts și Uniunea
de Creație Interpretativă a Muzi
cienilor din România (UCIMR).
DariaIoana Tudor, Andrei Ioniță
și Herta Müller sunt invitați la Eu
rope@Home cu Daniel Hope la
Arte, mă bucur să descopăr Sune
tul formelor, un concept de recital
virtual cu Diana Jipa și Ștefan Do
niga dedicat lui Brâncuși, artistul
care, la 145 de ani de la naștere,
inspiră și un concert în ii și
bundițe al Orchestrei Române de
Tineret, transmis la RRM și TVR3.
Și Imago Mundi îl celebrează pe
sculptorul român cu Isvor, un
album scos la Editura Casa Radio,
în timp ce „afară“ Ana Oltean, o
flautistă din Cluj stabilită în
Elveția, scoate un Bach Trio Sona
tas la ArsProduktion. Un al treilea
disc, tot cu clujeni, și excelent,
apare la Pentatone, Puccini: La
Fanciulla del West cu Marius Vlad
Budoiu, Orchestra și Corul Filar
monicii „Transilvania“, sub ba
gheta venerabilului Lawrence
Foster.
Martie – pe 26 martie, Valen
tin Gheorghiu împlinește 96 de
ani, dar până atunci multe ca
douri de 8 martie și sărbătoriri
ale feminității, genitrix și „eternă

CĂTĂLIN SAVA
RUBATO

poveste“, vorba romanței, în con
certe extraordinare dedicate fe
meii, care pare un fel de alien
pentru instituțiile muzicale prin
se întro horăconcurs a celebră
rii cu sârg. Măcar dacar fi fost și
femei compozitoare în program!
În afară de aniversarea a 35 de ani
de activitate a Cvartetului Gau
deamus, numirea lui Daniel Șan
dru manager interimar al Operei
din Iași și a unui disc Ave Maria
cu de toate al Corului Madrigal
(playlist marianic, pian, percuție
și Marius Manole recitator), a
treia lună din an e a unui festival
tânăr care se întâmplă la Iași: la
doar a doua ediție, una sub sem
nul atemporalității, Classix pro
movează muzicieni ieșeni și
excelenți muzicieni internațio
nali, întrun program cameral se
ducător.
Aventura clasică contempo
rană e visul pianistului Dragoș
Andrei Cantea, un extrem de
ambițios director artistic de festi
val, care îmi spune în interviul
pentru Rubato din „Suplimentul
de cultură“: „Un festival este o
temă cu variațiuni, la care reve
nim întotdeauna mai înțelepți și
cu inimile deschise“. Cu amenin
țarea unui iminent scenariu roșu
și mai multe limitări și renunțări,
ediția a doua a fost un imens suc
ces, cu muzici de Messiaen și mu
zicieni ieșeni – Classix Aeterna,
BeethovenEsterman&Dvorak –
Trenduri Caleidoscopice, Piaz
zola la centenar – Tango vs. Jazz,
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un recital de chitară Rémi Jous
selme – Ecouri intime și un reci
tal de forță al pianistului Ale
xander Krichel cu Mussorgski
Enescu – Classix in Perpetuum.
Minunat!
Aprilie – valul 3 COVID în
chide sălile și instalează o pauză
generală lugubră pentru artiști și
public, încă un prilej de meditație
la importanța muzicii pentru
echilibrul psihic. Biletele și abo
namentele la concertele online
ale Concursului Enescu 2021 se
pun totuși în vânzare pe 19 apri
lie, organizatorii sunt deciși să
aducă frumusețe în viață. La ju
mătatea lunii, ascult un album de
o tandrețe uimitoare al violonis
tului Bogdan Zvorișteanu, în duet
cu chitaristul Alessio Nebioli: Pa
ganini, Beethoven, Sarasate, Fauré,
Massenet și Ciprian Porumbescu,
cu Balada. Live online, cele câteva
concerte din Săptămâna Patimi
lor sunt de o tristețe aparte, apă
sătoare.
Mai – nici bucuria Paștilor
nu alungă stresul pandemic.
Opera Națională București trans
mite online Messa da Requiem de
Giuseppe Verdi, versiune de con
cert dedicat memoriei victimelor
COVID19 și, tot cu restricții, Fi
larmonica Sibiu organizează
Summitul Muzical European. ICR
face în sfârșit ceva foarte bun
pentru muzica românească impli
cânduse în realizarea integralei
creației pentru suflători de Dinu
Lipatti cu Ștefan Diaconu & An
samblul V Coloris, iar cu o zi
înaintea începerii concursului
Enescu un comunicat de presă a
Festivalului „George Enescu“ in
flamează teribil spiritele, deoa
rece condiționează intrarea în
sală cu dovada vaccinării. Da, mu
zica clasică e brusc în topul
preferințelor românilor, dar nu va
fi chiar aglomerație nici la recita
luri, nici în secțiunile câștigate de
Jaemin Han (15 ani!), Coreea de
Sud – violoncel, Valentin Șerban,
România – vioară și YeonMin
Park, Coreea de Sud – pian. Înce
tul cu încetul se redeschid sălile cu
50%, iar luna florilor se încheie cu
un festival de orgă în premieră la
Catedrala „Sf. Iosif“. Între patru
pereți, am ascultat pe CD sonate de
Nielsen și Enescu cu violonista Mi
haela Oprea din Danemarca și A
Life With Opera, un disc document
al mezzosopranei Viorica Cortez.
Pe 31 mai, am văzut live streaming
de la Folkehuset Absalon, Copen
haga, cel mai bun recital cameral
al anului cu V Coloris Quintet.
Iunie înseamnă finalul sta
giunilor, unul bizar după nebunia

covidică. Ruxandra Donose își
aniversează 30 de ani de activitate
întro gală la Opera București,
Gabriel Bebeșelea dirijează mu
zică franceză la Sala Radio și Ate
neu, unde Stagiunea de marți
seara se încheie cu recitalul
promițătorului pianist Daniel
Dascălu. Sibiul e singura filarmo
nică cu motoarele încă turate
pentru finalul „Stațiunii Muzicale
Brukenthal“, care a însemnat 35
de simfonice și zece recitaluri și o
vară fierbinte care va debuta ime
diat cu primul festival pleinair al
anului. Cvartetul Arcadia organi
zează primul Atelier de muzică de
cameră pentru tineri muzicieni, la
Cluj, eu prind la finalul de sta
giune de la Iași un recital Ad Libi
tum cu WebernHaydnBeetho
ven și vocalsimfonicul Beetho
ven al Orchestrei și Corului Filar
monicii „Moldova“ cu Ioana
Cristina Goicea, Andrei Ioniță și
Daria Ioana Tudor, iar Dan Dediu
își ascultă World’s First Fear –
Prima Frică Mondială, o lucrare
memorabilă dedicată flautistului
Ion Bogdan Ștefănescu și scrisă în
pandemie, după o idee de Ber
nardHenri Lévy, din eseul Acest
virus care ne smintește.
Iulie începe à l’américaine, cu
prezența lui Wynton Marsalis și
Jazz at Lincoln Center Orchestra,
alături de Orchestra Națională
Simfonică a României și Cristian
Măcelaru, mai întâi la București,
apoi la Sibiu, cu remarcabilul The
Jungle. Îmi place mult un disc al
contrabasistului Petru Iuga, în spe
cial sonata Op. 108 de Weinberg,
dar e sezonul festivalurilor și a

