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IEȘENII ÎN INTERACȚIUNE DIRECTĂ CU ARTA 

Copacii vorbitori, mâinile
muzicale și fântâna reactivă

TEODORA MUNTEANU 

Astea sunt o parte din întrebările
care mi�au venit în minte după ce
am văzut proiectele extraordinare
ale celor peste 70 de artiști români
care au transformat orașul Iași
într�o galerie de artă interactivă. 

În cadrul celei de a doua
ediții Romanian Creative Week a
avut loc cel mai mare show de
arte vizuale din România. Sec �
țiunea New Media din cadrul
RCW 2022 încununează munca
artiștilor deja consacrați în dome�
niul artelor vizuale, a studenților
din cadrul Universității de Arte
„George Enescu“ din Iași și, nu în
ultimul rând, a curatorului ex �
poziției, Andrei Cozlac, cel care a
făcut ca tot acest proiect să devină
realitate. 87 de instalații, video
mapping pe clădirile din Iași,
expoziție de NFT�uri, toate au fost
un adevărat magnet pentru publi�
cul ieșean care a luat bulevardele
Carol și Ștefan cel Mare la pas,
pentru a descoperi ce i�au pregă�
tit frumos talentații artiști.

Așa ieșenii au ajuns într�o
lume în care copacii vorbesc, apa
reflectă la atingere imagini spec�
taculoase, mâinile cântă, formele
se creează doar cu gândul, um�
brele devin iluzii optice, iar voie�
vozii români s�au întors din timp
să le vorbească oamenilor. Greu
de imaginat, nu? 

80% dintre proiectele ce pot fi
văzute pe New Media Alley și New
Media Street au fost realizate spe�
cial pentru Romanian Creative
Week 2022. Artiștii parti ci panți la
show�urile de New Media de la
Iași, alături de Andrei Cozlac, sunt:
Silviu Apostol, Denis Bolborea,
Alice Veliche, Alexandru Radu,
Dan Aga, Daniel Mancas, Alexan�
dros Raptis, Indie Box, Edge Map�
ping, HarceaPacea, Narcis Grosu,

Noiesloop, Andrei Botnaru, Radu
Martin, Alex Halka, Alexandra
Diaconita, Adelina Balteanu, Mi �
hai Marian Mina, Dan Basu, Ana
Teodora Popa, Grafo, Valentin
Mocanu, Ilinca Popescu, Carina
Burghelea, Savin Mihai, Daniel
Sascau, Claudiu Georgian, Ale�
xandru Miron, Andi Mihăilescu,
Andrei Dimitrie Husanu, Aurel
Asanache, Elena Teodora Musea,
Flueraru Denis, Gabriel Viorel
Moraru. Henrietta, Patricia Olah,
Ioana Rusu, Irina Miclaus, Marius
Cioroianu, Simion Culinca, Teo�
dora Marinescu, Marius Cioroian,

Maria Chirila și Cătălin Mari�
nescu.

O GALERIE DE ARTĂ
AUGMENTATĂ 

Până la expoziția New Media am
crezut că NFT�urile reprezintă un
tip de tehnologie care nu poate
exista decât online. Andrei Cozlac
împreună cu zeci de alți artiști au
reușit să aducă mai aproape de
noi conceptul de NFT. Oricine a
putut să se plimbe pe Copou și cu
un simplu scan, prin intermediul
unei aplicații, să vadă în jur de 30

de opere de artă virtuală, fiecare
spunând propria poveste. 

Ba chiar mai mult, pentru
colecționarii de artă edgy, aceste
NFT�uri au putut fi chiar achi �
ziționate. 

FÂNTÂNA CARE SE
ACTIVEAZĂ LA ATINGERE

Între lucrările prezentate anul
acesta se regăsesc o parte din pro�
iectele artistice de succes din
prima ediție. Printre acestea se
află Reactive Fountain al artiș tilor
Silviu Apostol și Andrei Cozlac (o
fântână interactivă care gene�
rează sunete și culori la atingerea
apei) și video mapping pe Școala
„Gheoghe Asachi“, realizat de gru�
pul Edge Mapping. 

