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Dat fiind contextul
internațional, generat de
războiul sângeros din
Ucraina, declanșat de
Putin, Gala Premiilor 
„Observator cultural“ 
se desfășoară anul acesta
sub semnul solidarității 
cu Ucraina.

Publicăm nominalizările la cele
șase categorii, rezultate în urma
voturilor acordate de redactorii și
colaboratorii care au urmărit
noile apariții editoriale pe tot
parcursul anului trecut. Poate că
și din pricina recluziunii impuse
de pandemie, în 2021 au apărut
multe cărți foarte bune și a fost
imposibil ca toate să se regă�
sească pe lista de nominalizări. 

Și pentru această a XVI�a ediție
a fost păstrată regula ca autorii
foarte apropiați de redacția „Obser�
vator cultural“ – redactori și cola�
boratori constanți sau care sunt
implicați în proiecte editoriale îm�
preună cu revista – să nu apară pe
lista volumelor votate de membrii
juriului preliminar, chiar dacă vo�
lumele ar fi meritat cu prisosință
atenția juraților. Așa se face că nu
au fost supuși jurizării Nora Iuga cu
volumul Marea păcăleală (Casa de
pariuri literare), Bogdan Crețu cu
romanul Cornul inorogului (Edi�
tura Polirom), Șerban Axinte cu
Scrâșnetul dinților (poezie, Editura
Cartier) și Emanuela Ignățoiu�Sora,
cu volumul de poezie Clinamen
(Casa de pariuri literare).

NOMINALIZĂRI 2022

CRITICĂ LITERARĂ/ 
ISTORIE LITERARĂ/ 
TEORIE LITERARĂ

l Alexandra Ciocârlie, Principi și
scriitori în Roma antică, Huma�
nitas
l Cosmin Ciotloș, Cenaclul de
luni. Viața și opera, Pandora M
l Al. Cistelecan, Fete pierdute.
Notițe pentru o istorie a poeziei
feminine românești, Cartier
l Mircea Mihăieș, Finnegans
Wake, 628, Polirom
l Laura Pavel, Personaje ale teo�
riei, ființe ale ficțiunii, Institutul
European
l Marta Petreu, Blaga, între le�
gionari și comuniști, Polirom

MEMORIALISTICĂ
l Sorin Antohi, Jean�Jacques As�
kenasy, Oameni și patrii, Poli�
rom
l Eugen Doga, Viața mea așa cum
a fost să fie, Cartier
l Vasile Ernu, Sălbaticii copii
dingo, Polirom
l Veronica D. Niculescu,
Pescărușul de la geam. Jurnalul
unui cuib, Polirom
l Andrei Șerban, Niciodată sin�
gur, Polirom

ESEU/ PUBLICISTICĂ
l Ștefan Afloroaei, Despre simțul
vieții, Polirom
l Sorin Alexandrescu, Lumea in�
certă a cotidianului, Polirom
l Cristian Cercel, Filogermanism
fără germani. România în căutarea

europenității, Polirom
l Corina Ciocârlie, București, ki�
lometru 0, Tracus Arte
l Cristian Iftode, Viața bună. O
introducere în etică, Trei
l Andrei Oișteanu, Moravuri și
năravuri. Eseuri de istorie a
mentalităților, Polirom
l George Volceanov, Un Shake �
speare pentru mileniul trei, 
Tracus Arte

PROZĂ

l Cristian Fulaș, Ioșca, Polirom
l Tudor Ganea, Cântecul păsării
de plajă, Polirom
l Florin Lăzărescu, Noaptea plec,
noaptea mă�ntorc, Polirom
l Raluca Nagy, Teo de la 16 la 18,
Nemira

l Cristian Teodorescu, Tatăl meu
la izolare, Polirom
l Radu Sergiu Ruba, Semnătura
indiană, Trei

POEZIE
l Svetlana Cârstean, sunt alta,
Nemira
l Claudiu Komartin, Autoportret
în flama de sudură, Casa de Edi�
tură „Max Blecher“
l Ștefania Mihalache, Cronica
Akasha, Nemira
l Florentin Popa, Dezintegrare,
OMG
l Simona Popescu, Cartea plan�
telor și animalelor, Nemira
l Bogdan�Alexandru Stănescu,
Adorabilii etrusci, Charmides

DEBUT
l Ramona Boldizsar, nimic nu e
în neregulă cu mine (poezie),
CDPL
l Robert Cincu, Postmodernis�
mul în teoria literară româ�
nească (critică), OMG

Gala Premiilor „Observator
cultural“: marți, 17 mai, 

la Teatrul Odeon 
După doi  ani  (2020 și  2021) ,  în care Premii le au fost
acordate onl ine și  transmise în direct pe pagina de Face-
book a revistei  (cu laureați i  ș i  membri i  jur iului  inter-
venind doar în fața camerelor v ideo) ,  după ce,  din motive
de pandemie,  Premii le au fost amânate din primăvară 

în toamnă,  anul  acesta revista va acorda,  din nou,  Premi-
i le „Observator cultural“ la Teatrul  Odeon,  gazdă încă de
la prima ediț ie ,  în  2007,  până în 2019.  În acest an,  Gala
Premii lor  va avea loc la Teatrul  Odeon,  marți ,  17 mai ,  de
la ora 19.00.
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l Teodor L. Nedeianu, Geaca lui
Kafka (proză), Polirom
l Ileana Negrea, Jumătate din
viața mea de acum (poezie),
frACTalia
l Adelina Pascale, maki for 2,
Casa de Editură „Max Blecher“
(poezie)
l Cătălina Stanislav, Nu mă în�
trerupe (poezie), OMG
l Iulia Tegge, Mirajul reflectării.
Spre o istorie a metaficțiunii în
romanul românesc (critică),
OMG

Anul acesta au votat pentru
nominalizări: Șerban Axinte, Bog�
dan Crețu, Victor Cobuz, Silvia Du�
mitrache, Cezar Gheorghe, Cristina
Ispas, Adrian Lăcătuș, Doris Miro�
nescu, Adrian Mureșan, Carmen
Mușat, Oana Cătălina Ninu, Iulia
Popovici, Alina Purcaru, Ovidiu
Șimonca.

Juriul final care va alege lau �
reații de la această ediție este al�
cătuit din: Victor Cobuz, Bogdan
Crețu, Cezar Gheorghe, Adrian
Lăcătuș, Iulia Popovici, Alina Pur�
caru, Carmen Mușat.

PREMIUL „GHEORGHE
CRĂCIUN“ PENTRU 
OPERA OMNIA

Ca și la precedentele ediții, revista
„Observator cultural“ va acorda

Premiul „Gheorghe Crăciun“ pen�
tru Opera Omnia unui scriitor al
cărui nume va fi anunțat în seara
Galei. La edițiile de până acum,
acest premiu le�a revenit următo�
rilor: Mircea Horia Simionescu
(2007), Mircea Ivănescu (2008),
Norman Manea (2009), Radu
Cosașu (2010), Emil Brumaru
(2011), Șerban Foarță (2012), Du�
mitru Țepeneag (2013), George
Banu (2014), Nora Iuga (2015), An�
gela Marinescu (2016), Ana Blan�
diana (2017), Gabriela Adameș� 
teanu (2018), Constantin Abăluță
(2019), Ion Vianu (2020), Marta
Petreu (2021).

PREMIUL SPECIAL PENTRU
TRADUCERE DIN LIMBA
SPANIOLĂ

În cadrul Galei se va decerna și un
premiu special pentru traducere
din limba spaniolă în limba ro�
mână, acordat în colaborare cu In�
stitutul Cervantes din Bucu rești.
Acesta a fost lansat la ediția din
2021, fiind dedicat celei mai bune
traduceri în limba română a unei
cărți în limba spaniolă, apărută în
Spania sau în alte țări hispanofone.

Juriul final, care va alege car�
tea câștigătoare, va fi format din
Corin Braga (Universitatea „Babeș�
Bolyai“ Cluj�Napoca), Mianda Cio �
ba (Universitatea din Bucu rești) și
Ilinca Ilian (Universitatea de Vest
din Timișoara).

„Ne dorim nu doar să popula�
rizăm operele celor care scriu în
limba spaniolă, ci și să recu noaș �
tem importanța muncii traducă�
torilor, aceștia fiind cei care, la
urma urmei, fac cunoscute cul�
tura și limba noastră pretutin�
deni în lume. Subliniez și im �
portanța activității editurilor din
România, o activitate atât de ne�
cesară și de bogată. Tuturor aces�
tora la este dedicat acest premiu,
care sperăm să devină o tradiție și
să ajungă tot mai cunoscut la edițiile
viitoare. Sperăm ca următoarea

ediție să se desfășoare cu pre �
zență fizică“, a declarat Jorge Ji�
ménez�Zumalacárregui, directo� 
rul Institutului Cervantes din
București, în cadrul Galei Premii�
lor „Observator cultural“ 2021.

NOMINALIZĂRI

l Javier Cercas, Terra Alta, tra�
ducere de Mioara Angheluță,
Editura RAO;
l Javier Marías, Așa începe răul,
traducere de Lavinia Similaru,
Editura Litera;
l Clara Usón, Asasinul timid, tra�
ducere de Mariana Sipoș, Edi�
tura Polirom;
l Mario Vargas Llosa, Vremuri
grele, traducere de Marin Mă�
laicu�Hondrari, Editura Huma�
nitas;
l Teatru spaniol contemporan
2010�2020, traducere de Ioana
Anghel, „Teatrul azi“/ Fundația
Culturală „Camil Petrescu“

PREMIUL 
OBSERVATOR LYCEUM

Premiul Observator Lyceum (aflat
la cea de�a șaptea ediție), acordat
unui volum aflat pe lista de nomi�
nalizări la categoria „Proză“, va fi
decis de către un juriu alcătuit
din liceeni de la mai multe colegii
naționale din București, propuși

de profesori de limba și literatura
română: „I.L. Caragiale“ (partici�
pante: Maya Hermon și Ioana Ba�
lazs, profesor�coordonator, Mioara
Colțea), „George Coșbuc“ (partici�
pantă: Diana Maria Dumitru, profe�
sor�coordonator: Theodora�Alina
Roșca), „Mihai Eminescu“ (partici�
pante: Ioana Micu, Maria Micu, pro�
fesor�coordonator: Rodica Bogdan),
„Iulia Hasdeu“ (participante: Mi�
haela Tudor și Maria Viuleț, profe�
sor�coordonator: Dorica Boltașu),
„Sfântul Sava“ (participantă: Rebeca
Dumitrașcu, profesor�coordonator:
Irina�Roxana Georgescu), „Gheorghe
Șin cai“ (participante: Maria Mușat,
Maria Scoipan, profesor�coordona�
tor: Luminița Gheorghiu).

PREMIUL OBSERVATOR
UNIVERSITAS

Aflat la cea de�a patra ediție, pre�
miul Observator Universitas va fi
acordat unui volum de poezie, de
către un juriu alcătuit din stu denți
din mai multe centre universitare.

NOMINALIZĂRI

l Svetlana Cârstean, Sunt alta,
Nemira
l Vlad Moldovan, ezoezo, OMG
l Florentin Popa, Dezintegrare,
OMG

l Simona Popescu, Cartea plan�
telor și animalelor, Nemira
l Bogdan�Alexandru Stănescu,
adorabilii etrusci, Charmides
l Miruna Vlada, Prematur, Cartier

Studenții, masteranzii și docto�
ranzii implicați în realizarea nomi�
nalizărilor și alegerea câști găto�
rului: Vlad�Mihai Bogza, George
Ciucă, Victor Cobuz, Sofia Ilie, Lavi�
nia Liță, George Mihalache, Mihaela
Munteanu, Daniel Cătălin Năstase,
Lavinia Tache, Ioana Tătărușanu,
Daniela Vizireanu, Andrada Yunu�
soglu, Andreea Zavicsa (Universita�
tea din București), Mihnea Bâlici,
Teona Farmatu, Paul Mihai Paras�
chiv (Universitatea „Babeș Bolyai“
din Cluj�Napoca), Iarina Șleam
(Universitatea de Artă și Desing din
Cluj�Napoca), Andrei Peptine (Uni�
versitatea „Transilvania“ din Bra �
șov), Alexandru Higyed (Universita� 
tea de Vest din Timi șoara), Șerban
Acasandrei, Ioan Coroa mă, Anasta�
sia Fuioagă, Silviu Romaniuc, An�
drada Strugaru, Cătălina Suditu,
Gabriela Vieru, Bogdan Vișan (Uni�
versitatea „Alexandru Ioan Cuza“
din Iași).

Trofeele pentru Premiile „Ob�
servator cultural“ sunt realizate
de Elena Dumitrescu.

Momentele artistice din ca�
drul Galei vor fi oferite de grupul
Violoncellissimo. SDC
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Polirom anunţă câștigătoarea Concur-
sului de Debut al editurii la secţiunea
Proză, ediţia 2022: Irina Anghel,
Banchetul cerșetorilor.

Irina Anghel: „Îmi plac povestirile
polițiste, iubirile neterminate în fic �
țiune, prieteniile de tip societate se�
cretă, jocurile de cuvinte, Rolling
Stones și naratorii care se bagă ne �
invitați în poveste. Am ajuns să le com�
bin pe toate și a ieșit, zic eu, o carte
despre cum locurile și oamenii pe
care�i pierdem se încăpățânează să ră�
mână cu noi. Banchetul cerșetorilor a
pornit de la un schimb de replici peste
care am dat trăgând cu urechea într�o
librărie în liceu și pe care l�am trans�
format atunci într�o povestire scurtă
în care apar doar trei dintre persona�
jele din carte (bineînțeles, unul nu
apare, ci dispare). Mi�a rămas însă pe
creier ideea că n�am ghicit nici jumătate

din ce s�a întâmplat, de fapt. Așa că am
petrecut următorii ani – și mai ales ul�
timele luni – scriind și rezolvând pro�
blema“.