turneelor: Carl Filtsch în Sibiul
care îl aniversează și pe baronul
Bruckenthal, dar și descoperirea
de către Gabriel Bebeșelea a ope
rei La foresta d’Hermanstad de
Fioravanti în Musica Ricercata op.
3, Muzică veche la Miercurea
Ciuc, Enescu și muzica lumii la Si
naia, dar și Stradivarius cu Josu
de Solaun, invitatul lui Alexandru
Tomescu pentru Odă bucuriei,
SoNoRo Musikland și Conac: „Pe
un picior de plai, peo gură de rai“.
Ascult și un Schubert pe CD cu
Mihaela Martin și Elena Bașki
rova apărut la CAvimusic și un
excelent Busoni al românului
berlinez Victor Nicoară de la
Hänssler Classic. Parcă începem
să mai uităm de coșmarul COVID.
August e practic lună de
vacanță, dar faptul că Festivalul
Enescu începe la sfârșitul ei, pe 28,
schimbă complet perspectiva. At
mosfera estivală: turneul Oglinzi
cu Valentin Șerban și Costin
Soare, Classic Unlimited pentru
urși și alți iubitori de clasică, Fes
tivalul Virginia Zeani la Târgu
Mureș, atelierele de la Mihăile
niul enescian susținute de Fun
dația Pro Patrimonio, Elena Teo
dorini la Craiova, stagiunea de
vară de la Filarmonica „Moldova“,
Armed Man de Karl Jenkins în Ce
tatea Oradea cu Filarmonica din
localitate, un tribut Ștefan Ruha
la 90 de ani de la naștere în zile de
concerte la Filarmonica de Stat
„Dinu Lipatti“ Satu Mare, un CD
cu Capricii de Paganini al violonis
tei Anca Vasile Caraman la Stradi
varius, ultimul concert din Vară
magică, cu Romanian Chamber

Orchestra și Cristian Măcelaru și
superbul Concerte pe Siret – un
proiect inițiat de Raluca Știrbăț
pentru aniversarea enesciană,
ocazie cu care pianista născută la
Iași lansează împreună cu violon
celistul Rudolf Leopold un alt disc
al anului 2021 – George Enescu:
integrala lucrărilor pentru vio
loncel și pian la casa vieneză Pa
ladino. Pe 20 august, Artexim
solicită MAI să verifice legalitatea
scoaterii la licitație a unor docu
mente și bunuri ce au aparținut
lui George Enescu. E doar prelu
diul unui thriller, așa cum la
numit cercetătorul Eugen Ciurtin,
un thriller care va bruia disonant
ediția jubiliară a Festivalului,
confirmând situația precară și ex
trem de fragilă nu doar a moș
tenirii enesciene, ci a întreg pa
trimoniului românesc.“
Septembrie – despre Festiva
lul Enescu am scris pe larg în Nr.
746 din „Supliment“. Deși în pande
mie și á bout de souffle, a fost cea
mai bună ediție din 1990, un sum
mum al celor 30 de ani de activitate
ai managerului Mihai Constanti
nescu, un festival esențial pentru
România, care trebuie să continue
de la această altitudine, cu cel mai
bun director executiv posibil, în
duo cu directorul artistic Cristian
Măcelaru, numit la începutul lui
octombrie 2021. În cuvintele dom
nului Constantinescu, urmează un
test de maturitate.
Octombrie – încep stagiu
nile, Sir Bryn Terfel o deschide pe
cea a Operei bucureștene, una
centenară, în Scarpia din Tosca
lui Puccini. Mihail Jora – Timpul
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care apropie, un proiect al Uni
unii Criticilor, Redactorilor și
Realizatorilor Muzicali din Româ
nia aniversează 130 de ani de la
nașterea unui muzician uitat as
tăzi, teatrele lirice românești intră
în luna aniversară Virginia Zeani
în frunte cu Opera din ClujNa
poca, Matei Ioachimescu începe
turneul Electric, iar SoNoRo XVI
intră în experiența labirintului
borgesian. Există viață și după
Festivalul Enescu, dar ideal ar fi
ca standardul său să devină uzual
în stagiunile orchestrelor. Despre
libertatea ca frontieră deschide
seria Conferințelor de la Ateneul
Român, un dialog între Sever Voi
nescu, Valeriu Stoica și Andrei
Vieru, pianistul și autorul unui
volum care provoacă: Elogiul
frontierelor.
Noiembrie aniversează 65 de
ani la Opera Națională din Iași, cu
soprana Celia Costea întro pre
mieră Tosca, opera prima la Iași și
o suită de evenimente care valori
zează trecutul: „Opera nu trebuie
să renunțe vreodată la vocația sa
«aristocratică»“, spune managerul
interimar Daniel Șandru. Este
luna cu muzică veche în festivalu
rile de tradiție de la Timișoara și
București, dar pentru mine a fost
memorabilă prin Minunata mu
zică nouă de la Sibiu Sibiu, un fes
tival revigorant, imaginat de
dirijorul și managerul Cristian
Lupeș, care a celebrat interdisci
plinaritatea muzicii cu celelalte
arte și care mia prilejuit întâlni
rea cu compozitoarea Diana Ghe
orghiu, una dintre cele mai im
portante și complexe persona
lități ale muzicii contemporane
de la noi. Un alt disc al anului,
apărut la Warner, e integrala sim
fonică SaintSaëns a National de
France, cu Cristian Măcelaru.
Decembrie e luna concertelor
de Crăciun și a premierei Lohen
grin în regia lui Silviu Purcărete,
iar pentru mine înseamnă două
interviuri importante în „Supli
ment“, cu două dintre personali
tățile muzicale ale anului. Așadar,
cu ce am rămas din muzica lui 2021:
Concertul de Sibelius cu Valentin
Șerban din finala Concursului
Enescu, stagiunea Filarmonicii Si
biu, festivalurile Classix – Iași, Brave
New Music – Sibiu și, bineînțeles,
Enescu. Muzicieni: Cvartetul Arca
dia, violonistul Valentin Șerban,
flautistul Ștefan Diaconu, pianista
Raluca Știrbăț, compozitorul Dan
Dediu, compozitoarea Diana Ghe
orghiu și dirijorii Cristian Măcelaru
și Cristian Lupeș.
Să auzim de bine și saveți
parte de muzici frumoase! SDC
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Anul în care s-a anulat:
Chaucer și pisicile aristocrate,
victimele obsesiilor woke
Cultura este din ce în ce mai
amenințată de atacul activiștilor
„woke“. Managerii de la Leicester
University au provocat un scandal
cerând ca texte clasice ale litera
turii britanice, incluzând aici Po
vestirile din Canterbury de Geof
frey Chaucer sau poemul Beowulf
sau textele despre miturile Mesei
Rotunde, să fie scoase din pro
gramă. Dacă astfel de inițiative ar
avea succes, atunci toate operele
literare scrise înainte de anul 1500
vor fi înlocuite cu „module didac
tice despre rasă, etnicitate, sexua
litate și diversitate“.
Managementul universității,
scrie „The Telegraph“, justifică
acțiunea prin nevoia de a oferi
studenților „module didactice pe
care aceștia le așteaptă pentru o
diplomă de studii a limbii și lite
raturii engleză“, iar vicecancelarul
universității, profesorul Nishan
Canagarajah, spune că așa ceva ar
fi necesar ca „universitatea să
poată concura la nivel mondial“.
În acest timp, cele câteva zeci de
profesori specializați în subiectele