Irina Anghel s�a născut la Iași. Este
jurnalist la Bloomberg în Londra. Îna �
inte de a se alătura re dacției Bloom�
berg, a scris, printre altele, pentru
„Buletin de Bucu rești“, Economedia și
Școala9. Are un masterat în jurnalism
și politici economice de la Sciences Po
Paris și este licențiată în economie po�
litică la King’s College London.

Perioada de înscriere la ediția din
acest an a concursului s�a încheiat la
data de 4 martie 2022, cu 70 de manus�
crise participante.

Premiul pentru manuscrisul de�
clarat câștigător constă în publicarea
acestuia în cursul anului 2022. 

Câștigătorii edițiilor anterioare:

• Teodor L. Nedeianu, Geaca lui

Kafka (2021): Premiul Tânărul Scriitorul
al anului, Gala Tinerilor Scriitori/
Cartea de Poezie a anului 2021;

• Ema Stere, Copiii lui Marcel
(2020): Premiul Uniunii Scriitorilor
din România, secțiunea Debut, ediția
2021 • Premiul „Sofia Nădejde“ pentru
Literatură Scrisă de Femei, ediția
2020, la secțiunea Debut�Proză;

• Roxana Dumitrache, Papa Nico�
lau și alte povestiri foarte, foarte
scurte (2019);

• Iulian Bocai, Ciudata și în duio �
șătoarea viață a lui Priță Barsacu (2018):
Premiul Festivalului Primului Roman
de la Chambéry, Franța, ediția 2019 •
Premiul revistei „Observator cultural“
pentru Debut, ediția 2019; 

• Alexandru Done, Downshifting
(2017): Premiul Uniunii Scriitorilor
din România pentru anul 2017,
secțiunea Debut. SDC

Încă două texte de Jurnal și 
încheiem. Mai e un pic.

Duminică, 8 mai
Despre Baresi, Răducioiu spunea
că era cel mai tăcut dintre fot �
baliști. În afara gazonului. Pe te �
ren se transforma. Dar nu era
vio lent, l�ați văzut pe Baresi elimi�
nat? Nu l�ați văzut. Avea un frate
mai mare, care juca la Inter, dar
era mai mic, fiindcă pe teren Fran �
co era mai mare decât toți cei care
au fost, sunt și vor fi. Și a ajuns,
deja!, la 62 de ani.

Vineri, 6 mai
Vestea bună e că am câștigat la lo�
terie. Vestea proastă e că am
câștigat șase euro. Vestea și mai
proastă e că am pierdut biletul.

Miercuri, 4 mai
Toni Greblă, prefect al capitalei
vlahilor. Ei, așa da, bravo, valahíe
maximă. 

Marți, 3 mai
E drăguț că în cazul vlah se folosește
în continuare termenul democrație
(chiar și democrație originală, cum
ne�a lăsat vorbă Iliescu), dar vin și
propun, totuși, unul mai adecvat
realității: neosecuristocrație. În Ro�
mânia e neosecuristocrație.

E păcat că nu mai țin tinerii
noștri vlahi oracole, ca pe vre�
muri. Ar fi fost un bun prilej să se
aștearnă, piedică în calea uitării,
frumoasele versuri: „Când se lasă
seara și ai chef de ducă/ Să�ți
aduci aminte de Guvernul Ciucă“.

Variațiuni pe aceeași temă:
„De te uiți în jur și n�ai loc de
muncă/ Să�ți aduci aminte de Gu�
vernul Ciucă“ & „De ești securist și
ai trai de vis/ Să�i mulțumești lui
nenea Iohannis“ & „Sunt doi într�o
barcă/ Unul e Ciolacu, altul e
Șoșoacă“ & „Nu e animal ca oaia/
Nici ministru cum e Daea“.

Duminică, 1 mai
O notă de acum trei ani de când
am fost ultima dată la Marea Nea �
gră: „Dar cel mai frumos e pe
Olimp, bucuria bugetarului, altă�
dată, pe sindicat, pe tabel. Acuma
tre’ să fii atent la briza mării, când
se întețește vântul poa’ să�ți cadă
rămășițele pământești ale unui
hotel în cap, grijă mare“.

Sâmbătă, 30 aprilie
Eu, în timpul liber, mai sunt și
globe�trotter, asta e situația. Și
vine o zi în viața unui globe�trot�
ter d�ăsta când nu mai are ce face
și următoarea sa destinație este
Bulgaria, fiindcă s�au epuizat toa �
te celelalte. Ziua aceea a venit, iată,
și�n cazul meu. Mă voi duce să
revăd, după zece ani, țaratul de la
sud de Dunăre, nu mai am încotro.

O să rezum ce îmi lipsește din
România când nu sunt în Româ�
nia într�un singur cuvânt: nimic.

Vineri, 29 aprilie
Am fost plecat dintre vlahi, slavă
zeilor, i�am scăpat puțin din ve�
dere, și ce mi�e dat să aflu acum:
zdrobiră oltenii tot, păliră Viena,
Pragul și Parisul. Auzii că tocmai
Craiova e cel mai cel oraș din Eu�
ropa, dacă nu de pe pământ. Sunt
confuz: eu știam că odinioară Ca�
racalul era buricul galaxiei. Ce s�a
întâmplat cu țara? De ce nu mai e
ea cum era ea?

Joi, 28 aprilie
Ar fi frumos să cumpere Musk ăla
și Valahia, just for fun.

E frumos cum se ia Cîțu, că e
mai mic, după cuplul de comici
Ciolacu�Ciucă. Acum, dacă i�ar
putea pune cineva pe ăștia și la
muncă... 

Dar, mai bine, lăsați, se mai
apucă la vârsta asta, la care buge�
tarul vlah serios e deja pensionar
special, ar fi și păcat.

„Omul, dacă e om, trebuie să
fie porc cu un motiv“, spunea (și
ine făcea și el) Mazilu, dramatur�
gul, în Mobilă și durere.

Și iată aceste frumoase gân�
duri ale domnului Hemingway, la
care mă gândesc eu acum: „Am
luptat două runde cu domnul
Stendhal, și mi se pare că la a doua
am avut oarece avantaj. Cu dom�
nul Tolstoi, cel puțin deocamdată,
n�am curaj să urc în ring“.

Marți, 26 aprilie
„Să n�ai niciodată încredere într�un
om cu pantofii lustruiți“, spunea
(și bine făcea spunând așa) Char�
les Bukowski, poetul. SDC

ANDREI CRĂCIUN
CULEGĂTORUL DE HARFE

Jurnal din anii molimelor (68)

Câștigătoarea Concursului de Debut al Editurii
Polirom la secțiunea Proză, ediția 2022: 
Irina Anghel, Banchetul cerșetorilor
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Președintele Klaus Iohannis a
declarat în urmă cu câteva zile că
actuala coaliție va rezista până
în anul 2024. Aproape că nu
aveam vreo emoție în privința
unei eventuale dispariții a minu�
natei formule PSD�PNL, dar
președintele vine să spulbere
orice vis dinspre opoziție în legă�
tură cu o posibilă despărțire. În
realitate, cele două partide do�
minante, PSD și PNL sunt mai
prietene decât oricând, iar în
ciuda unor împunsături la nivel
local, barca de la Palatul Victoria
va naviga fără probleme încă doi
ani și jumătate.

Același președinte Klaus Iohannis
ne mai spune ceva: că nu s�a dis�
cutat dacă vor fi candidați comuni
și că există varianta ca fiecare par�
tid să meargă pe listă proprie. Dar
va exista aceeași coaliție și după
alegeri. Pentru a nu exista dubii,
iată afirmația integrală a preșe �
dintelui rostită joi, 12 mai:

„Eu cred că această coaliție va
rezista până în 2024. Dacă vor fi
candidați comuni nu s�a discutat.
E o variantă ca fiecare să meargă

pe listă proprie, însă după alegeri
să existe această coaliție. Asta de�
pinde de două lucruri – de rezul�
tatele concrete și de vot. Cu cât
merg mai mulți români să voteze,
cu atât este mai clar rezultatul și
arată direcția în care vor românii
să meargă politica românească“.

Între timp, deasupra econo�
miei românești se adună nori
negri. Inflația a atins un nivel re�
cord, respectiv 14 la sută, fiind cea
mai ridicată din ultimii 18 ani.
Scumpirea cea mai mare a fost la
gazele naturale, cu peste 85 la
sută, dar și prețurile la alimente
au crescut simțitor.

Potrivit datelor Institutului
Național de Statistică, în ultimul

an, nici un produs din coșul de
consum utilizat în calculul infla �
ției nu s�a ieftinit. Vestea proas tă
este că inflația nu dă semne că se
va domoli prea repede. 

Banca Națională a României
ne spune că vom avea inflație de
peste 10 la sută și în prima parte a
anului viitor. Păi hai să analizăm
un pic. Presupunând că inflația nu
va trece de 15 la sută în 2022 (ceea
ce pare cam optimist la ora asta!),
orice creștere salarială sub acest
nivel înseamnă o calitate a vieții
mai proastă pentru români. Dacă
și în 2023 se vor îndeplini pro �
fețiile lui Isărescu, atunci ar tre�
bui ca în total în ziua de leafă să
intre pe card cu un sfert mai mult
ca acum pentru a nu pierde din
puterea de cumpărare.

Dacă întrebi în zona privată,
nu cred să existe companie care să
aibă azi în plan să majoreze sala�
riile cu 25 la sută în următoarele
16�18 luni. Nici măcar la bugetari
lucrurile nu vor sta cu mult mai
bine, pentru că statul nu mai are
bani pentru a acoperi o creștere a
lefurilor la un nivel atât de ridicat.

Cu alte cuvinte, este de

așteptat ca nivelul de trai să cu�
noască o depreciere în perioada
următoare. Deja vedem efectele
când mergem la magazin. Sticla
de ulei de un anume tip costa în
urmă cu doar o săptămână puțin
sub 10 lei, pentru ca între timp să
depășească 11,3 lei. O creștere de
peste zece procente în numai câ�
teva zile. 

În acest timp, pe canalele
media fidele actualei guvernări ni
se spune că PSD și PNL nu au nici
o vină și că, dacă vrem neapărat
vinovați, atunci să ne uităm în�
spre Moscova, la cel care au
declanșat războiul. Parțial, teoria
este adevărată. Dar prețurile pe
zona de energie crescuseră cu
luni bune înainte de a începe ata�
cul lui Putin asupra Ucrainei.
Care au fost deciziile înțelepte ale
guvernelor care s�au succedat la
Palatul Victoria pentru a ține
inflația în frâu și implicit pentru
a nu afecta nivelul de trai al oa�
menilor?

Revenind la afirmația lui
Klaus Iohannis, șeful statului le
transmite celor de la PNL să stea
liniștiți. Dacă nu vor fi liste comune

cu PSD în 2024, atunci vor rămâne
la guvernare și din 2024 încolo.
Mai sunt doi ani și jumătate
până la următoarele alegeri par�
lamentare. 

Timp berechet pentru a face
reforme și a demara marile pro�
iecte de infrastructură. Ce vedem
deocamdată sunt doar promisiuni
și ceva hârtii mutate dintr�o parte
în alta. Până în acest moment nu a
început construcția nici unui spi�
tal regional (din cele trei promise),
iar lucrările merg lent pe tronsoa�
nele de autostrăzi.

România are de luat zeci de
miliarde de euro de la Uniunea
Europeană. Dar de la nivelul poli�
tic cel mai de sus semnalul e altul:
Băieți, oricare ar fi contextul, tot
noi vom fi la guvernare. 

Chiar așa, păi de ce să�și mai
bată capul cei care sunt acum la
butoane? USR nu poate guverna
singur, că nu va lua 51 la sută,
iar pe cei de la AUR îi ținem în
geam pe post de sperietoare.
Mesajul e clar: nu contează cum
guvernăm în acești ani, impor�
tant e că vom fi la masa bogaților
și din 2024 încolo. SDC

FLORIN GHEŢĂU
VAGONUL CU VORBE

Cine va mai clinti guvernarea PSD-PNL?

Mă miră și mă stânjenește so�
lidaritatea cu Rusia etalată în
zilele acestea de război de
unele țări est�europene. La
Serbia și Ungaria mă gândesc,
la vecinii noștri, cu care am
avut de�a lungul timpului
relații frământate, dar care,
cel puțin în istoria recentă, 
s�au situat firesc de aceeași
parte a baricadei cu noi în 
raporturile cu fosta Uniune
Sovietică.

Țin minte că în urmă cu mai mulți
ani am fost într�o vacanță de o
săptămână la Praga. Un oraș în�
cântător, despre care îmi vine
greu să vorbesc altfel decât în cli �
șee superlative. Și cu cea mai bună
bere pe care am băut�o vreodată.
În minte mi�a rămas însă o scenă
ca o fractură – între epoci, între
mentalități, între do uă lumi. Una
din piațetele centrale ale orașului
era ocupată de o expoziție�memo�
rial în aer liber a(l) momentului

’68, cu Primăvara de la Praga și
suprimarea ei brutală, odată cu
invazia trupelor Pactului de la
Varșovia în Cehoslovacia în noap�
tea de 20 spre 21 august. (Atunci a
fost și momentul de glorie al lui
Nicolae Ceaușescu, care a refuzat
să participe la invazie și a ținut fai�
mosul său discurs de condamnare
a intervenției armate, discurs ce 
l�a făcut atât de popular în lumea
occidentală.) Expoziția era impre�
sionantă, cu fotografii mari cât un
stat de om, printre care te plimbai
ca un excursionist în timp, și cu un
ecran mare pe care rulau imagini
din momentele acelea tensionate.
Unul ca mine, crescut aproape
două decenii în cenușia lume co�
munistă, n�avea cum să treacă in�
diferent pe lângă ea.