care ar putea fi scoase din pro
gramă se tem pentru slujbele lor.
În ultimii ani, universitățile au fost
supuse unei presiuni imense pentru
a renunța la reperele culturii clasice
europene în favoarea unui „curricu
lum decolonizat“, amintește publi
cația „Spiked“. În 2019, Universitatea
Sheffield a dat publicității un film în
care mediul academic era reprezen
tat drept un „spațiu dominat de albi“
și sugera că autori clasici precum
Chaucer sau Shelley sunt studiați
numai fiindcă „se potrivesc foarte
bine unei culturii academice afectată
de aceleași prejudecăți rasiale ca res
tul societății“. În iunie 2020, Louise
Richardson, vicecancelar al uni
versității Oxford, anunța la rândul
ei planul de a „decoloniza“ cursurile
de matematică, chimie, fizică și bio
logie și că autoritățile campusului
„se identifică total cu viziunea gru
pării (marxiste – n.r.) Black Lives
Matter“. „Educația noastră este cu
adevărat în pericol“, scrie „Spiked“.
Anul trecut, Universitatea Lei
cester a fost ținta ironiilor după
ce a declarat Ziua Internațională

a Femeii ca fiind „International
Womxn’s Day“, pentru a face
această sărbătoare „mai priete
noasă cu comunitatea transgen
der”. În același timp, „The Tele
graph“ amintește că universitatea
a căzut în topul celor 121 de
universități britanice de pe locul
17 (acum 10 ani) pe locul 77 și se
confruntă cu o scădere accelerată
a numărului studenților.
În acest timp, peste ocean, ob
sesiile „woke“ continuă să bântuie
lumea divertismentului. După
scandalul provocat de HBO GO

Cine vrea anularea lui Dr. Seuss?
Întro mișcare ce pare desprinsă
din romanul Fahrenheit 451 al lui
Ray Bradbury, unele cărți al po
pularului autor pentru copii Dr.
Seuss au devenit noua țintă a can
cel culture, declanșând un imens
scandal în Statele Unite.
Totul a început când Dr. Seuss
Enterprises, organizația ce se
ocupă de gestionarea operei lui
Dr. Seuss, decedat în 1991, a anun
țat că nu va mai publica șase din
tre cărțile acestuia, care se fac
vinovate de a „prezenta oameni
întro manieră greșită și jigni
toare“, mai precis se fac vinovate
de presupusul păcat suprem al zi
lelor noastre, acela de a fi „rasist“.
Cărțile condamnate nu sunt
dintre cele mai populare creații
semnate de Dr. Seuss (la urma
urmei, nu poți ucide cele mai
bune surse de venit, nu?).The Cat
In The Hat în schimb, care este
una dintre cele mai populare cărți

ale autorului (deci una dintre cele
mai profitabile), nu va fi „anulată“,
deși și ea a fost deseori criticată.
Iată câteva dintre exemplele de
„rasism“ condamnate – în And To
Think That I Saw It On Mulberry
Street, un personaj este descris ca
fiind un chinez care are două linii
în loc de ochi și un castronaș de
orez și bețișoare; în If I Ran the
Zoo, doi bărbați din Africa sunt
îmbrăcați doar cu fuste din plante
și având cu ei un animal exotic.
Dar, de mai multă vreme, opera
acestui popular autor pentru

copii a fost luată drept țintă de
activiști și „experți“ de stânga,
fiind atrasă din lumea literaturii
în arena politică. Aceste condam
nări sau întețit mai ales în ultimii
ani, în trecutul nu foarte îndepăr
tat nici politicienii care astăzi
susțin blamarea acestor cărți (de
exemplu Kamala Harris sau
Barack Obama) nu vedeau vreo
problemă cu ele. Astăzi însă pre
ședintele democrat Biden a evitat să
pronunțe numele autorului în
aproape tradiționala proclamație
anuală numită Read Across America

anul trecut, când, pe fondul ma
nifestațiilor violente provocate de
Black Lives Matter, a retras tem
porar filmul Pe aripile vântului, a
venit rândul companiei Disney să
intervină asupra propriului cata
log de filme.
Astfel, canalul de streaming
Disney+ a blocat copiilor sub 7 ani
accesul la producții clasice ale fil
melor de animație precum Peter
Pan, Dumbo sau Pisicile aristo
crate, aceste animații fiind vino
vate, spun reprezentanții Disney,
că ar „prezenta în mod negativ alte
popoare și culturi“. De exemplu,
Peter Pan prezintă amerindienii

„întro manieră stereotipică“ și se
referă la ei deseori drept „piei
roșii“ ceea ce este „jignitor“, în
vreme ce pirații fac referiri insul
tătoare la populațiile asiatice sau
arabe. Pisicile aristocrate greșesc
prin prezența pisicii siameze „pre
zentată ca o caricatură a popoa
relor asiatice“.
Practic, „Disney+ se transformă
în perceptor moral, ștampilând
aceste filme cu stigmatul unei con
damnări morale anacronice, în vir
tutea unui procedeu comod ce con
sistă în judecarea trecutului după
unele criterii morale ale epocii
noastre“, scrie „Le Figaro“. SDC

Day. Scandalul provocat de „anu
larea“ lui Dr. Seuss a fost prezen
tat în presă, în general, drept o
„enervare a celor de dreapta“ sau
„a publicului conservator“. Ziarul
de stânga britanic „The Guardian“
încearcă să justifice: „Întotdeauna
merită să ne reexaminăm canonul
literar și să ne întrebăm dacă va
loarea culturală a unei cărți este
mai mare decât potențialele dau
ne pe care lear putea face. (...)
Asta nu este nici cancel culture,
nici cenzură. Este doar o decizie
comercială luată de o echipă de
experți care vor să păstreze moș
tenirea autorului și relevanța lui
întro vreme a schimbării. Nu orice
merită să rămână în print“, scrie
„The Guardian“.
Lumea nu pare a fi însă de
aceeași părere. La numai câteva
ore după „anulare“, cărțile sem
nate de Dr. Seuss au urcat imediat
pe lista Top 10 al celor mai vân
dute cărți, iar dintre cele mai vân
dute 50 de titluri, 30 îi aparțin
părintelui lui Grinch. La fel, cărțile