Erau însă destui tineri pra�
ghezi care o ocoleau. Ce�i drept,
cam încurca circulația. Iar pe toate
laturile piațetei, la parterul clădi�
rilor înalte de acolo, se găseau ma�
gazine elegante, cu produse de lux,

ce contrastau plăcut cu epoca re�
compusă de imaginile expoziției.
Ceva însă mi s�a părut mai puțin
plăcut: la multe magazine se pu�
teau citi anunțuri, panouri și
chiar nume de firme scrise în
cehă și rusă – uneori și în inevita�
bila engleză, dar sistematic în
rusă. Am înțeles rațiunea comer�
cială – rușii avuți, îmbo gățiți
după prăbușirea URSS și grație
acelei prăbușiri, cheltuie nemăsu�
rat în întreaga Europă –, numai
că în contextul dat, cu mementoul
Primăverii de la Praga chiar ală�
turi, mi s�a părut că asist la o a
doua cedare a cehilor în fața cu�
ceritorilor din Est. Acum cuceri�
torii își impuneau voința pe cale
economică, nu militară, însă tot o
făceau. Parcă sfidător, strivind
demnitatea celor pe care îi supu�
seseră odinioară cu tancurile, îi
sileau acum să le facă reverențe
lingvistice. Sau poate eram eu,
fost copil al lagărului comunist,
mult prea susceptibil.

O nemulțumire similară am
simțit când am văzut reacția – sau
mai degrabă lipsa de reacție – a
Serbiei și Ungariei față de invazia
Rusiei în Ucraina. Știu bine că
situația Serbiei e mai complicată
și că, la nivelul mentalului colec�
tiv, sârbii nutresc sentimente si�
milare cu rușii față de Occident și
Statele Unite. Ambele națiuni
slave consideră că în ultimele de�
cenii au fost nedreptățite și perse�
cutate, ambele au un complex al
victimei și, cel puțin conjunctural,
se simt aliate. Asta deși cu câteva
decenii în urmă, atunci când mai
existau și Iugoslavia, și Uniunea
Sovietică (a cărei dispariție o re�
gretă actualul lider rus), puțin a
lipsit ca fosta Iugoslavie să devină
una din victimele expansionismu�
lui rusesc (sau, dacă vreți, sovietic,
deși diferența nu�i foarte mare).

În cazul Ungariei nici nu știu
ce explicație să găsesc. În 1956 Un�
garia a fost călcată în picioare,
agresată și umilită de trupele Uni�
unii Sovietice cam la fel cum este
agresată Ucraina azi de trupele
rusești. Parcă n�a trecut atât de
mult de atunci. Iar în politica ex�
ternă (ca și în cea internă) Rusia

de azi nu se deosebește mai deloc
de Rusia sovietică din 1956. E un
lucru la care un maghiar pățit s�ar
gândi de două ori, indiferent de
interesele imediate ale statului
ungar și de micile facilități pe care
le�ar oferi Putin aliaților săi de
conjunctură. Noi, românii, după
două secole în care aproape orice
apropiere de Rusia țaristă sau so�
vietică s�a încheiat prost, am în �
vățat măcar atât: să ne temem de
țara aia chiar și când ne face da�
ruri. Mai ales că și azi liderii de la
Kremlin par să considere valabil
răspunsul dat într�o anecdotă
veche la o întrebare de la Radio
Erevan: cu cine se învecinează
Rusia? Evident, cu cine vrea ea. SDC

RADU PAVEL GHEO
ROMÂNII E DEŞTEPŢI

Tovarăși cu Rusia
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Incipitul epatant se vrea un fel de
justificare că, nefiind eu „critic mu �
zical“ sau „realizator de emi siuni“
agățat de noutăți precum mo luș �
tele de carena unei corăbii, îmi
permit să ratez apariții re mar ca �
bile din zona rockeristică, ba chiar
să amân nepermis întâlnirea cu
valorile stridente. Luxul acesta nu�mi
scuză nenumăratele defi ci ențe,
nici nu se substituie obligației de a
fi cinstit cu eventualul cititor.
Nădăjduiesc, simplu, ca textul meu
să incite la ascultarea vreunui disc,
iar verdictul asupră�i să aparțină
celui care citește semnalul din
această pagină – o manifestare a
plăcerii, nu judecată de valoare,
chestie la care nu mă pricep.

Circumstanțele m�au condus

și la cazul de față, al chitaristului
Jack White. Recunosc detașat, dar
cu strângere de inimă, că – deși 
i�am adulmecat valoarea încă de la
primul disc White Stripes (1999), și
i�am cedat la videoclipul Seven
Army Nation – nu m�am apropiat
cu nici o referință sau trimitere
conjuncturală de personalitatea
lui. Jack White este, indiscutabil,
un mare artist rock: multi�in �
strumentist, compozitor, vocalist,
producător, show�man. Cum să�l
neglijez? Subconștientul îmi dicta,
fără nerușinare, că mai pot să amân
un banal elogiu, fiindcă e și inutil,
și superfluu. 

Și ce să înțeleg eu din efor �
turile lui Jack de înnoire a limba �
jului rockeristic? Mi�ar trebui

mintea vreunui meseriaș în do �
meniu, traiul înăuntrul cochiliei
rock, chinuiala (sau lustruiala!)
grifului chitarei etc. N�am avut
nevoie de asemenea calificări și
abilități să receptez ca memorabilă
versiunea de pe acel album White
Stripes a piesei lui Bob Dylan, One
More Cup of Coffe. La o eventuală
cântărire n�aș putea să spun care din
două – originalul sau varianta – este
mai bună! Pentru că ambele tran s �
mit o tensiune emoțională ce mă
scoate din mine în egală măsură –
numai că în direcții diferite! 

Apoi, iubitorul de blues care se
agită în ficatul meu este încântat
până la deplina lichefiere de fi na �
lul piesei Cannon, tot pe albumul
de referință: câteva fraze din tra �
diționalul imn John The Re velator,
care îl amintesc izbitor pe Son
House. Unde ești tu, bătrâne pre �
dicator al bluesului, să vezi cum
acest copil teribil din Detroit,
născut în 1975 (la un an după ce tu
te retrăgeai în detestatul oraș, unde
urma să mori de cancer la gât), ți�a
preluat stilul, mesajul și durerea,
le�a reform(ul)at și le duce mai

departe! Și el cântă de parcă și�ar
smulge muzica din sine, cu plă �
mâni, coarde vocale, limbă, dinți și
cavitate bucală cu tot!...

Mi�e greu să scriu lejer despre
un chitarist care folosește in stru �
mentul ca pe�o armă, notele muzi�
cale ca pe niște gloanțe și cuvintele
ca măști ale eului său chinuit. Al
zecelea copil din familia Gillis,
John Anthony și�a luat numele
White când a înființat trupa White
Stripes, cu baterista Meg White, cu
care a fost căsătorit și de care a
divorțat, păstrând însă legătura de
scenă, spectacol și dormitor – și
proclamându�se frate�soră! 

Sugestia incestuoasă era o
mișcare de PR, dar și tendință psy �
cho, de artist cu manifestări frene �
tice, la limita dintre un punker edu �
cat și�un bluesman isteric. Ascul� 
tând și reascultând Fear of the
Dawn (2022, Third Man Re cords),
noul său album solo, am simțit
foarte acut o frică difuză. 

Refuz gândul că e provoca�
tă de un psihopat. Iar dacă spun
că�mi place, voi fi considerat și eu
la fel? SDC

Frica de sine
DUMITRU UNGUREANU
ROCKIN’ BY MYSELF

„Mulțumesc Zeului că m-a făcut grec, 
nu barbar; bărbat, nu femeie...“

În pofida faptului că ei au născocit democrația
și-au pus bazele civilizației europene, anticii
elini care înălțau neobișnuitul imn de slavă ar fi
azi condamnați de activiștii corecți politic. Cât
despre combatantele grupate în mișcarea
woke, nici nu e cazul să le amintesc, necum
să le contrazic: dau bir cu fugiții! 



La Craiova, în organizarea Tea�
trului Național „Marin Sorescu“
și a Fundației Shakespeare, înce�
pând cu 19 mai se va desfășura
ediția a XIII�a a uneia dintre cele
mai reprezentative manifestări
de gen din România, cu
substanțiale rezonanțe conti�
nentale: Festivalul Internațional
de Teatru Shakespeare. 

Fondat de admirabilul om de teatru
Emil Boroghină în urmă cu 30 de
ani, evenimentul are loc cu o
frecvență bienală care dă răgaz
celor implicați să�și revină după
eforturile pe care le presupune o
reuniune de mare calibru, să adune
resursele financiare necesare și să
antameze pentru Bănie unele din�
tre cele mai cerute companii tea�
trale ale lumii inspirate de creațiile
bardului de la Stratford upon Avon.

De ce scriu acum despre Fes�
tival? Normal este să scrii, dacă
ești critic teatral, post�eveniment,
dar scriu întrucât mi�au plăcut
nespus modalitățile prin care se
face promovarea lui, cu soluții
foarte creative, inteligente. 

Una a fost ideea de a�și spori
vizibilitatea apelând la fotbal și la
miile de fani care îl adoră. În Cra�
iova există două echipe de Liga I,
una dintre ele, Universitatea, ju�
când weekendul trecut acasă (pe
un stadion clasat al doilea după
Arena Națională!) un derby cu
FCSB. Miza e grea: titlul sezonu�
lui. Într�un gest de solidaritate a
cetății, înainte de fluierul de înce�
put, un banner care anunța Festi�
valul a fost desfășurat la centrul
gazonului vreme de câteva preți �
oase secunde. Adresabilitatea a
vizat oameni din Craiova și din
țară care (cel mai probabil) nu
merg la teatru și care, în această
manieră inedită de afișa re, au
auzit de existența lui. 

ORGANIZATORII VOR
RECURGE LA „NAVETA
CULTURALĂ“

Deși se bucură de audiențe dife�
rite, sportul și teatrul sunt în

egală măsură esențiale în viața
unui oraș, ambele au nevoie de
susținerea comunității. Un slogan
scurt, pertinent încapsulează in �
vitația în reședința județului Dolj
pentru toți cei care, din pasiune
ori pur și simplu din curiozitate,
vor să vadă cu ce se mănâncă arta
scenică. „Vino la Craiova să vezi
teatru“ e îndemnul ferm, simplu,
clar, eficient. Ca orice festival care
se respectă, și acesta are o compo�
nentă outdoor, la punctele acestei
secțiuni din program nefiind ex�
clus să se nimerească și niște mi �
crobiști, chiar aflați întâmplător
prin zonă. 

Ca să arate că se țin de cuvânt
și iau foarte în serios chemarea
lansată, organizatorii vor recurge
la „naveta culturală“ experimen�
tată încă de acum câțiva ani, prin
care vor transporta în Bănie bucu �
reșteni amatori să vadă producții
de Robert Lepage, Oscaras Korsu�
novas, Silviu Purcărete, Tiger Lil�
lies și îi vor duce înapoi în Ca� 
pitală după reprezentație. Ce�i
drept, distanța e fezabilă în trei�
patru ore, depinde de trafic, există
și o bucățică de autostradă. Infras�
tructura e esențială pentru turis�
mul cultural, în absența ei ideile
originale nu pot deveni realitate.

În ce constă ingeniozitatea
acestei forme de promo? În apropie�
rea exercițiului sportiv de exercițiul
cultural. Sunt sfere cu puncte tan�
gente – pasiunea, dăruirea, vedetele,
fanii, adrenalina, emoția etc. În a
tinde către expunerea de care se
bucură cel mai popular dintre
sporturi, în a tenta să le arăți su�
porterilor că arta teatrului nu e

ceva ermetic, distant, intangibil.
Că e despre oameni, cu oameni,
pentru oameni. Că, la fel cu cele
90 de minute din teren, ne elibe�
rează de frustrări și angoase, ne
oferă clipe unice. 

REUNIUNEA NU SE TEME 
DE GÂNDIREA RISCANTĂ

O știe orice începător în marke�
ting și comunicare: cum și ce
conținut așezăm în mesaj trebuie
adaptat la profilul și așteptările
destinatarului. Pentru o cu totul
altă zonă, social media, promoto�
rii de la Craiova au imaginat și o
transcriere jucăușă a numelui lui
Shakespeare apelând la litere și
simboluri într�o mini�ghicitoare
de tip algoritm – ȘeXπ®. 

Propunerile de concentrare a
atenției spre Festival vor continua
în mod cert săptămâna viitoare, le
aștept cu nerăbdare. Deși se re�
feră la un autor canonic, reuniu�
nea nu se teme de gândirea
riscantă, tratând o excepțională
moștenire culturală în logica tim�
pului nostru, legând epoci și lo�
curi istorice. 

Direcția aceasta proaspătă de
promo am descoperit�o și la ediția
de pandemie a Festivalului, va�
rianta Shakespeare Home, când
afișul a fost adaptat la normele sa�
nitare ale momentului. La „Shake
speare“�ul ante�SARS�CoV�2, ele�
mentul grafic de pe toate tipăritu�
rile era un actor costumat
elisabetan ținând în mână craniul
bietului Yorick. O secvență aso�
ciată definitiv cu ontologica re�
plică hamletiană „a fi sau a nu fi“.
Culorile alese erau roșu, alb și
negru, concentrând un element
de universalitate într�o imagine
sugestivă. Afișul ediției pande�
mice a păstrat grafica, dar adăuga
masca chirurgicală și înlocuia
craniul cu o bucată de săpun. Bri�
liant, amuzant, simplu, atrăgător,
într�un cuvânt, creativ!

În general în marketing origi�
nalitatea, elementul surpriză sunt
dintre însușirile obligatorii. Pen�
tru sfera culturală, spiritul ludic e

din aceeași categorie, îndrăzneala
inspirată și motivată, de asemenea.
E „prologul“ unei manifestări de
anvergură care�i anunță spiritul. 

E anvelopa care ambalează un
conținut valoros. „There is a WILL,
so there is a way!“ este genericul
2022. Ne vedem la Craiova. SDC
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ION BARBU
PINACOTECA DIN PETRILA

OLTIȚA CÎNTEC
DATUL ÎN SPECTACOL

Festivalul
Shakespeare și
marketingul deștept
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Noaptea Europeană 
a Muzeelor la Iași 

Evenimentul este patronat de
Consiliul Europei, de UNESCO și
de Consiliul Internațional al Mu�
zeelor (ICOM). Noaptea Muzeelor
este pandantul nocturn al Zilei
Internaționale a Muzeelor, care
are loc pe 18 mai.

România este participantă
încă de la prima ediție, iar numă�
rul muzeelor implicate a crescut
anual. Rețeaua Națională a Mu�
zeelor din România este partener
oficial al evenimentului la nivel
internațional și coordonează or�
ganizarea acestuia în România și
promovarea sa.

Cea de a 18�a ediție a Nopții
Muzeelor va fi prezentă în toate
colțurile țării, în 87 de localități
(orașe, comune, sate) din 39 de
județe, unde vor fi deschise pentru
public peste 220 de obiective, stații
culturale, cu activități diverse și
interactive, adaptate tuturor vâr�
stelor și intereselor culturale.

Inițiat de Ministerul Culturii
și Comunicării din Franța, patro�
nat de Consiliul Europei, de
UNESCO și de Consiliul Inter �
național al Muzeelor, evenimen�
tul este organizat pe plan na �
țional de Rețeaua Națională de
Muzeelor din România (RNMR). 

În 2022, la Noaptea Muzeelor
participă peste 170 de muzee și
case memoriale, galerii și grădini
de artă, institute și centre cultu�
rale, rezidențe, saloane și studiouri
creative, spații ale memo riei, cas�
tele, palate, cetăți, mori, teatre,
universități, cinematografe, biblio�
teci, primării sau case ale experi�
mentelor din toată țara.

Muzeele deschise la Noaptea
Europeană a Muzeelor 2022 vor
putea fi vizitate gratuit în interva�
lul orar 17�24 (23.30 – intrarea ul�
timului vizitator).

PROGRAM

Vă prezentăm programul
instituțiilor din Iași care participă
la Noaptea Europeană a Muzeelor. 

Muzeul Naţional 
al Literaturii Române Iași

Sâmbătă, 14 mai 2022, Muzeul
Național al Literaturii Române
Iași deschide 14 muzee din re �
țeaua sa în cadrul evenimentului
Noaptea Europeană a Muzeelor.
Astfel, publicul se va putea bu�

cura de vizita gratuită la: Muzeul
„Vasile Pogor“ – Casa Junimii,
Muzeul „Mihail Sadoveanu“, Mu�
zeul „Mihai Eminescu“, Co lecția
„Istoria teatrului românesc“, Mu�
zeul „Otilia Cazimir“, Muzeul „Ge�
orge Topîrceanu“, Muzeul „Mihai
Codreanu“ (Vila Sonet), Muzeul
„Sf. Ierarh Dosoftei – Mitropoli�
tul“, Muzeul „Vasile Alecsandri“
(Mircești), precum și cele cinci
obiective din Casa Muzeelor: Mu�
zeul Poezie(i), Muzeul Literaturii
Române, Muzeul Teatrului Evre�
iesc în România, Muzeul Copilă�
riei în Comunism, Muzeul
Pogromului de la Iași.

În plus, vizitatorii vor avea

ocazia de a vizita și expozițiile
temporare de la MNLR Iași, fie�
care cu o poveste unică: instalație
umoristică din presa interbelică
și postbelică la Muzeul „Mihai Co�
dreanu“ (expoziția La chioșcul de
humor) și Casa Muzeelor (insta �
lația Să mai râdem), expoziția
despre evoluția teatrului româ�
nesc Ecouri universale ale scenei
la Colecția „Istoria teatrului ro�
mânesc“, expozițiile Eminescu, re�
vizor școlar și obiectul lunii mai
Ocaua, măsura greutății la Mu�
zeul „Mihai Eminescu“.

Muzeele deschise la Noaptea
Muzeelor 2022 vor putea fi vizi�
tate gratuit în intervalul orar 

17�24 (23.30 – intrarea ultimului
vizitator).

Muzeul Național al Literatu�
rii Române Iași este implicat în
campania umanitară pentru
refugiații din Ucraina, iar vizita�
torii care doresc să vină în spriji�
nul campaniei o pot face donând
la Casa Muzeelor produse neperi�
sabile.

Muzeul Universităţii
„Alexandru Ioan Cuza” 

din Iași

l Expoziția Lectori polonezi
la Universitatea din Iași  – trecut
și prezent

Într-o mobilizare fără precedent, foarte multe
muzee, entități culturale, dar și spații necon -
venționale din România au pregătit pentru 

vizitatori peste 210 evenimente, expoziții și
activități pe 14 mai, la Noaptea Muzeelor, 
alături de instituții din întreaga Europă.
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Muzeul Universității „Alexan�
dru Ioan Cuza“ din Iași propune
vizitatorilor o suită de expoziții
temporare dedicate relațiilor
internaționale de la UAIC, care va
debuta la Noaptea Muzeelor, cu
prezentarea Lectoratului de lim �
bă polonă de la Universitatea din
Iași, încă din timpul regimului co�
munist, cât și după căderea Corti�
nei de Fier. 

În cadrul expo ziției vizitatorii
vor descoperi documente inedite
din Arhiva Generală a Univer �
sității privind activitatea lectorilor
polonezi, cărți, medalii sau diferite
cadouri primite în cadrul schim�
bului de experiență dintre Univer�
sitatea din Iași și Uni versitățile
partenere din străinătate.

l Expoziția Descoperiri cera�
mice inedite în lumina Nopții Mu�
zeelor

Aceasta va fi organizată în
spațiul expozițional de la man�
sarda Muzeului, unde vor fi pre�
zentate, într�un cadru expozițio �
nal tematic, obiecte de ceramică
aparținând Civilizației Cucuteni,
astfel încât patrimoniul arheolo�
gic al Muzeului să fie valorificat și
cu acest prilej.

l Activitate interactivă
Vizitatorii vor alege să DES�

copere exponate din colecțiile
Muzeului, iar prin explorare să
CONtribuie activ, corelând ima �
gini cu exponate și să descrie ceea
ce văd, folosind platforma de co�
municare socială: facebook.com/
MuzeulUAIC. Activitatea va fi pre�
zentată la începutul vizitei pentru
par ticipanți.

Muzeul Municipal 
Regina Maria

l Prin Iași în veacul al XIX�lea
Expoziția Prin Iași în veacul

al XIX�lea propune vizitatorilor o
incursiune în trecutul Iașului,
prin relevarea unora dintre cele
mai reprezentative aspecte din is�
toria modernizării orașului în
acest veac: evoluția iluminatului
public în oraș, evoluția teritorială
a Iașului, orașul văzut în ipostaza
de centru comercial și cosmopolit
și, nu în ultimul rând, Iașul sur�
prins la granița dintre Orient și
Occident. Expoziția devine sino�
nimă cu o călătorie în timp, în Iași,
în urmă cu 200 de ani. Astfel, vizi�
tatorii vor avea ocazia să pășească
pe ulițele podite ale orașului, să
cunoască, prin intermediul unei
machete, limitele geografice ale
Iașului în acest veac, să ia contact
cu meșteșu gurile practicate în

oraș, și, nu în ultimul rând, vor
avea șansa să descopere lumea bo�
ierilor reprezentată limita dintre
Orient și Occident.

GALERIILE 
DUMITRU I. 
GRUMĂZESCU

l Simfonie florală
Expoziția Simfonie florală va�

lorifică lucrările de pictură ale ar�
tistei ieșene Doina Codreanu. Prin
lumini, umbre și culoare, ia naștere
un univers artistic în care motivul
florilor ocupă locul central. Pictu�
rile se află într�un dialog deplin, iar
vizitatorii se vor putea bucura de o
Simfonie, compusă dintr�un an�
samblu de culori și miresme

GALERIA 
,,DAN HATMANU“

l Genesis și Interpretarea li �
niștii

Vizitatorii sunt invitați să vi�
ziteze două expoziții de o valoare
artistică deosebită: Genesis, care
reunește lucrările de sculptură
ale artistului Vladlen Babci �
nețchi, și Interpretarea liniștii,
care valorifică lucrările de tapise�
rie ale regretatei artiste Ella Gaz�
dáné Olosz.

Palatul Culturii Iași

MUZEUL ETNOGRAFIC 
AL MOLDOVEI

l Târgul meșterilor populari,
13�15 mai 2022, ediția a XXII�a

Manifestarea reunește la Iași
aproximativ 60 de meșteri popu�
lari din diferite zone etnografice
ale României, care susțin, prin in�
termediul lucrărilor lor, păstrarea
și promovarea meșteșugurilor,
precum și transmiterea acestora
către noile generații, în spiritul
respectului pentru tradiție.

l Expoziția Națională de Artă
Naivă „Saloanele Moldovei“

Aceasta este organizată de
Centrul Județean pentru Conser�
varea și Promovarea Culturii
Tradiționale Iași, în parteneriat
cu Muzeul Etnografic al Moldovei
din cadrul Complexului Muzeal
Național „Moldova“ Iași. Manifes�
tarea, ajunsă la cea de�a XXI�a
ediție, reunește lucrări semnate
de nume consacrate în domeniul
picturii naive din România.

MUZEUL DE ARTĂ

l Obiectele restaurării. O
expoziție de Ștefan Câlția

Mai mult decât o expoziție –
un dialog, o poveste despre obiec �
te de altădată, despre case care nu
au fost lăsate să se piardă și despre
oameni care păstrează în sufletul
lor frumusețile adevărate.

MUZEUL ȘTIINȚEI 
ȘI TEHNICII 
„ȘTEFAN PROCOPIU”

l Expoziția temporară „Retro�
Radio – Istorie, tehnică și diver�
tisment

Aceasta ilustrează prin inter�
mediul a peste 80 de obiecte ori�
ginale (aparate de emisie – recep �
ție, radioreceptoare, difuzoare,
accesorii utilizate în radioco �
municații, broșuri și reviste de
specialitate ș.a.), dar și a materia�
lului complementar (fotografii și
informații prezentate pe diverse
suporturi tipografice), eforturile
deosebite ale inventatorilor, des�
coperirile importante din dome�
niu, evenimentele tragice rămase
în conștiința publică chiar și
până azi (vasul Titanic se scu�
funda lent în timp ce radiotele�
grafistul tran s mitea încontinuu,
la 15 aprilie 1912, semnalele
S.O.S.), au dițiile publice, entu�
ziasmul sau perplexitatea oame�
nilor în fața acestei invenții, ce
evidențiază faptul că ingeniozita�
tea umană nu are limite.

l Expoziția Memoria sunetu�
lui. Suporturi de înregistrare în
diversitate

Prezintă în mod cronologic
evoluția înregistrării și redării su�
netului, de la cilindrul cu știfturi
până la banda magnetică.

l Expoziția foto�documentară
Muzeul Științei și Tehnicii „Ște fan
Procopiu“ – istoric, colecții și
colecționari

Expoziția este concepută ca o
incursiune în povestea creării și
evoluției muzeului, completând
documentar expozițiile actuale
deschise publicului vizitator.

MUZEUL DE ISTORIE 
A MOLDOVEI

l Expoziția Cucuteni: o incur�
siune în universul unei mari
civilizații preistorice

Prezintă publicului spectacu�
loasa ceramică pictată, caracteri�
zată prin exuberanța motivelor
spiralice, varietatea, simetria și
complexitatea compozițiilor, stră�
vechiul complex cultural Cucu�
teni�Tripolie fiind una dintre cele
mai fascinante civilizații ale Euro�
pei preistorice.

l Expoziția Euro 20. Două de�
cenii de monedă unică europeană 

Este un eveniment organizat de
Muzeul de Istorie a Moldovei ce
aduce în prim plan împlinirea a 20
de ani de la adoptarea monedei euro.

l Expoziția Lucruri care dor
Expoziția Lucruri care dor

(Bitter Things) este un proiect
expozițional bazat pe cercetare,
creat de spațiul de artă contempo�
rană din Berlin „bi’bak“, care explo�
rează impactul migrației de muncă
asupra noțiunilor de maternitate și
familie, din perspectiva unor lucră�
toare migrante din Europa de Est și
a copiilor lăsați în urmă. Expoziția
adună câteva obiecte personale și
mărturiile emoționante ale aces�
tora, care pot fi urmărite și ascul�
tate, prin intermediul a 16 „cabine
telefonice“, care au câte un recep�
tor și un ecran, unde povestea e re�
latată bilingv (română și engleză).

Sunt 16 povești care descriu
drama pe care o simt copii rămași
acasă și părinții, plecați la muncă
în țările mai dezvoltate, pentru a
le asigura celor de acasă cele ne�
cesare pentru un trai decent. 

MUZEUL UNIRII

Vizitarea expoziției de bază a
muzeului.

MUZEUL MEMORIAL „MIHAIL
KOGĂLNICEANU“

Vizitarea expoziției perma�
nente a muzeului.

MUZEUL „PONI
CERNĂTESCU“

Vizitarea expoziției perma�
nente a muzeului;

Spectacol literar�muzical�co�
regrafic Reverie de mai susținut de
elevi ai Colegiului Național de Artă
„Octav Băncilă“ din Iași și de stu �
denți de la Facultatea de Teatru din
cadrul Universității Națio nale de
Arte „George Enescu“ din Iași. 