puse la index de Dr. Seuss Enter
prises au început să fie foarte cău
tate pe siteul de licitații eBay.
Numai că reprezentanții eBay au
ieșit imediat public și au anunțat
că vor interzice comercializarea
pe această platformă a tuturor vo
lumelor cu probleme și au anulat
toate vânzările acestor cărți, invo
când politica „materialelor ofen
satoare referitor la ură și dis
criminare“. „Bine că vânzările lui
Mein Kampf continuă fără pro
bleme!“, a comentat unul dintre
utilizatorii platformei.
Fiindcă, deși toată lumea se
ferește să pronunțe cuvântul „cen
zură“, Amazon.com, de exemplu,
care controlează piața de carte din
SUA, a început să elimine orice
carte care nu se înregimentează
„politic”, mai precis cărțile care
oferă puncte de vedere de dreapta
sau conservatoare. Cum sa întâm
plat cu When Harry Became Sally
carte a filosofului american Ryan T.
Anderson care comentează actua
lele politici protrans. SDC
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Nebunia woke aprinde
rugurile pentru cărți
Povestea a făcut imediat ocolul lu
mii: în Canada mii de cărți pentru
copii având ca temă relațiile cu
populațiile autohtone, printre care
volumele din iubitele serii de benzi
desenate Tintin și Asterix, au fost
eliminate din biblioteci, iar unele
dintre ele au fost arse în public.
Este o poveste raportată de Ra
dio Canada abia în 2021, când a
provocat stupoare și furie, dar
pare că, de fapt, a început în 2019.
Totul sa întâmplat în Ontario, la
inițiativa Consiliului școlar cato
lic Providence, care regrupează 30
de școli. Motivul acestei inițiative
care aduce imediat în minte ro
manul Fahrenheit 451, este expli
cat astfel de către Lyne Cossette,
purtătoare de cuvânt a Consiliu
lui: „un gest de reconciliere cu Pri
mele Națiuni și un gest de deschi
dere față de celelalte comunități
prezente în școala și societatea
noastră“. Mai precis, aceste cărți,
în frunte cu Tintin și Asterix (dar
și Pocahontas) sau făcut vinovate
de a fi prezentat amerindienii prin
clișee care le creează o imagine de
popoare „leneșe, bețive, stupide“,
oferă „o prezentare negativă și o
reprezentare greșită a autohtoni
lor în desene“, în vreme ce alte lu
crări comit alt păcat cumplit în
ochii ideologilor progresiști, anu
me „aproprierea culturală“.
Întruna dintre aceste școli, în
cadrul unei ceremonii denumite
„purificare prin foc“, elevii coor
donați de profesori au ars cărțile
încriminate, „în scop educativ“.
Cenușa a fost apoi folosită ca
îngrășământ pentru a planta un
copac, gest prin care, explică Con
siliul școlar, „vom îngropa cenușa
rasismului, discriminării și stereo
tipurilor în speranța că vom crește
întro țară inclusivă în care toți pot
trăi în prosperitate și securitate“.
În urma scandalului stârnit de
această știre, Radio Canada a aflat,
în urma unei anchetei proprii, că
o anume Suzy Kies este un perso
najcheie în această poveste și este

parțial responsabilă de distruge
rea acestor cărți. Membră a Parti
dului Liberal al premierului Jus
tin Trudeau (care a condamnat
ipocrit arderea cărților), Suzy
Kies, este o cercetătoare indepen
dentă care a consiliat instituția
care patronează cele 30 de școli.
Ea sa autodeclarat „gardiană a
cunoașterii“ popoarelor autoh
tone, susținând că este ea însăși
de origini amerindiene, făcând
parte din poporul Abénakis.
În Partidul Liberal, ea a fost
copreședintă a comisiei popoare
lor autohtone. Numai că Radio Ca
nada a descoperit că pretențiile
doamnei Kies sunt minciuni
sfruntate: în dosarele civile și în
registrele de recensământ, numele
lui Susy Kies nu se află pe listele
celor cu origine amerindiană și, în
virtutea legilor canadiene, „autoh
tona“ nu are, de fapt, statut de in
dian. În urma dezvăluirilor, pe 8
septembrie, ea a demisionat din
partid, ca nu cumva „această po
veste să fie folosită contra premie
rului Trudeau“. Iar tot scandalul,
care a inflamat campania electo
rală canadiană, a oprit, pe mo
ment, distrugerea cărților.
Însă gestul de vandalism cultu
ral rămâne, cu atât mai mult cu
cât nu este decât un nou capitol
din jihadul cultural pe care miș
carea woke la dezlănțuit asupra
civilizației occidentale în ultima
perioadă.
„Lexiconul woke sa îmbogățit
cu un nou termen care îți îngheață
sângele în vine: purificarea prin
foc“, scrie publicația „Spiked“. „Da,
autoaleșii gardieni ai gândirii co
recte, elitele neopreoțești ale co
rectitudinii politice elimină acum
literatura problematică prin foc,
purificând viața publică în flăcă
rile furiei lor woke. Și nu se mai
ascund. Se mândresc cu asta.“
„Școlile din Ontario preferă fo
cul, alții preferă să apeleze la
amenințările cu boicotul ca să fie si
guri că unele cărți, care îi deranjează,

PAUL SCHRADER: CULTURA CANCEL
SEAMĂNĂ CU CORONAVIRUL
Celebrul cineast Paul Schrader, regizor și scenarist
(a scris Taxi Driver și The Last Temptation of Christ)
denunță „cultura anulării“ care a creat un climat
de frică. „E la fel de infecțioasă ca tulpina Delta“,
spune Schrader în a cărui opinie și decernarea

MÜNCHEN FACE
CURĂȚENIA IDEOLOGICĂ
A STRĂZILOR

sunt eliminate“, scrie publicația,
care amintește campania în urma
căreia cartea lui Abigail Shrier, Ir
reversible Damage: The Transgen
der Craze Seducing Our Dau
ghters, care critica „mișcarea trans
gender“, a fost temporar scoasă de
pe Amazon sau de faptul că, acum,
este la modă ca angajații unor edi
turi să protesteze atunci când edi
tura publică anumite cărți care
lor, angajaților, nu le convin din
punct de vedere politic și ideolo
gic (de exemplu, ultima carte a lui
Jordan Peterson).
„Și gândițivă și la campaniile
anticolonialiste din campusurile
din întreaga anglosferă care, de
seori, vor să scoată din curriculă
cărți așazis problematice – mai
precis cărți scrise de bărbați albi
morți. Și mai sunt dărâmarea
statuilor, presiunile asupra mu
zeelor, proteste care cer schimba
rea numelor unor străzi. «Purifi
care» este termenul corect pentru
toate aceste fapte. În sens religios,
purificarea înseamnă eliminarea
contaminantului uman, adică a
ereticului sau a păcătosului. Este
stadiul la care a ajuns mișcarea
woke, stadiul purificării – elimi
narea prin foc sau amenințări a
oricărei cărți, idei sau a unui ere
tic ce nu se ridică la înălțimea
dogmei woke”, scrie „Spiked“. SDC