Palatul Roznovanu

Palatul Roznovanu, reședința fa�
miliei Rosetti�Roznovanu, a fost
construit la dorința boierului Ior�
dache Neculai Roznovanu. Inau�
gurat cu mare fast la 23 aprilie
1832, de ziua Sfântului Gheorghe,
era cea mai frumoasă clădire din
oraș. Impresionant prin somp �
tuozitate și prin fastul interioa�
relor, a fost amenajat de cunos�
cutul arhitect Gustav Freywald,
cel care a proiectat și Catedrala
Mitropolitană din Iași. Sala Mare

a Palatului Roznovanu a găzduit
de�a lungul timpului concerte de
binefacere, spectacole susținute
de Haricleea Darclee, George
Enes cu, baluri fastuoase. Clădi�
rea a jucat un rol deosebit pe
scena istoriei mai ales în Primul
Război Mondial, între 1916 –
1918, când a găzduit sediile mi�
nisterelor refugiate de la Bucu �
rești: Curtea de Casație și Jus� 
tiție, Arhiva, servicii ale Ministe�
rului de Justiție, precum și Mi�
siunea Americană de Cruce Ro� 
șie. Începând cu anul 1970, Pala�
tul Roznovanu este sediul Primă�
riei Municipiului Iași. 

Muzeul Mitropolitan 
Iași

În cadrul evenimentului Noaptea
Europeană a Muzeelor, Muzeul Mi�
tropolitan Iași oferă vizitatorilor
acces în intervalul orar 17:00�
21.30. Vizitarea Muzeului Mitro �
politan Iași este gratuită pe toată pe�
rioada anului, nu doar în perioada
evenimentului, așa că îl puteți vizita
și după acest eveniment.

Muzeul Mitropolitan Iași este
organizat în demisolul Catedralei
Mitropolitane, fiind un spațiu în în�
tregime subteran, ceea ce îi conferă
un element de unicitate în peisajul
muzeal. Accesul în muzeu se face pe
la baza scărilor de la esplanada Ca�
tedralei Mitropolitane (lângă poar �
ta de jos – vizavi de Bibliotecă).

Muzeul Mitropolitan este or�
ganizat tematic, în șapte săli:
prima sală a muzeului este Sala
Sinaxar, un spațiu polivalent,
fiind proiectat să găzduiască eve�
nimente culturale; în Sala Ofran �
da poate fi vizitată expoziția
temporară de cruci, pristolnice și
icoane de vatră, realizate de ing.
Dorel Bălăiță, expoziție intitulată
sugestiv Crucea – toiagul călăto�
rului; Sala Ctitorilor este un cu�
loar de trecere, zonele de ex� 
punere fiind cei doi pereți late�
rali, cu suprafețe generoase, con�
tinue, ce permit organizarea în
acest spațiu a ex pozițiilor tempo�
rare realizate de diverși creatori
din zona Moldovei; Sala Ekklesia:
sală de expunere, dar și spațiu li�
turgic. În acest spațiu sunt expuse
obiectele folosite la săvârșirea Tai�
nelor și a Ierurgiilor din viața
omului, de la naștere până la în�
mormântare; Calea Crucii în care
se organizează diverse expoziții
temporare; Sala Istoria duhovni�
cească a Moldovei; Sala Baptiste�
riu – organizată în jurul bazinului
în care se săvâr șește Taina Sfântu�
lui Botez pentru adulți, care dă și
numele sălii. SDC
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Luni, 16 mai, la ora 19, la
Librăria Humanitas de la
Cișmigiu (Bulevardul Regina
Elisabeta, nr. 38, București), va
avea loc o discuţie pornind de
la romanul Abraxas de Bogdan-
Alexandru Stănescu, apărut de
curând la Editura Polirom, în
colecţia „Fiction Ltd.“.

l Vor vorbi alături de autor:
Radu Paraschivescu, Eugen
Ciurtin, Dan Croitoru
l Va modera: Mirela Nagâț

Abraxas: numele mistic al zeului
contradictoriu ne descuie porțile
palatului de oglinzi deformante al
realității iluzorii în care trăiește
Michi Lucescu. Izolat de oameni și
de viață într�o odăiță sărăcă�
cioasă închiriată în podul unei
case vechi, acesta se lasă purtat de
fluxul memoriei pe holurile unui
bloc cu rădăcini în copilăria sa.
Palierele îmbrăcate în gresie și

faianță verde, ca o piscină inte�
rioară, conturează treptat imagi�
nea unei ciudate Case cu Lei în
care a locuit cândva împreună cu
Prințesa Ralu, mama lui teatrală
și strivitoare ca o forță a naturii.
Din această casă vie, străjuită de
doi lei de piatră și lipită de cimi�
tirul evreiesc, vedem Bucureștiul
cenușiu al ultimului deceniu co�
munist și pe cel pestriț din anii de
după Revoluție. În rătăcirile sale
prin blocul amintirilor, Michi

deschide pe rând ușile celor 11
apartamente și pătrunde în câte
un vechi cinematograf bucureș �
tean, devenind concomitent spec�
tator și protagonist al unui film al
ratării și (auto)distrugerii. Epi�
soadele acestui film, în care își
joacă propriul rol sau poartă
măștile altora, se derulează în
puncte diferite din timp și spațiu,
de la evul întunecat al cruciadei
lui Frederic Barbarossa până la
un viitor postapocaliptic înghițit

de ape, trecând prin Viena lui
Iacov Levi Moreno, Parisul lui Ila�
rie Voronca și New Yorkul lui Del�
more Schwartz. Dar din toate
aceste reflexii, unele senine, altele
neguroase, se compune sufletul
personajului, al Omului. Căci
Abraxas este deopotrivă lumină și
întuneric, este viață și moarte si�
multan, este dragostea și uciderea
ei. Este lumea întreagă.

Bogdan�Alexandru Stănescu
(n. 1979) este scriitor, eseist, tra�
ducător, editor, doctor în filologie.
A debutat cu cronică literară în re�
vista „Luceafărul“ (1999), a fost in�
clus cu proză scurtă în majoritatea
antologiilor „Prima mea...“ (ART) și
a publicat împreună cu Vasile Ernu
volumul Ceea ce ne desparte. Epis�
tolarul de la Hanul lui Manuc (Po�
lirom, 2010). A mai publicat: Apoi,
după bătălie, ne�am tras sufletul
(poe me, Cartea Românească, 2012,
nominalizat la premiile revistei
„Observator cultural“ și Radio 

România Cultural), Enter Ghost.
Scri sori imaginare către Osip
Mandelștam (eseu, ART, 2013), ana�
BASis (poezie, Cartea Românească,
2014, nominalizat la premiile
Radio România Cultural), Copilă�
ria lui Kaspar Hauser (roman, Po�
lirom, 2017, 2021, Premiul pentru
proză în cadrul Premiilor „Nepotu’
lui Thoreau“, Premiul pentru proză
al revistei „Ateneu“, Premiul Ra dio
România Cultural, Premiul Festi�
valului primului roman de la
Chambéry, Franța, nominalizat pe
lista scurtă a Premiului European
pentru Literatură, tradus în fran�
ceză, croată, maghiară, bulgară și
macedoneană), Caragiale. Scrisoa�
rea pierdută (roman biografic, Po�
lirom, 2019) și Adorabilii etrusci
(poeme, Charmides, 2021). A tradus
din Alberto Manguel, James Joyce,
Tennessee Williams, William Faulk
ner, Sandra Newman, Edward
Hirsch, Paul Auster, Daniel Men�
delsohn, Louise Glück și Philip
Roth. SDC

„Una dintre cele mai puternice
voci ale literaturii tinere

românești.“ (Medana Weident,
Deutsche Welle)

Romanul Interior zero (Polirom
2016, 2018) de Lavinia Braniște a
apărut recent la editura spaniolă
Automática Editorial, în traduce�
rea lui Borja Mozo Martín, cu ti �
tlul Interior cero, și va fi lansat la
Madrid, vineri, 13 mai, ora 19, la
Librăria Sin Tarimo (Calle de la
Magdalena, 32).

Interior zero este laureat al
Premiului „Nepotu’ lui Thoreau“
pentru cea mai bună carte de proză
a anului 2016 și a fost, de asemenea,
tradus în germană și polonă.

Despre carte
Cristina are treizeci de ani,

lucrează la o firmă de construcții,
are un prieten, Mihai, și locuiește
în apartamentul unui coleg de

muncă. O existență aparent nor�
mală, dar care ascunde prea mul �
te neajunsuri. Deși încă tânără, nu
vede un traseu bine delimitat al
vieții sale, locul de muncă o sufocă,
e aproape toxic, iar iubitul îi oferă
doar o relație la distanță, fără prea
multe perspective, apărând și dis�
părând pe perioade mai lungi sau
mai scurte. Nu știe dacă îl iubește
sau nu și ar dori să clarifice lucru�
rile cu el, însă totul se complică din
cauza unei sarcini nedorite. Ar vrea
sa scape și de job, de șefa obositoare
și colegii plictisitori, dar asta se în�
tâmplă doar când firma dă fali�
ment. Veșnica nehotărâre face ca
toate marile decizii să fie luate de
alții pentru ea. Va reuși oare să�și
depășească condiția? Își va găsi,
într�un final, drumul pe care și�l
dorește? Interior zero ne arată cât
de ușor poate să treacă viața pe
lângă tine și cum alegerea căii mai

sigure poate avea consecințe mult
mai grave decât ți�ai putea imagina.

Lavinia Braniște s�a născut la 
Brăila, în 1983, și a studiat literatură

și limbi străine la Cluj și București.
A scris poezie, proză și literatură
pentru copii. La Polirom i�au apă�
rut romanele Interior zero (2016,
premiul „Nepotu’ lui Thoreau“),

Sonia ridică mâna (2019, premiul
„Nepotu’ lui Thoreau“, Premiul
pentru Proză al revistei „Ateneu“,
Premiul „Sofia Nădejde“) și Mă
găsești când vrei (2021). SDC

Bogdan-Alexandru Stănescu despre Abraxas
la Librăria Humanitas de la Cișmigiu

Romanul Interior zero de Lavinia
Braniște a apărut în limba spaniolă
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L�am ascultat live în martie 2021,
la Palatul Culturii din Iași, în ul�
timul recital Classix. Nu bănu�
iam atunci că programul acelei
seri va deveni încă un album al
impresionantei sale discografii. 

Născut la Hamburg în 1989 într�o
familie cu rădăcini românești,
Alexander Krichel este unul din�
tre cei mai importanți tineri
pianiști europeni ai momentului.
Înregistrat pentru Berlin Classics
în octombrie 2021, albumul Enes �
cu & Mussorgski reliefează teh�
nica briliantă a lui Alexander în
Tablouri dintr�o expoziție, una
dintre partiturile iconice ale lite�
raturii pentru pian, și o senzuali�
tate interiorizată în capodopera
enesciană cu miez baroc și par�
fum impresionist, care este Suita
nr. 2 pentru pian „Des cloches so�
nores“ de George Enescu. 

Discul pianistului german, pe
care îl recomand fără rezervă,
conține și un savuros encore cu
Nocturne (Petite suite) de Alexan�
der Borodin. 

În aceste zile, când se dedică
concertelor umanitare, am stat de
vorbă cu Alexander pentru „Supli�
mentul de cultură“ despre muzică
și caritate, despre „marea poartă a
Kievului“ și despre rolul artistului
într�o lume a confruntărilor.

Alexander Krichel, luna trecută
concertele tale au fost dedicate
unei cauze umanitare de tragică
actualitate. Ai cântat în Elveția și
Germania și fondurile rezultate
în urma reprezentațiilor tale au
fost donate refugiaților, victime

ale războiului din Ucraina. De ce?

Datoria noastră ca artiști este să
arătăm oamenilor o lume mai
bună, transportându�i într�o rea�
litate alternativă și oferindu�le
alinare prin artă. Unii refugiați
din Ucraina au fost prezenți la
concertul meu caritabil din El �
veția. Mi s�a făcut pielea de găi nă
uitându�mă în ochii lor, de pe
scenă. Ce au văzut acei ochi? Ce
au experimentat acele suflete? Și,
în ciuda a toate, privirile au ra�
diat, pline de recunoștință. A fost
unul dintre cele mai frumoase mo�
mente pentru mine! Noi, artiș tii, pe
lângă confortul pe care îl aducem

prin artă, deschidem ochii socie �
tății către crizele actuale, făcând
apel la acțiune pentru o cauză
bună. Asta atrage atenție. Și, desi �
gur, orice ajutor are nevoie de mij�
loace financiare și acesta este și
unul dintre scopurile unui concert
caritabil: strângerea de bani pen�
tru o cauză bună, care să ajute în
mod direct oamenii. 

În recitalul de la Ulm, Germania,
ai reușit să aduni într-o singură
seară 17.000 de euro pentru
refugiații ucraineni. De ce e im-
portant pentru tine să ajuți?

Sunt un om foarte norocos. Am
crescut într�o societate în care nu
îmi lipsea nimic, am avut ocazia și
privilegiul să studiez pianul la
cele mai bune conservatoare de
muzică din lume. Am fost liber în
viață, am putut să�mi dezvolt pe
deplin arta și personalitatea și pot
face ceea ce iubesc atât de mult
profesional. Când ești atât de no�
rocos în viață, cred că e logic să dai
înapoi. Este un cadou oferit mie,
iar să fiu generos este modul meu
de a mulțumi. Nu toți oamenii sunt
atât de norocoși în viață. Susțin de
mulți ani concerte caritabile, în

principal pentru adăposturi și case
de copii, chiar și în România – am
amintiri foarte frumoase de la
concertul meu caritabil de la Ate�
neul din București la care a fost
prezentă și Principesa Margareta
a României!

Cum e să cânți Marea Poartă 
a Kievului în aceste vremuri 
turbulente?

Tablouri dintr�o expoziție de
Mussorgski nu e doar o plimbare
muzicală printr�o expoziție de artă.
Ceea ce se întâmplă în aceas tă lu�
crare gigantică este o metaforă pen�
tru o viață întreagă. Sunt momente
fericite, momente înfri coșătoare,
momente triste. Este o lucrare foarte
autentică inspirată de umanitate.
Marea Poartă a Kievului, scena fi�
nală, e un rezumat esențial al ciclu�
lui. Sunt razele de aur în mi bemol
ale Porții care ne eliberează de Baba�
Yaga, vrăjitoarea care mănâncă oa�
meni. Marea Poartă a Kievului re �
prezintă libertatea, mântuirea și fe�
ricirea religioasă. Mai ales în aceste
vremuri este esențial mesajul că li�
bertatea ar trebui să fie consecin�
ța a tot și cea mai importantă aspi �
rație umană!