Încă din 2016, consiliul municipal
al orașului München 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 către Goebbels în 1933 în frun
tea muzicienilor Reichului, dar a
demisionat în 1935 și a refuzat să
renunțe la colaborarea cu Stefan
Zweig, Întreaga colaborare a lui
Strauss cu naziștii pare să fi fost
motivată numai de încercarea
compozitorului de ași pune la
adăpost nora evreică și copiii
acesteia. Pe lista noilor inchizitori
municipali, alături de Strauss și
Wagner, se mai află filosoful Mar
tin Heidegger și aviatorul Willy
Messerschmitt.
CUM MAI DISTRUGEM
CULTURA OCCIDENTALĂ
Universitatea Princeton din SUA
a decis să elimine latina și greaca
veche din cerințele necesare pen
tru a absolvi studiile de civilizație
clasică (antichitatea grecoroma
nă) în numele „inclusivității și
echității“, mai precis pentru com
baterea „rasismului sistemic“. „Pro
pria istorie ne stă mărturie a lo
cului ocupat de studiile clasice în
lunga atitudine de rasism siste
matic“, stă scris întro declarație
pe siteul departamentului de stu
dii clasice. „Departamentul nostru
e găzduit întro clădire ce poartă
numele lui Moses Taylor Pyne, bi
nefăcătorul nostru, a cărui familie
a fost legată de sclavii din planta
țiile din Cuba. (...) Condamnăm
rasismul care a făcut inospitalier
departamentul nostru pentru
studenții negri sau de alte culori.“
ARDEREA CĂRȚILOR

anuală a premiilor Oscar este compromisă, fiindcă
„cea mai mare parte a filmelor de calitate nu mai
ajung să se califice pentru un premiu“. Schrader
este doar unul dintre mai mulți dintre greii indus
triei divertismentului care iau poziție publică îm
potriva doctrinelor la modă, precum Ethan Hawke,
Alec Baldwin, Sean Penn, John Malkovich și Megan
Fox. SDC

Furioasă pe editura ei, Penguin
Books, pentru textele de prezentare
de pe coperta cărților, romanciera
britanică Jeanette Winterson a ho
tărât să pună pe foc o parte a ro
manelor sale, dând publicității o
imagine a rugului. „Am detestat
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întotdeauna micile prezentări me
diocre și conformiste de pe coper
țile noilor mele ediții. Miau trans
format romanele în ficțiuni sen
timentale de cea mai joasă speță!
Nu regăsești în ele nimic ludic,
nimic straniu, nimic novator. De
aia leam pus pe foc!“, a explicat
scriitoarea pe Twitter.
POLITICA DISTRUGE
RATINGUL
În ciuda prezentărilor spectacu
loase în presă, ediția din acest an a
premiilor Grammy a înregistrat o
scădere de audiență catastrofală
de 52 de procente față de anul tre
cut, un alt fiasco pentru „cea mai
importantă noapte“ a industriei
muzicale americane. Nu este ceva
singular: tot anul acesta, ceremo
nia decernării Globurilor de Aur
sa dovedit a fi la fel de catastrofală:
un colaps de 62% în numărul de
spectatori față de ediția de anul
trecut, când prezentatorul Ricky
Gervais a criticat în mod spectacu
los fățărnicia și obsesiile progre
siste ale elitei divertismentului
american. Iar aceste căderi de
audiență se petrec întrun moment
în care, dimpotrivă, ar trebui să
existe o creștere a numărului de
spectatori, dat fiind că majoritatea
publicului este consemnată în casă
din motive de pandemie.
Principalul motiv al acestui eșec,
nerecunoscut oficial (evident), pare
a fi politizarea extremă a acestor pre
mii. De exemplu, ediția din acest an
premiilor Grammy a fost o ediție „de
stânga“, ca un imens clip publicitar
pentru protestele Black Lives Matter
de anul trecut, care au provocat haos
și distrugere în orașele americane.
Criticul John Nolte vede două motive
pentru care nici Oscarul nu mai are
succes ca pe vremuri. „În primul
rând“, spune el, „starul de cinema a
murit. Astăzi, nu numai că vedetele
nu sunt staruri, ci mai degrabă oa
meni care apar în filme, mai sunt și
niște celebrități ticăloase care, grație
social media, sunt mereu prezente în
viețile noastre. În loc de staruri cu
clasă, învăluite în mister, avem parte
de celebrități grosolane învăluite în
fum de droguri, ego și un imens
dispreț față de public. În al doilea
rând este vorba despre cât de înguste
la spirit, partizane și narcisiste au de
venit aceste ceremonii. Cine vrea să
suporte patru ore în care să i se facă
morală de către niște persoane amo
rale și marginale ca talent? Conform
cifrelor, aproape nimeni“. SDC

Pagini realizate de
DRAGOȘ COJOCARU

14

retrospectivă

ANUL XVIII NR. 758
15 – 21 IANUARIE 2022

www.suplimentuldecultura.ro

Anul în care am aniversat:

Cu jumătate de secol în urmă,
când muzica s-a schimbat
Acum 60 de ani, în numai 12 luni,
o serie de discuri și de artiști erau
gata să lase la o parte anii ’60 și
să ducă muzica înainte, întrun
viitor pe care nimeni nu șil
imagina, scrie siteul discovermu
sic.com, care redactează și o listă
a celor mai bune și mai impor
tante albume din 1971. Iată o
parte dintre ele:
n Marvin Gaye – What’s Going
On: un album atât de respectat,
încât revista „Rolling Stone“ la
numit recent cel mai bun disc rea
lizat vreodată;
n The Beach Boys – Surf’s Up: al
17lea album de studio al trupei
americane, care se ocupă acum tot
mai mult de pericolele puse de in
dustrializare, acesta este discul re
venirii în formă a celor de The
Beach Boys;
n David Bowie – Hunky Dory: cu
hituri precum Changes și Life on
Mars?, Hunky Dory este preludiul
transformării lui Bowie în Ziggy
Stardust și întrun artist de uriaș
succes;
n Rory Gallagher – Deuce: un
disc pe care chitaristul irlandez
reușește să replice în studio ener
gia unui concert;
n Jethro Tull – Aqualung: al pa
trulea album de studio, dar cel
mai de succes al trupei lui Ian An
derson, unul dintre cele mai mari
albume de progrock;
n Funkadelic – Maggot Brain: cel

mai reușit album al formației de
funk a lui George Clinton, cunos
cut mai ales prin incredibila piesă
instrumentală care dă titlul dis
cului;
n Genesis – Nursery Cryme: al
treilea album de studio al trupei
Genesis și primul în care în
componență sunt și Phil Collins și
Steve Hackett, discul de debut al
unei noi ere pentru formația bri
tanică și o capodoperă a progrock
ului;
n John Lennon – Imagine: al doi
lea disc solo al lui Lennon, un
uriaș succes de critică și public,
purtat către un imens succes de
populara piesă eponimă;
n Isaac Hayes – Theme From
Shaft: cel mai apreciat album al
lui Hayes și una dintre cele mai
bune și mai populare coloane so
nore din istorie;
n Yes – Fragile: venirea lui Rick
Wakeman (și a graficianului Ro
ger Dean) în componența Yes avea
să propulseze formația britanică
în stratosfera rockului progresiv;
n The Rolling Stones – Sticky Fin
gers: la al noulea album de studio,
Stones revin la rădăcini pentru a
realiza unul dintre cele mai bune
discuri din cariera lor, recompen
sat cu trei discuri de platină;
n George Harrison – The Concert
for Bangladesh: postBeatles, Har
rison a pus la cale acest concert
umanitar, ținut în Madison Square
Garden și la care a participat un

număr impresionant de vedete;
n Black Sabbath – Master of Rea
lity: al treilea album de studio, care
consolidează soclul cvartetului

britanic și care este arătat și astăzi
de un număr uriaș de trupe și mu
zicieni drept unul dintre cele mai
influente albume din istorie și
inițiatorul câtorva subgenuri mu
zicale;
n Joni Mitchell – Blue: considerat
de mulți critici drept unul dintre
cele mai bune și mai importante
albume din toate timpurile;
n Weather Report – Weather Re
port: discul de debut al unui din
tre cele mai mari grupuri de jazz
fusion din istorie;
n Serge Gainsbourg – Histoire de
Melody Nelson: un conceptalbum
de numai 28 de minute, Histoire...
este văzut de critici drept cea mai
mare reușită a artistului francez;
n Van Der Graaf Generator –
Pawn Hearts: un alt albumcon
cept la fel de impresionant ca
acum șase decenii;
n The Allman Brothers Band – At
Fillmore East: primul album live
al celebrei formații de southern
rock și discul care a aduso cu ade
vărat în atenția publicului;
n James Brown – Hot Pants: nașul
muzicii soul, impresionant și

groovy pe cel de al 32lea său album
de studio;
n Led Zeppelin – Led Zeppelin IV:
unul dintre cele mai mari discuri
rock din toate timpurile, la fel de
monumental astăzi ca în momen
tul lansării;
n The Who – Who’s Next: un alt
disc de colecție, derivat dintrun
proiect eșuat de operărock menită
să urmeze celebrul album Tommy;
n The Doors – L.A. Woman: ulti
mul disc al unei formații ce avea
să fie urcată direct în legenda
rockului după moartea carisma
ticului Jim Morrison, la trei luni
de la lansarea albumului;
n Bob Marley and The Wailers –
Soul Revolution: al treilea album
al trupei, care avea să transforme
muzica reggae întrun fenomen
mondial. SDC

Bob Marley: 4 decenii de legendă
Doborât de cancer la numai 36 de ani, Bob Marley, pri
mul superstar planetar venit din lumea a treia, este și
astăzi, la patru decade de la dispariție, o uriașă vedetă.
Ambasador și legendă a muzicii reggae, moartea
lui, pe 11 mai 1981, a provocat o emoție considerabilă
în întreaga lume. Dar, 40 de ani mai târziu, moș
tenirea lui este la fel de vie. „O lumină care strălucește
de două ori mai puternic va dura de două ori mai
puțin. Din multe puncte de vedere, Bob Marley a fost
steaua noastră cea mai strălucitoare“, spune Judy
Mowatt, una dintre membrele fondatoare a The I
Threes, grupul de coriste al lui Marley.
„Cel mai iubit fiu al Jamaicăi“, Marley a fost onorat
cu funeralii oficiale pe insula natală, pe 21 mai 1981,
întro ceremonie care a combinat elemente ale Bisericii

Ortodoxe Etiopiene și ale tradiției Rastafari. A fost în
gropat împreună cu chitara sa, iar discursul funebru
a fost ținut de fostul primministru Edward Seaga.
„Vocea lui a fost un strigăt omniprezent în lumea
noastră electronică. Un astfel de om nu poate fi șters
din memorie. Este parte a conștiinței colective a nației
noastre“, spune Edward Seaga.
Moartea lui prematură a survenit la numai șapte
ani de la lansarea albumului Catch a Fire, albumul
care ia deschis cu adevărat porțile succesului, și la
opt luni de la ultimul lui concert care a avut loc la
Pittsburg. Dar muzica lui este și astăzi la fel de po
pulară, iar Legend, unul dintre cele mai mari succese
ale lui Marley, stă de 13 ani în clasamentul celor mai
bine vândute o sută de discuri din Statele Unite,
performanță întrecută doar de albumul Dark Side of
the Moon al celor de la Pink Floyd.
„Omul ăsta a dus muzica reggae în cele patru
colțuri ale lumii”, spune cântăreața jamaicană Etana,
fiind prima dată în istorie când o formă de muzică
contemporană care nu provenea din Anglia sau SUA
devenea populară în întreaga lume, mult înainte de
KPop sau Reggaeton.
Comemorarea a 40 de ani de la dispariția lui Marley
emoționează și mai mult, fiindcă anul acesta a încetat
din viață și Bunny Wailer, ultimul membru fondator
al grupului lui Marley, The Wailers. „Acum The Wai
lers sau reunit în sfârșit întrun alt plan al existenței“,
spune managera lui Bunny, Maxine Stowe. SDC
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A fost 1971 un moment extraordinar
pentru cinematografie?
„Se întâmplă uneori ca o stranie
alchimie să producă întrun an
anume o cantitate disproporțio
nată de aur cultural. Acesta sa în
tâmplat, de exemplu, în urmă cu
50 de ani, în 1971“, scrie „BBC Cul
ture“. Articolul amintește de fap
tul că 1971 a reprezentat un an ex
traordinar de important în ce
privește muzica (de la rock la reg
gae și soul, o perioadă bogată în
discuri esențiale care au rescris
muzica „populară“, o perioadă
analizată și întro recentă serie
Apple+, 1971: The Year that Music
Changed Everything). „În același
timp, în lumea filmului“, continuă
articolul, „moștenirea anului 1971
este reprezentată de un mozaic de
imagini de neuitat din opere care
au schimbat cinematografia. Un
rezultat creativ de la care puțini
sau putut sustrage, fie că lea plă
cut, fie că ia ofensat“.
Articolul amintește că 1971 a
fost anul în care au fost lansate
filme foarte importante, precum

distopicul Portocala mecanică,
Get Carter („al cărui fatalism în
tunecat oferea o antiteză escapis
mului fericit al anilor ’60“), Dirty
Harry („care a anunțat reîntoar
cerea la justiția de tip cowboy îm
potriva «punkiștilor» hippie“),
multe alte opere de mare calitate
și foarte variate precum Shaft,
McCabe and Mrs Miller, Filiera
franceză, Harold and Maude, The
Last Picture Show, The Devils,
Klute etc. De asemenea, amintește
BBC, 1971 sa situat în mijlocul
unor mișcări artistice remarcabile
precum genul blaxploitation, fil
mele giallo italiene sau cinemato
graful produs la Bollywood, a fost
anul în care autori deja consacrați
au produs opere de referință și în
care sau lansat noi autori precum
Clint Eastwood, care a debutat în
regie cu Play Misty for Me.
Care ar putea fi explicația
existenței unui an atât de impor
tant? se întreabă BBC. 1971 a fost
începutul unei „decade în care