Școala rusă e o parte importantă
a identității tale muzicale, ai
studiat cu doi dintre remarcabi-
lii ei profesori, Vladimir Krainev
și Dmitri Alexeev. Ce reprezintă
pentru tine, ca om și artist, ac-
tuala agresiune a Rusiei împotri-
va unei țări vecine și rezultatul
dramatic al războiului de pe
urma căruia suferă atâția oa-
meni, inclusiv muzicieni din cele
două țări?

Primul meu mare mentor, Vladi�
mir Krainev, a fost un ucrainean
care a studiat la Moscova îm�
preună cu Radu Lupu la clasa le�
gendarului Heinrich Neuhaus.
Am mulți prieteni care provin din
familii în care un părinte este rus,
iar celălalt ucrainean. Sau ucrai�
neni care, la fel ca mentorul meu,
au studiat apoi în Rusia. Biogra�
fiile acestor două națiuni sunt
foarte adesea împletite. În cercul
meu de apropiați sunt mulți ruși
și ucraineni care sunt cei mai
buni prieteni. Trebuie să vă ima �
ginați ce se întâmplă atunci când
ambii sunt brusc forțați să se în�
frunte într�un război. 

Crezi că în situația de 
acum muzicienii ruși 
ar trebui boicotați? 

O întrebare dificilă. Dar, în sens
larg, răspunsul meu este: nu. Ru �
șii care trăiesc în Europa de Vest
sunt desigur în siguranță, dar
mulți dintre ei au părinți și fami�
lie în Rusia. Așa că înțeleg că le
este greu să se exprime liber. Dacă
știi că îi pui în pericol pe cei dragi
de acasă, s�ar putea să taci și nu
acuzi pe nimeni pentru ce se în�
tâmplă. Pe de altă parte, condamn
muzicienii care se lasă promovați
de un regim inuman și astfel be�
neficiază de el. Nu poți face nimic
cu privire la locul de unde vii sau
la situația ta, dar ești responsabil
pentru deciziile tale și pentru
ceea ce faci. 

Dincolo de muzicieni, crezi că în
urma acestei conflagrații are de
suferit și cultura rusă? De ce?

Natural! Distrugerea care înso �
țește un astfel de război este pre�
zentă și resimțită pe toate planu�
rile. Oamenii au prejudecăți, cul�
tura rusă este acum interzisă sau

boicotată în unele țări. Eu însumi
am simțit asta: ori de câte ori am
cântat în ultima vreme Rahmani�
nov sau Mussorgski, am fost între�
bat dacă sunt sigur că vreau să o
fac. Bineînțeles că am fost și sunt!
Nici Rahmaninov, nici Mussorgski
nu sunt implicați în această si �
tuație, sunt complet nevinovați, la
fel ca mulți alți ruși care, public
sau nu, se distanțează de război. 

În mai anul trecut ai înregistrat
Enescu-Mussorgski pe cel mai
recent disc al tău apărut la Ber-
lin Classics în luna octombrie,
album care s-a bucurat de cro-
nici elogioase. Ce urmează mu-
zical pentru tine, atât în stu-
dioul de înregistrare, cât și pe
scenele live? 

Anul acesta este plin de proiecte
frumoase. În iunie, de exemplu,
voi cânta cu Academia Karajan a
Filarmonicii din Berlin. În vară
voi cânta Primul concert pentru
pian de Chopin în Elveția, voi
cânta și Al cincilea concert pentru
pian de Beethoven și voi călători
în Germania, Austria, Elveția,
Franța, Spania și Portugalia pen�
tru recitaluri. Voi pleca din nou în
Asia pentru concerte în a doua ju�
mătate a anului. Nu pot spune
mai mult despre următorul pro�
iect CD, doar că va fi un album de�
dicat unui singur compozitor. Este
foarte aproape de inima mea și
l�am menționat deja în conver �
sația noastră de astăzi.

Care e mesajul tău pentru lume,
pentru fanii tăi, pentru muzicie-
nii din Ucraina și Rusia, dar și
pentru refugiații din calea aces-
tei catastrofe, parte din ei aflați
chiar în România, o țară vecină
care i-a primit cu căldură și 
generozitate? 

Deschideți�vă inimile semenilor
voștri! Împreună putem face mai
mult decât putem face singuri, fiți
generoși dacă aveți posibilitate. Iar
în situații tragice, un gest simplu
valorează mult. Nu este vorba des�
pre cei care pot să facă multe. Dacă
toți ne vom face datoria, partea
noastră, atunci cu siguranță lumea
este un loc mult mai bun. SDC

CĂTĂLIN SAVA
RUBATO

INTERVIU CU PIANISTUL ALEXANDER KRICHEL

„Datoria noastră ca artiști este să
arătăm oamenilor o lume mai bună“
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„Suplimentul de
cultură“ vă prezintă în
avanpremieră un
fragment din volumul
Vremea tatălui, de
Petre Barbu, care va
apărea în curând în
colecția „Fiction Ltd“
a Editurii Polirom.

– FRAGMENT –

După o săptămână, o rablă de mi�
crobuz Mercedes a oprit în fața
treptelor. Silviu a sărit din Škoda
Octavia în ajutorul celor zece
clienți, însoțiți de rude, am sărit și
eu ca să�i „internez“ la etajul trei.
Aveau „trimiteri“, niște hârtii sem�
nate și ștampilate de șeful meu,
care le permiteau șederea pentru
„tratament“ în Egreta. Erau șase
bărbați și patru femei, toți pensio�
nari. Cinci dintre ei sufereau cu
oasele și articulațiile, doi fuseseră
operați la București de hernie de
disc, dar aveau dureri mari și abia
se mișcau, trei aveau rinichii în
piuneze, fuseseră scoși din dializă
cu acordul rudelor, unul suferea
cu inima și o femeie tremura din
tot corpul, parcă era lovită de fri�
guri... „Mamă! Mamă!“, am strigat
când am văzut�o întinsă pe targă,
ținându�și poșeta pe piept. Nu era
mama mea, dar tremura la fel ca
mama mea, cu mulți ani în urmă,
operată degeaba de cancer de colon,
pentru că o tumoare îi atinsese un

nerv sciatic. Urla ca mama mea,
urletul deznădăjduit al bolnavu�
lui de cancer în fază terminală.
Nici morfina n�o mai ajuta. Am
cărat�o cu lacrimile șiroindu�mi
pe obraji, mamă!, mamă!, până la
etajul trei, am lăsat�o să urle, mo�
totolindu�și poșeta, se auzea în
toată Egreta, urla la fel ca mama
când fusese gonită din spital, pen�
tru că medicul oncolog, după vi�
zita în salon, le�a spus reziden�
ților și asistentelor, l�am auzit cu
urechile mele: „Femeia e putredă!
Acasă!“. Mama mea putredă, care
continua să urle, n�a mai ajuns
acasă, a murit pe stradă, cu poșeta
strânsă pe piept. O femeie, care
tocmai trecea pe trotuar, a fugit în
spital, a chemat un medic să con�
state decesul, apoi a adus doi oa�
meni de la morgă să care cada� 
vrul. Tot ea m�a ajutat cu bani s�o
îngrop. Așa am cunoscut�o pe La�
risa, care abia se angajase soră
medicală la spital, abia se stabi�
lise în oraș. Peste câțiva ani, onco�
logul Tudorache a ajuns direc �
torul spitalului, pentru că avea un
văr în partidul de guvernământ...
Am fugit în veceu și am plâns, dar
Silviu m�a găsit și mi�a ținut pri�
mul instructaj, puțin i�a păsat că
o boceam pe mama: îi dai afară pe
însoțitori, îi anunțăm noi când
clienții vor fi okey, umpli cu apă
toate căldările și le pui la dis po �
ziția clienților... pacien ților?, nu,
clienților!, multă apă, am să�ți mai
aduc o duzină de căldări, dacă nu
vor să bea din căldare, atunci să
bea direct de la robinet... Bună
apă! Nu!, apa este din Fântâna lui
Orleanu, pricepi, Alecule?, e trasă
din fântâna subterană, pe care a
zidit�o și a conservat�o Mihai 

Orleanu de la căpitanul Costea,
slujitorul credincios al domnito�
rului Radu cel Frumos, bagă la
cap, Alecule: apa din Egreta este
colectată și adusă din Fântâna lui
Orleanu! Cară căldările cu apă de
la robinet, apa lui Orleanu, și în�
deamnă�i să bea până se pișă pe
ei! Ești evanghelistul care trebuie
să promoveze acest vârf de lance
al marketingului Egreta: apa din
Fântâna lui Orleanu! Eu, Evan�
ghelistul Alecu? Al cincilea evan�
ghelist? Cum să scriu Sfânta
Evanghelie după Alecu? Este o
metaforă, nu te prosti, că ai să ră �
mâi prost!, s�a enervat Silviu.
Mar ketingul are nevoie de evan �
gheliști, adică de clienți satis fă �
cuți, care să poarte vorba în lume,
dar tu ești evanghelistul�șef al
apei din Fântâna lui Orleanu! De
unde știi că apa Egretei vine din
Fântâna lui Orleanu? am vrut să�l
contrazic, dar mi�a pus în brațe
un borcan de sticlă de trei litri,
pentru murături, plin cu jetoane
verzi, metalice, fiecare fiind in �
scripționat cu câte un număr, de
la 1 la 100, pe o față, iar pe cealaltă
față era înscrisă efigia Egretei,
vezi că sunt monedele bătute pe
vremea căpitanului Costea!, costă
o avere pentru că este averea că�
pitanului, lăsată din moși�stră �
moși, ce te chiorăști așa la mine,
n�ai învățat la istorie? Nu! Pentru
că m�a văzut complet dezorientat,
Silviu mi�a explicat: „Noi scriem
istoria! Pricepi, Alecule? Noi o
scriem și�o vindem drept istorie!“.
Apoi, a continuat instructajul:
execuți internările numai pe bază
de jetoane, adică îi dai clientului
care are „trimiterea“ de la mine un
jeton și, pe baza acestuia, poți să�l

bagi în Egreta, numai după ce se
eliberează un loc! Îi trec numele
în registru? Nu, nu, nu! Numele
nu contează, bagă la cap, evaghe�
listule!, numărul contează, să aibă
jetonul și, după ce ți�l dă, îi legi o
brățară pe încheietura mâinii
stângi, uite aici punga cu brățări!,
brățări verzi, ca să știe clientul că
este internat la Egreta, ai grijă să
nu pierzi jetoanele și brățările,
sunt foarte importante! După ce îți
dă jetonul și îi legi brățara, nu
uita!, îi aplici clientului o ștam pilă
pe antebrațul stâng, uite ștampila
și tușul special!, ca să aibă dovada
că a fost la Egreta, ca să n�o uite
toată viața cine l�a făcut bine, cine

i�a salvat viața. Nu te implica emo �
țional în bolile și durerile lor, dar
fii amabil, empatic, lasă�i să stea
acolo, să facă ce doresc, nu�i lăsa să
umble aiurea prin building, numai
la etajul trei să stea, dar dă�i afară
pe înso ți tori, repede, urgent, fără
neamuri și rude, reject all, fără
concesii, pentru că altfel interna�
rea la Egreta nu va avea nici un
efect asupra clientului, asta să le
spui: nu are efect! Pricepi, evan�
ghelistule? N�am îndrăznit să�i
contest procedura birocratică:
clien tul îmi arată „trimiterea“, îi
dau un jeton cu numărul de or�
dine, așteaptă până îi vine rândul,
după ce s�a eliberat un loc, îi cer je�
tonul, îi leg brățara și îl ștampilez
pe antebraț, bine că nu trebuie să�l
ștampilez în cur! Am ascuns bor�
canul cu jetoane, punga cu brățări
și ștampila sub masa din holul
recepției, apoi i�am expediat pe
însoțitori, cu empatie și compa�
siune, afară!, lăsându�i pe clienți
să trăiască la etajul trei, după ce
le�am umplut căldările cu apă de
la robinetul din veceu, luați și beți
apă din Fântâna lui Orleanu,
bună apă! SDC

CARTEA
Alecu Ancuţescu își poartă greu cei
aproape 60 de ani. Lumea lui îl
dezamăgește și îl înspăimântă, iar violenţa
i-a devenit, pe negândite, firescul. Nici nu
mai știe de când Larisa, soţia sa pe care
odată a adorat-o, e o alcoolică veșnic
arţăgoasă ori de când Oana, fiica lor de 
15 ani pe care o iubește nemăsurat, s-a

lepădat de orice afecţiune filială faţă de el.
Egreta Office, clădirea de birouri unde e
paznic și refugiul lui de 15 ani încoace, a
rămas singurul loc în care mai poate să
simtă că nu e pe de-a-ntregul ratat. Dar
într-o zi Larisa dispare, iar Alecu, încer-
când să se salveze pe sine și să-i salveze
pe ai săi, își disecă viaţa și fricile căutând
răspunsuri izbăvitoare, în mijlocul unor ac-
cese de nebunie ce par să-l îndepărteze
de eliberarea dorită. 

Ce anume îi ţine împreună pe membrii
familiei sale disfuncţionale și cum se face
că nașterea copilului i-a înstrăinat pe unul
de altul? Cum își mai poate răscumpăra el
viaţa când trecutul s-a transformat acum
într-o ameninţare? Povestea lui Alecu
Ancuţescu depășește graniţele unui ro-
man de familie, reușind să oglindească o
societate canceroasă a anilor nesiguri din
preajma aderării României la Uniunea
Europeană.