filmele contau“, cum spune isto
ricul de cinema David Thomson.
În anii precedenți, vechiul Holly
wood era afectat de reducerea
uriașului succes financiar de până
atunci, marile studiouri aveau
probleme și începeau să fie cum
părate de firme nonmedia, nu
mărul spectatorilor scăzuse dra
matic. În același timp, începea să
se remarce un val nou de creatori,
„Noul Hollywood“, o nouă gardă
de cineaști care înlocuia vechea
gardă. Este vorba despre o altă
generație de artiști care sa bucu
rat de o libertate artistică fără pre
cedent din partea producătorilor,
de cineaști cu mentalitate inde
pendentă și de artiști care se în
depărtau de formele tradiționale
întro viziune mult mai în acord
cu noile generații de spectatori,
mai puțin dispusă să își cenzureze
atitudinea față de sex, politică sau
violență.
„Fenomenala bogăție a produc
ției creative a anului 1971 și a celor

care au urmat nu a ținut atât de
circumstanțele materiale ale in
dustriei filmului cât de răspunsul
cineaștilor la o perioadă profund
deranjantă“, scrie BBC, „în SUA,
întregul edificiu de încredere și
optimism în viața națională înce
puse să se prăbușească. În Marea
Britanie se înregistra revolta con
tra conformismului monoton al
unei nații care încă se agăța de va
lorile de dinainte de război“.
BBC se întreabă în ce măsură
un an ca 1971 mai poate fi repetat:
„Când privim retrospectiv la fil
mele de acum 50 de ani și ne bu
curăm de un moment cultural su
perlativ, nu facem decât să punem
în relief starea cinemaului de as
tăzi. După jumătate de secol, tu
multul social nu a dispărut. Dar
sunt filmele de astăzi la fel de
bune care cele de odinioară?“.
Răspunsul autorului articolu
lui este nu. Astăzi, filmul ameri
can, de exemplu, na fost niciodată
mai constrâns de forțele pieței și
„niciodată nu a fost mai evidentă
lipsa lui de material original“. Un
cineast apărut și format în anii ’70,
Martin Scorsese, vorbește despre
aceasta în controversatul editorial
publicat de „New York Times“ în
2019, unde susține că filmul, as
tăzi, nu mai este un decât un pro
dus și în care afirmă că artiștii con
temporani trebuie să se supună

imperativelor giganticelor firme
de streaming și media, reducând
filmul la „un set specific de cereri
care sunt concepute numai ca
variații ale unui număr finit de
teme“. „Cred că marea diferență
dintre «atunci» și «acum» este că
filmele de atunci cereau mult de la
spectatori, iar spectatorii erau
dispuși să răspundă provocării“,
spune Thomas Doherty, specialist
în istoria culturii și profesor la
Brandeis University. „Această
relație simbiotică dădea încredere
regizorilor care vedeau că specta
torii erau dispuși să se confrunte
cu un film care, poate, pentru ei era
bizar, provocator, revizionist sau
dezgustător. Nu vă plac finalurile
nefericite? Ghinion. Nu faceți
diferența între băieții buni și băieții
răi? Maturizațivă!“
„Filmele de astăzi“, crede profe
sorul Doherty, „nu cer multe din
partea publicului. Ele sunt preocu
pate doar de satisfacerea lui“. „Unii,
evident, nu sunt de acord cu un ast
fel de punct de vedere, alții au acu
zat de elitism opiniile lui Scorsese.
(...) Indiferent ce credeți despre ac
tualul peisaj cinematografic, un lu
cru e sigur: lucrurile sau schimbat
dramatic“, scrie BBC. SDC
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Thrillercult realizat de William Friedkin, Filiera fran
ceză, recompensat cu cinci premii Oscar, a fost lansat
pe 7 octombrie 1971 și a rămas unul dintre marile
modele ale genului. Interpretul rolului principal,
Gene Hackman (care a fost recompensat cu un Oscar
pentru rolul detectivului Popeye Doyle) a acceptat
să vorbească despre film, deși este retras din lumina
reflectoarelor încă din 2004. „Am văzut filmul doar o
singură dată, acum 50 de ani“, spune actorul în vârstă
de 91 de ani. „Dacă are o moștenire, nu știu exact în

ce consistă ea. La vremea la care lam făcut, era pentru
mine doar o poveste respectuoasă despre un polițist
care ținea să rezolve o anchetă.“ Nici una dintre sce
nele celebre din Filiera franceză, precum cea a ur
măririi unui criminal prin New York, nu îl impresio
nează foarte tare pe Hackman, care consideră că
scena urmării din Bullit (1968) este mai reușită. „Dar
Filiera franceză ma ajutat mult în carieră și îi sunt
recunoscător“, spune Hackman, care a câștigat un al
doilea Oscar în 1993 pentru rolul din Unforgiven. SDC
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Martin Scorsese: arta ﬁlmului
este devalorizată întruna
După ce a provocat o mare contro
versă atunci când a declarat că fil
mele cu supereroi sunt doar „o ex
cursie întrun parc de distracții“,
respectatul regizor american Mar
tin Scorsese revine cu un alt text
în care ia apărarea cinematogra
fului ca artă, devalorizat în această
era a streamingului.
În revista „Harper’s Magazine“,
Scorsese semnează un lung eseu,
în care laudă filmele lui Federico
Fellini. În text, autorul filmului
Taxi Driver vorbește despre as
pectele pozitive și negative ale
„revoluției streaming“.
Pe de o parte, Scorsese admite
că streamingul, o „unealtă a de
mocratizării“, oferă noi oportu
nități cineaștilor de ași distribui
operele (ultimul lui film, The
Irishman, este produs și difuzat
de Netflix – n.r.). Pe de altă parte
însă, regizorul regretă că, în con
textul actualului model de busi
ness, filmul, în special filmul de
artă, este redus la același numitor
comun cu clipurile de 5 minute de

pe YouTube, cu reclamele sau cu
postările în social media. „Arta ci
nemaului este sistematic devalo
rizată, trasă pe tușă, înjosită și re
dusă la cel mai mic numitor
comun, cel de «content/ conți
nut»“, spune Scorsese. „Acum cin
cisprezece ani, termenul «conți
nut» era rostit doar când se
discuta despre cinema la un nivel
serios și doar în relație cu terme
nul de «formă». Apoi, treptat, a fost
folosit tot mai mult de cei care au

Artiștii continuă să își
vândă muzica la vrac
Continuă trendul marilor vedete
ale muzicii care își vând dreptu
rile asupra cataloagelor lor de
piese. Ultimele pe această listă,
două grupuri de foarte mare suc
ces: rockerii americani de la Red
Hot Chili Peppers (care șiau ce
dat drepturile asupra pieselor că
tre firma britanică Hipgnosis pen
tru 140 de milioane de dolari),
urmați aproape imediat de către
cei de la Kid Creole and the Coco
nuts, care șiau vândut parte din
drepturi asupra a 250 de piese fir
mei One Media iP Group. Atât
Hipgnosis cât și alte firme de gen
au investit masiv în ultimul ani în
achiziționarea de drepturi asupra
operei unor muzicieni sau gru
puri celebre. Numai Hipgnosis a
scos din buzunare peste 1 miliard
de lire sterline, achiziționând,
printre altele, 50% din drepturile
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asupra muzicii lui Neil Young, dar
a semnat contracte, în ultimele
luni, și cu Shakira și fostul membru
al trupei Fleetwood Mac, Lindsey
Buckingham. Alte nume uriașe ale
muzicii care apar pe această listă
sunt Bruce Springsteen, Bob Dy
lan, Stevie Nicks, David Crosby,
Blondie, Dave Stewart, Motley
Cruw, și mulți alții (inclusiv vân
zarea de către urmași a cataloage
lor unor artiști dispăruți).
Sunt câteva motive pentru care
muzicienii preferă să facă acest
lucru. Primul ar fi creșterea con
sumului muzicii în streaming a
dus și la o creștere a valorii aces
tor cataloage – numai anul trecut,
veniturile din streaming au cres
cut cu 21% față de anul precedent,
peste 10 miliarde de dolari.
Un alt motiv este acela că veni
turile muzicienilor au fost drastic
afectate de interzicerea turneelor
și concertelor în pandemie. Și, nu
în ultimul rând, o astfel de vân
zare este mult mai profitabilă
pentru muzicieni din punct de ve
dere al impozitelor. SDC

preluat companiile de massmedia,
dintre care cei mai mulți nici nu
știau nimic despre istoria acestei
forme de artă care este cinemato
graful, și care nici nu sau gândit
vreodată că ar trebui să știe mai
mult. «Content» a devenit un ter
men de business pentru toate ima
ginile în mișcare: un film de David
Lean, un videoclip pentru pisici, o
reclamă la Super Bowl, o conti
nuare a unui film cu supereroi, un
episod dintrun serial. Termenul a

fost legat, desigur, nu de experiența
mersului la cinema, ci de vizionarea
de acasă, pe platformele de strea
ming care au ajuns să elimine
experiența mersului la film, așa cum
Amazon a eliminat magazinele.“
Scorsese se teme că revoluția
streaming și „achiziția de content“,
indiferent care e acesta, a eliminat
rolul de curator pe care trebuie să
îl aibă instituțiile comerciale,
achiziția sau producerea de opere
pentru consum bazate pe anumite
criterii sau standarde, o practică pe
care o mai implementează doar
platforme precum Turner Classic
Movies (TCM) și Criterion Channel.
„A fi curator nu înseamnă să fii
nedemocrat sau «elitist», termen
folosit atât de des în ultima vreme
încât șia pierdut sensul“, scrie
Scorsese. „Este un act de generozi
tate, împărtășești cu ceilalți ce îți
place ție și ce te inspiră pe tine. Al
goritmii rețelelor de streaming nu
se bazează decât pe calcule care tra
tează cinefilul drept un consuma
tor și nimic mai mult. Dar nu putem
să ne bazăm pe businessul cinema
tografic – devenit azi un business
de divertisment vizual în masă, și
care pune accent numai pe «busi
ness» – să salveze cinemaul. Cei
dintre noi care cunosc cinemaul și

istoria lui trebuie să arătăm lim
pede celor care dețin drepturile
asupra capodoperelor că aceste
filme înseamnă mai mult decât o
marfă care să fie exploatată atât cât
se poate și apoi închisă în depozit.
Aceste filme se numără printre cele
mai mari comori ale culturii noas
tre și trebuie tratate în consecință.“
Aceste păreri ale lui Scorsese
sunt un ecou al unei declarații pe
care celebrul regizor a făcuto în
noiembrie 2019, când avertiza: „As
tăzi ne aflăm întro nouă lume și
trebuie să fim extravigilenți. Unii
oameni chiar consideră că dedi
carea pentru forma artistică poate
fi înlocuită cu algoritmi și formule
de calcul financiar, dar, vă rog,
amintițivă că acestea sunt doar o
iluzie, fiindcă nu există substitut
pentru expresia artistică“.
Iar întrun comentariu în „The
New York Times“, în aceeași pe
rioadă, Scorsese scria: „Multe dintre
filmele de astăzi sunt un produs per
fect manufacturat pentru consum
imediat. Multe dintre ele sunt bine
făcute, de echipe de oameni ta
lentați. Cu toate acestea, le lipsește
ceva esențial în cinema: viziunea
unificatoare a unui artist. Fiindcă,
desigur, artistul individual este cel
mai riscant factor dintre toate“. SDC

De ce a murit muzica rock:
versiunea Gene Simmons
„Rock is dead“, insistă de mai
mulți ani celebrul Gene Simmons,
basist al formației KISS. Alice Coo
per crede altceva.
„Dacă luăm în calcul perioada
dintre 1958 și 1988, adică 30 de
ani, vedem că a fost o epocă în
care am avut parte de Elvis, The
Beatles, The Rolling Stones, Pink
Floyd și tot așa”, spune Simmons.
Pe urmă am avut parte de versiu
nea heavy a rockului, Metallica,
Iron Maiden, AC/DC, chiar KISS.
Chiar și de U2, Prince, Bowie sau
Eagles. Dar, vă întreb, din 1988 în
coace, care au fost noii Beatles?
Unii ar spune că Foo Fighters, dar
asta înseamnă să te păcălești sin
gur. Nici una dintre trupele de
succes de azi, indiferent de gen, nu
este Beatles. Ele nu compun cân
tece, ei nu cântă la vreun instru
ment. Da, toți îl iubim pe Elvis,
care na scris vreun cântec în viața
lui, dar asta e nimic comparativ cu
Beatles“, spune Simmons.
Muzicianul are o explicație
pentru ceea ce sa întâmplat: „Mo
tivul nu este lipsa talentelor,

rațiunea este de fapt că tinerii de
azi, cei care trăiesc acasă la mama,
au decis la un moment dat că nu
mai vor să dea bani pe muzică. Nu
vor decât să descarce de pe net și
să dea share. Iar asta a ucis și ul
timele șanse la viață a următoarei
generații de mari formații. Faptul
că muzica a devenit gratuită. Prin

urmare formațiile de astăzi nu
mai au nici o șansă“.
Alice Cooper, alt veteran al roc
kului, care tocmai a lansat un nou
album (Detroit Stories), este mai
optimist. „Eu sunt convins că vom
vedea curând o resurgență a hard
rockului“, spune Cooper. „Fiindcă
fiecare generație se va revolta
contra ultimei generații, iar ul
tima generație este foarte tech,
adică techno în sus și în jos.“
Cât despre părerea basistului
de la KISS, Alice Cooper o tra
tează cu o oarecare ironie: „Din
punct de vedere al businessului, e
drept ceea ce spune Gene, că roc
kul e mort, e valid. Dar știți că as
tăzi adolescenții dau bani pe
discuri de vinil? Cred că asta ne
arată că undeva, prin garajele
părinților, mulți puști învață să
cânte piese de Aerosmith, Ozzy
sau Alice. Pentru că rockul este
prea fun ca să moară“. SDC
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