Petre Barbu – 
Vremea tatălui
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Florin Lăzărescu este laureatul
Premiului Naţional de Proză „Ziarul
de Iași“, ediţia XIX, pentru romanul
Noaptea plec, noaptea mă-ntorc,
apărut în colecţia „Fiction Ltd.“ a
Editurii Polirom.

„După șase ani de la ultima sa car �
te, Florin Lăzărescu revine cu un
roman superb, greu de egalat ca as�
ceză stilistică, cu o voce matură,
detașată, absolut unică. Asemeni
unui fotograf nostalgic, naratorul
restaurează negativul unei vieți
mărunte, dramatice și emoțio �
nante prin simplitatea ei. Într�o
dimineață, Pavel hrănește găinile
și se urcă în tren... O singură zi și
două sute de pagini în care perso�
najele par să vorbească despre ni�
micuri, scot bani de la bancomat, se
ceartă, fumează, se împacă sunt 

suficiente pentru a face radiografia
completă a unei generații și a unei
țări. După Noaptea plec, noaptea
mă�ntorc, Lăzărescu poa te să tacă
încă șase ani.“ (Tatiana Țîbuleac)

Florin Lăzărescu (n. 28 martie
1974, Doroșcani – Iași), prozator
și scenarist ieșean. Absolvent al
Facultății de Litere, Universitatea
„Alexandru Ioan Cuza“ din Iași
(1998). Membru fondator al FILIT –
Festivalul Internațional de Litera�
tură și Traducere Iași. Scenarist al
scurtmetrajului Lampa cu căciulă
(2006, în regia lui Radu Jude,
cîștigător al festivalului Sundance,
SUA, pentru cel mai bun scurtme�
traj). Coscenarist al mediumetra�
jului O umbră de nor... (2014, în
regia lui Radu Jude; premieră la

Cannes) și al lungmetrajului Afe�
rim! (2015, în regia lui Radu Jude;
Ursul de Argint la Berlinale, no�
minalizare la Premiile Academiei
Europene de Film pentru cel mai
bun scenariu din 2015, Premiul
Gopo pentru cel mai bun scena�
riu, 2016). A debutat editorial în
2000, cu un volum de povestiri:
Cuiburi de vâsc (Outopos, Iași). A
mai publicat romanele Ce se știe
despre ursul panda (Polirom,
2003), Trimisul nostru special
(Polirom, 2005, 2014) și Amorțire
(Polirom, 2013), volumele de po�
vestiri Lampa cu căciulă (Polirom,
2009) și Întâmplări și personaje
(Polirom, 2015) și cartea pentru
copii Puiul de balaur, puiul de
zmeu și puiul de om (Cartier,
2019). Cărțile sale sunt traduse 

și publicate în zece limbi.
Juriul ediției din acest an a

fost format din: Alexandru Căli�
nescu (președinte), Bogdan Crețu,
Codrin Liviu Cuțitaru, Doris Mi�
ronescu, Antonio Patraș.

Alexandru Călinescu: „Scrii�
torul confirmă aici harul său de
povestitor și arată, totodată, o re�
marcabilă capacitate (să fie la mij�
loc și experiența de scenarist?) de
a face din dialoguri un fel de
«motor» al narațiunii. Romancier
matur, stăpân pe mijloacele sale,
Florin Lăzărescu se impune ca un
nume de prim�plan al prozei ro �
mânești de astăzi. Acordându�i
acest premiu, «Ziarul de Iași» con�
tinuă o frumoasă tradiție, aceea de
a recompensa valoarea autentică“.

Florin Lăzărescu: „Mi s�a pă �
rut un premiu în sine chiar și no�
minalizarea romanului meu,
având în vedere titlurile și nu�
mele confraților de pe lista scurtă.
Evident că premiul cel mare mă
bucură și mă onorează“. SDC

Marți, 17 mai, începând cu
ora 12.00, în Sala Senatului
a Universității „Alexandru
Ioan Cuza“ din Iași (Corp A,
etajul I), va avea loc pre�
zentarea Integralei „N.
Steinhardt“, cuprinzând 22
de volume, apărute în seria
de autor editată de Polirom
și Mănăstirea „Sfânta Ana“
Rohia. 

INVITAȚI

l Conf. univ. dr. George Arde�
leanu, Facultatea de Litere, Uni�
versitatea din București

l Conf. univ. dr. Emanuela Ilie,
Facultatea de Litere, Universitatea
„Alexandru Ioan Cuza“ din Iași

l Pr. prof. univ. dr. Ștefan
Iloaie, Facultatea de Teologie 
Ortodoxă, Cluj�Napoca

l Silviu Lupescu, Director ge�
neral Polirom

l Arhim. Macarie Motogna,
Mănăstirea „Sfânta Ana“ Rohia

l Prof. univ. dr. Antonio Patraș,
Facultatea de Litere, Universitatea
„Alexandru Ioan Cuza“ din Iași

l Conf. univ. dr. Florian Roatiș,
Facultatea de Litere, Centrul Uni�
versitar de Nord, Baia Mare

l Emanuela Stoleriu, referent
editorial Polirom

l Adrian Șerban, director edi�
torial Polirom

Moderator:
l Prof. univ. dr. Nicu Gavriluță,

Facultatea de Filosofie și Științe
Social�Politice, Universitatea „Ale�
xandru Ioan Cuza“ din Iași

Un eveniment Polirom și Mă�
năstirea „Sfânta Ana“, Rohia

Parteneri:
l Universitatea „Alexandru

Ioan Cuza“ din Iași
l Facultatea de Litere, Uni�

versitatea „Alexandru Ioan Cuza“
din Iași

l Facultatea de Filosofie și
Științe Social�Politice, Universita�
tea „Alexandru Ioan Cuza“ din Iași

Seria operelor steinhardtiene
se deschide în 2008 cu volumele Dă�
ruind vei dobândi, În genul... tineri�
lor, Principiile clasice și noile ten din�
țe ale dreptului consti tuțional, Jur�
nalul fericirii și Articole burgheze.
Urmează Primej dia mărturisirii.

Convorbirile de la Rohia (2009),
Între viață și cărți (2010), Escale în
timp și spațiu (2010), Geo Bogza
(2011), Eseu despre o concepție cato�
lică asupra iudaismului (2011), Cri�
tica la persoana întâi (2011), Incer�
titudini literare (2012), Monologul
polifonic (2012), Prin alții spre sine
(2012), care este și ultimul volum
antum al lui N. Steinhardt. 

În 2012, cu prilejul împlinirii a
100 de ani de la nașterea monahului
Nicolae, Polirom a editat o variantă
inedită a Jurnalului fericirii după
manuscrisul aflat la Mănăstirea
„Sfânta Ana“, Rohia: Jurnalul ferici�
rii. Manuscrisul de la Rohia. Mai
apar Călătoria unui fiu risipitor
(2013), Drumul către isihie (2014),
Convorbiri cu Zaharia Sângeorzan
și Nicolae Băciuț (2015), Varia. Volu�
mul I (2019) și Varia. Volumul II
(2020). SDC

Florin Lăzărescu este câștigătorul
Premiului Național de Proză 
„Ziarul de Iași“, ediția XIX

Prezentarea Integralei „N. Steinhardt“ la
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din Iași
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LUCIAN AMARII (JUP)
SUPLIMENTUL LUI JUP

Salvador Dalí s�a născut în 1904,
ceea ce înseamnă că a fost unul
dintre primii artiști plastici care
au fost profund influențați de arta
nou apărută, filmul, scrie revista
„Far Out Magazine“. Cinemaul, în
opinia lui Dalí, a fost atât de eficace
în influența lui fiindcă putea ajun�
ge la marea masă, spre deosebire
de alte forme culturale restrânse
la cercurile elitiste, pe care artistul
nu le putea suferi.

Dalí, asupra căruia filmele vă�
zute în copilărie au avut o influență
uriașă, știa foarte bine ce să pre�
tindă de la cinema: „Cele mai bune
filme sunt cele care pot fi văzute
cu ochii închiși“. Este exact genul
de film pe care, se poate spune,

Dalí însuși a încercat să îl realizeze
prin legendara lui colaborare cu
Luis Buñuel (Un chien andalou)
sau, puțin mai târziu, prin cola�
borările cu Walt Disney sau Alfred
Hitchcock (Spellbound).

Dat fiind că însuși cinemaul era
la începuturi, Dalí a văzut în copilărie
filme mute, dar preferatele sale au
fost operele unor genii ale comediei
precum Charlie Chaplin, Buster Kea�
ton sau Harry Langton, filme care i�
au influențat și opera artistică.

Dalí aprecia felul în care filmele
mute afectau publicul, explică
Matthew Gale, istoric de artă și
curator la muzeul Tate Modern
din Londra, unde poate fi vizitată
în prezent expoziția Surrealism

Beyond Borders. „În filmele mute
din vremea lui“, spune Gale, „era
folosit un limbaj universal al sem�
nelor, exact ceea ce Dalí aprecia
ca artist. Exact acest lucru, uni�
versalitatea, aprecia el la filmele
mute de la Hollywood“.

Unul dintre filmele favorite ale
lui Dalí a fost, de exemplu, The
Electric House al lui Buster Keaton,
care, spune Gale, a influențat direct
lucrarea Apparatus and Hand. Fil�
mele lui Chaplin erau, de aseme�
nea, printre preferatele artistului
spaniol, Chaplin fiind și unul din�
tre cei ai lui Buñuel. 

„Îi plăcea mai ales Buster Keaton
pentru lipsa lui de emoție“, explică
Matthew Gale. În mare parte din
arta lui Dalí se regăsesc ecouri vi�
zuale ale jocurilor de lumini și
umbre din comediile mute, în vre�
me ce în alte lucrări se văd aceleași
teme care au preocupat cineaștii
precum Keaton sau Chaplin, mai
ales relația dintre om și mașinile
moderne în lumea mecanizată a
începutului de secol XX.

Dalí însuși avea să bulverseze
lumea filmului în 1930 cu
producțiile suprearealiste Un chien
andalou și L’Age d’Or, realizate
împreună cu Luis Buñuel. Câțiva

Filmele mute care
l-au influențat pe
tânărul Dalí

ani mai târziu, traversa oceanul
pentru două colaborări la vârful
Hollywoodului. 

În 1945, Salvador Dalí concepea,
pentru thrillerul psihologic Spell �
bound, al lui Alfred Hitchcock, o
secvență onirică în care se vedeau
însuflețite câteva dintre cele mai
cunoscute picturi ale artistului, Me�
lancolie, Atomic sau Idilă uranică.
Un an mai tîrziu, Dalí realiza pentru
Walt Disney storyboard�ul unui
scurt�metraj de animație, Destino.

Dalí a lucrat opt luni la acest proiect,
dar, cum studioul avea mari pro�
bleme financiare după război, Walt
Disney a renunțat la film. Ani mai
târziu, în 1999, nepotul acestuia, Roy
E. Disney, a decis să aducă la viață
acest film care a fost realizat și lansat
în 2003, fiind nominalizat și la un
Oscar pentru scurt�metraj animat.
De atunci, Destino a însoțit peste
tot în lume expoziții care i�au fost
dedicate lui Salvador Dalí și poate
fi vizionat pe YouTube. SDC

Noua ediție a dicționarului La�
rousse „va integra 150 de cuvinte,
sensuri, locuțiuni și expresii noi
care sînt mărturie a vitalității și
diversității limbii franceze“, anunță
editura Larousse.

Printre acești noi termeni se
poate remarca felul în care eveni�
mentele sociale și politice recente,
mai ales pandemia de COVID, care
au „cizelat realitatea“ au influențat
și limba, în egală măsură.

O mare parte din noile intrări
în Larousse au legătură cu pan�
demia: „COVID long“ (referitor la
efectele pe termen lung ale bolii

asupra celor care au suferit infecția
cu SARS�CoV�2), „passe vaccinal“
și „sanitaire“, „vaccinodrome“ sau
„enfermiste“ (care se referă la
adepții izolării totale) sau „rassu�
riste“ (care definește curentul de
gândire opus „enfermismului“).

Problemele social�politice ale
prezentului sunt și ele integrate
în noul Larousse care definește,
de exemplu, „wokismul“ drept „in�
deologie de inspirație woke, cen�
trată pe chestiuni de egalitate,
justiție și apărarea minorităților,
deseori percepută ca amenințând
universalismul republican“, dar

și „separatismul“, adică „voința
unei minorități, în general reli�
gioase, de a�și plasa propriile legi
deasupra legislației naționale“.

De asemenea, după ce a dat pes�
te cap lumea artistică, NFT�urile
pătrund și în Larousse, care le
definește drept „fișiere digitale
non reproductibile și imposibil
de falsificat care reprezintă un
activ unic, obiect virtual sau fizic
(operă de artă, tweet, fragment
muzical) repertoriat într�un block�
chain și căruia îi este asociat un
certificat digital de autenticitate
și proprietate“. Limpede, nu? SDC

Pandemia de COVID
îmbogățește dicționarul



NOUA PROMOȚIE 
ROCK AND ROLL

O cântăreață de country, un rapper
american și un duet pop britanic
sunt noii artiști intrați în acest an
în faimosul Rock and Roll Hall of
Fame, care, în ciuda numelui, se
dovedește un panteon american
al muzicii populare private în ge�
neral, nu neapărat rock și nici roll.
Nu e de mirare că Dolly Parton,
vedetă a muzicii country, a refuzat
inițial, în momentul nominalizării,
să fie pe listă, afirmând că nu și�a
„câștigat dreptul de a fi considerată
un artist rock“. Dar, cum a fost vo�
tată deja, ea va fi primită oficial
în Rock and Roll Hall of Fame în
noiembrie, alături de alți cântăreți
precum Eminem (rap, foto), Carly
Simon (folk/ pop�rock), Euryt�
hmics și Duran Duran (pop/ new
wave), Lionel Richie (soul/ R&B)
și Pat Benatar (rock). În acest timp,
legendara formație britanică de
heavy metal Judas Priest va primi
un premiu „de excelență muzicală“,
ceea ce a creat în rândul publicului
o confuzie cu privire la statutul
acestui grup, dacă este sau nu in�
trat în Hall of Fame. Acuzată de
„lipsă de diversitate“, Rock and
Roll Hall of Fame s�a deschis de
mai mulți ani spre foarte multe
genuri muzicale, ceea ce i�a făcut
pe mulți să se întrebe la ce mai
folosește „Rock and Roll“ din titu�
latură. De exemplu, muzica rap
este prezentă încă din 2007, odată
cu intrarea în Hall of Fame a gru�
pului Grandmaster Flash and the
Furious Five, urmată apoi de ve�
dete de gen precum Run�DMC,
Tupac Shakur sau Jay�Z. Asta în
timp ce formații definitorii pentru
muzica rock în general nu fac parte

încă din Hall of Fame. Astfel de
întrebări îi pun în oarecare încur�
cătură pe șefii Rock & Roll Hall of
Fame. De exemplu, anul acesta,
Greg Harris s�a văzut pus în pos�
tura de a apăra alegerea lui Emi�
nem cu o explicație destul de
forțată: „muzica lui izbește la fel
de tare ca orice piesă de metal“.

PALMA CARE ANULEAZĂ

Actorul Will Smith are toate mo�
tivele să regrete incidentul de la
premiile Oscar, când l�a agresat
pe Chris Rock, fiindcă indignarea
(ipocrită) a industriei cinemato�
grafice și a publicului are reper�
cusiuni asupra carierei. Aproape
imediat după nefericita palmă a
lui Will Smith, lucrul la un
potențial Bad Boys 4 a fost oprit,
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PE SCURT

PREMII LA FESTIVALURI

Actorul american Forest Whitaker
va primi un Palme d’Or onorific
la a 75�a ediție a festivalului de la
Cannes (17�28 mai), când va pre�
zenta For the Sake of Peace, un
documentar pe care l�a produs.
Whitaker (60 de ani), recompensat
cu un Oscar pentru rolul din The
Last King of Scotland (2006), a
primit premiul de interpretare la
Cannes în 1988 pentru rolul jazz �
manului Charlie Parker în filmul
Bird al lui Clint Eastwood. În
același timp, tot anul acesta, dar
la Mostra din Veneția, scenaristul

și regizorul Paul Schrader (75 de
ani), va primi un Leu de aur pentru
întreaga carieră. Schrader este
unul dintre cei mai respectați
cineaști americani, care s�a re�
marcat atât ca scenarist – Taxi
Driver (1976), Raging Bull (1980),
The Last Temptation of Christ
(1988), pentru Martin Scorsese –,
cât și ca regizor (cu American Gi�
golo sau First Reformed).

CRONICA NEAGRĂ

n Trevor Strnad (41 de ani). Voca�
list și cofondator al formației de
melodic death metal The Black
Dahlia Murder a încetat din viață,
au anunțat ceilalți membri ai
formației.
n George Perez (67 de ani). Dese �
nator american, Perez a fost una
dintre cele mai respectate figuri
ale comicsurilor cu supereroi ale
editurilor DC și Marvel. Perez a
lucrat la serii foarte populare pre�
cum Avengers, Cei 4 fantastici sau
Wonder Woman înainte de a se
retrage din activitate, în 2019, în
urma problemelor de sănătate.
nLinda Lê (58 de ani). Romancieră
franceză de origine vietnameză care
s�a lansat la 23 de ani cu romanul
Un si tendre vampire (1986) și care
s�a impus cu adevărat cu Les Evan�
giles du crime (1992). În 2019, Linda
Lê a primit premiul Prince de Mo�
naco pentru întreaga operă. SDC

la fel ca și filmul de acțiune Fast
and Loose, pe care David Leitch îl
regiza pentru Netflix. Anulat a fost
și filmul Bright 2, iar prezența lui
Smith într�un viitor I Am Legend
2 este nesigură. Mai nou, filmul
Emancipation regizat de Antoine
Fuqua își vede amânată lansarea
pe platforma Apple+ cu mai bine
de un an.

AUTO-ADAPTARE

Actorul David Duchovny va scrie,
regiza și va juca în adaptarea ci�
nematografică a romanului său
Bucky F*cking Dent, anunță „Va�
riety“. Cartea, care s�a dovedit un
bestseller și a fost apreciată de
critici, e un roman a cărui acțiune
se petrece în New York la finalul
anilor ’70, în care un bărbat or�
chestrează o victorie falsă a unei
echipe americane de fotbal pentru
a�l bucura pe tatăl său muribund.

CEA MAI SCUMPĂ MARILYN

Portretul Shot Sage Blue Marilyn
de Andy Warhol a stabilit un nou
record, luni, devenind cea mai
scumpă lucrare de secol XX vân�
dută vreodată la licitație. Tabloul
a fost vândut la Christie’s din New
York pentru 195 de milioane de
dolari, după ce estimările inițiale
anunțau o vânzare „în jurul sumei
de 200 de milioane“. Anterior, re�
cordul vânzărilor la licitație pentru
un tablou din secolul trecut a fost
de 179,4 milioane de dolari pentru
Les Femmes d’Alger (Versiunea
O) de Pablo Picasso, în mai 2015.

Pagini realizate de 
DRAGOȘ COJOCARU
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Din Jubileu în Jubileu, Sex Pistols
se ţine după regina Marii Britanii:
legendara formaţie de punk rock
va lansa din nou single-ul God Save
the Queen, pe 27 mai, chiar înainte
de sărbătorirea a 70 de ani de
domnie a Elisabetei. Este ceea ce
unii ar putea numi, cu un termen
modern, trolling, fiindcă Sex Pistols
a lansat piesa, al doilea său disc
single, în 1977, la Jubileul de
argint al Reginei. Atunci a fost un
scandal naţional (și unul dintre mo-
mentele definitorii ale mișcării
punk). Astăzi, este mai mult o nouă
„obrăznicie“, mărturie a nostalgiei
după o anumită epocă.

DRAGOȘ COJOCARU 

Pe vremea când regina Elisabeta
serba doar 25 de ani de domnie, Sex
Pistols era regele neîncoronat al
celui mai nou și mai scandalos cu�
rent al muzicii populare, celebrul
punk, răsărit din ruinele curentului
hippie și ale rockului pro gresiv. Cu
o reputație de coșmar, ca urmare
a scandalurilor violente care au
pus în umbră de cele mai multe
ori muzica, bine strunit de mana�
gerul Malcolm McLaren, Sex Pis�
tols pregătea lansarea celui de al
doilea single din carieră, faimosul

God Save the Queen. Venită ime�
diat după primul single, Anarchy
in the UK, această a doua piesă
avea să provoace un scandal
uriaș, fiind receptat drept un atac
direct la regină, cu versuri (astăzi
celebre) care compară monarhia
cu „un regim fascist care te�a
transformat într�un tâmpit“: „Re�
gina nici nu este o ființă ome�
nească/ și nu există nici un viitor“.

Încă înainte de lansare, God
Save the Queen avea să se dove�
dească un moment istoric în
scurta și turbulenta carieră a
celor de la Sex Pistols. Pe 10 mar�
tie 1977, imediat după semnarea
în fața palatului Buckingham a
unui contract cu casa de discuri
A&M Records, membrii trupei 

devastează birourile companiei.
Șocați de comportamentul lor și
descoperind versurile piesei pe
care punkiștii voiau să o lanseze,
cei de la A&M Records rup con�
tractul după numai zece zile și
dau dispoziții ca cele 25.000 de
exemplare deja imprimate ale dis�
cului să fie distruse. Sex Pistols
semnează un alt contract cu Vir�
gin Records (a treia casă de dis�
curi în numai șase luni) și lan �
sează God Save the Queen pe 27
mai, chiar în momentul în care
Anglia se pregătea să serbeze Ju�
bileul de argint. Urmează un
scandal monstruos, în fapt o mare
reclamă pentru formație, dar care
avea să ridice contra trupei cea
mai mare parte a Marii Britanii. 

Tipografii refuză să tipăreas �
că coperta (care reprezintă imagi�
nea Elisabetei a II�a cu ochii și
gura acoperite de numele for �
mației și titlul discului). După
lansare, mai multe stații de radio
și TV refuză să difuzeze piesa,
transformând God Save the Queen
în „cea mai cenzurată piesă“ din is�
toria muzicii pop britanice. Unul
dintre clasamentele cele mai po�
pulare din epocă, TOP 20 POPS,
nici nu trece titlul piesei care
ocupă poziția a doua în clasament,
în urma vânzărilor, pe primul loc
fiind ultimul single al lui Rod Stewart.
De fapt, din câte se pare, God Save
the Queen fusese cel mai vândut
single din Anglia, lucru confirmat
parțial și de către BBC, mulți ani
mai târziu. Membrii formației
sunt deseori agre sați de ascultă�
tori care se simt jigniți. Nu toți
sunt contra Sex Pistols, spre exem�
plu scriitorul american William S.
Burroughs care le trimite un me �
saj de felicitare. 

Sex Pistols nu era sortită să aibă
viață lungă, formația desfiin țându�se
în mai puțin de un an, imediat după
lansarea primului disc long play.
Dar impactul său asupra culturii
populare avea să fie durabil.

După ce lucrurile aveau să se
calmeze, membrii formației aveau

să recunoască faptul că intenția
lor nu a fost nicicând să lanseze o
declarație politică. Totul a fost
calculat, de fapt, să provoace, să
jignească cât mai mult societatea,
în plin acord cu „filosofia“ punk
pe care Sex Pistols a definit�o în
cea mai mare parte. 

Cu toate acestea, s�ar putea
spune că Pistols a continuat să
vină „neinvitat“ la petrecerea re�
ginei în anii care au urmat după
ce au relansat piesa în 2002 (Jubi�
leul de aur), în 2012 (Jubileul de
diamant) și, din nou, anul acesta,
când vor fi lansate 1.977 de exem�
plare ce reproduc versiunea ori�
ginală a piesei, cea de pe discurile
distruse de A&M Records.

Astăzi, după atâtea decenii, atât
regina Elisabeta, cât și Sex Pistols
fac parte din istorie, iar God Save
the Queen ar putea avea șansa de a
urca pe primul loc în topuri, într�o
eră în care vechile atitudini punk nu
mai sunt atât de șocante. Deși voca�
listul Johnny Lindon probabil a
enervat o mare parte a publicului
declarând, cu doar câteva zile în
urmă, că prințul Harry și faimoasa
Meghan Markle „nu sunt decât niște
paraziți nerecunoscători“. Un lucru
cu care cealaltă parte a publicului
britanic (și, probabil, și Elisabeta a
II�a), ar putea fi de acord. SDC

Sex Pistols: fantoma obraznică
de la petrecerea Reginei

Sunt sigur că mulți dintre voi aveți
educație financiară solidă și știți
cum să puneți banii să lucreze sin�
gurei și să se înmulțească în timp
ce stați relaxați, cu un păhărel în
mână, la televizor. Dar pentru cei
care încă aveți economiile ascunse
în raftul doi al șifonierului, sub len�
jeriile de pat, acolo unde nici un
hoț nu s�ar gândi vreodată să caute,
asta este șansa de a scăpa de stres

și a vă îmbogăți. Vorbim astăzi des�
pre fondurile mutuale de investiții.

Nu trebuie decât să îți dai
acordul, iar banca se va ocupa de
toate. Despre ce este vorba? Poți
investi sume de bani cumpărând
unități de fond, a căror valoare va
crește văzând cu ochii. Nu trebuie
să vânezi acțiuni ale vreunei com�
panii anume, are banca specialiști
care fac asta, iar tu ești un fel de
posesor de fracțiuni, de mici bu �
cățele din fiecare. Și nu doar de
acțiuni, fiindcă poți opta și pentru
titluri și obligațiuni de stat, dacă
vrei ca riscul tău să fie cât mai mic.
Evident, un risc mic înseamnă și

randament financiar mai redus.
Eu am optat pentru o variantă

de mijloc, adică risc moderat. În fie�
care lună, în baza unei setări din
aplicația bancară din telefon, o
anumită sumă este di recționată
spre cumpărarea de unități de fond.
Evident, ai și opțiunea de a cum�
păra în plus, oricând. Dar când?
Simplu, când prețul unității de
fond este în scădere, fiindcă le iei
ieftin, apoi cresc în valoare și, odată
cu ele, averea și stima ta de sine.  

Am început să investesc cu o
lună înainte de izbucnirea crizei pan�
demice, criză care a zdruncinat eco�
nomia lumii făcând ca randamentul

să aibă, în termenii folosiți de
domnul Boc, creștere negativă.
După primele 30 de zile valoarea a
scăzut cu aproximativ 12 procente.
Mană cerească, vă dați seama,
motiv pentru care în luna urmă�
toare am și plusat un pic la suma
alocată. Atenție, rezultatele sunt
gândite să se vadă după un timp
mai lung, de regulă minim doi ani,
ca de asta se numește investiție.
Dintr�o creștere negativă în alta,
am ieșit din recesiunea cauzată de
pandemie și am intrat în cea ac�
tuală. Situația investițiilor mele
arată de parcă banca are o fisură în
podea, prin care multe bancnote
sunt înghițite și topite de miezul
fierbinte al planetei.

Drept urmare, de două luni în�
coace am abordat o nouă modalitate

de propășire financiară. În fiecare
zi de paișpe a fiecărei luni, arunc pe
fereastră suma destinată fonduri�
lor mutuale. Dacă am norocul ca
vântul să bată înspre mine, o parte
din bani se întorc, precum fluturii
din specia Cap de Caragiale, pe
pervaz. Restul se numește profit
negativ și este impozabil. SDC
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ZAHĂR VĂ RĂSPUNDE

Sfatul expertului
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