Grupul a mai avut o creație
fascinantă în cadrul secțiunii New
Media. E vorba de Imagine His�
tory, un proiect de video mapping
pe statuile voievozilor de la poa�
lele dealului Copou, în care s�a
urmărit aducerea la viață a aces�
tora. Fiecare statuie a avut o pre �
zență verbală și astfel toate au
devenit martori ai prezentului,
dar și transmițători ai trecutului. 

Apropo de Edge Mapping,
acești patru artiști talentați, anu �
me Andrei Cozlac, Silviu Apostol,
Marian Mina Mihai și Radu Mar �
țin, sunt și cei care au realizat și
impresionantul show vizual de la
festivalul de muzică Catedral, ce a
avut loc tot în cadrul Romanian
Creative Week. 

Aceștia au impresionat prin
proiecțiile realizate atât pe fațada
Palatului Culturii, cât și pe scenă,
în cadrul momentelor artistice
susținute la festival. 

Revenind la expoziția New
Media, în cadrul ei a funcționat și
o serie de instalații sonore inte�
ractive (Organ Tubes – realizat de
Edge Mapping – și Chemical
Soundscapes – realizat de către

artistul Alexandros Raptis) care
provoacă publicul la o descope�
rire a sunetului și a luminii prin
gesturi participative. Instalația
Ship of Fools, realizată de Indie
Box, îmbină coregrafia, filmul de
dans contemporan și instalația
video într�o sculptură vizuală fi�
zică și digitală în care dansul și
timpul transformă inclusiv supra �
fața de proiecție.

De asemenea a fost instalată
o scenă performativă, Human and
technology, unde artiștii Danaga,
Radu Alexandru, Alice Velich și
Denis Bolborea au oferit câte un
performence live pentru ieșenii
care se plimbau pe Bulevardul
Ștefan cel Mare. Entagled Souls,
spectacolul tinerilor coregrafi
Radu Alexandru și Alice Veliche,
a folosit corpul, dansul și inte �
racțiunea pentru a genera – prin
tactilitatea corpului – universul
sonor al contactului, al apropierii
și al distanțării. 

Singing Bodies Trilogy vor �
bește despre un mod în care indi�
vidul experimentează, prin sunet
și prin mișcare, contextul urban.
Artistul Denis Bolborea se folo �
sește, în acest sens, de dans con�
temporan, de tehnici de beatbox și
loopstation și de video mapping,
pentru a structura un discurs co�
erent în relația dintre corp și oraș.

Recycle, a artistului Danaga,
este o instalație performativă ex�
perimentală în care el perfor�
mează într�o construcție de tu �
buri și instrumente digitale, creând
un univers ritualic. Reciclând teh�
nologii vechi (retro�proiectoare,
casete audio, efecte analog, micro�
foane subacvatice sau microfoane
de contact), artistul a creat muzică
live pe baza sunetelor obținute și
manipulate cu ajutorul acestor
tehnologii, urmărind totodată ex�
ploatarea relației dintre sunet și
imagine prin modul în care sune�
tul interac ționează cu apa.

N-am înțeles niciodată cum funcționează mintea celor care
reușesc să construiască lucruri cu mâinile lor. De unde le vin
oare ideile? Cum știu ce materiale să folosească? Câte

domenii trebuie să cunoști ca să poți face o instalație care
nu doar că folosește tehnologie de ultimă generație, 
ci are și un mesaj artistic? 
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IMAGINI PROIECTATE 
CU MINTEA 

Un alt proiect care m�a impresio�
nat a fost Talking Forrest, realizat
de Ana Teodora Popa și Andrei
Cozlac. Proiectul le�a dat unor co�
paci de pe Bulevardul Carol chip,
voce și câte o poveste. Artiștii 
și�au dorit ca experiența să fie per�
cepută ca o conversație între spe�
cii și fix așa s�a simțit. 

Câțiva metri mai jos se afla
instalația lui Radu Marțin – Ne�
ural Eye –, care cu ajutorul senzo�
rului EEG înregistra și interpreta
activitatea electrică a creierului.
Astfel, gândurile fiecărui specta�
tor care dorea să vadă cum func �
ționează instalația ajungeau să
producă o imagine abstractă care
releva prin culoare și formă nu
doar activitatea neuronală, cât și
starea de spirit. 

Handy Sounds a fost o altă
instalație care mi�a atras atenția.
E vorba de o instalație alcătuită
din mai multe perechi de mâini
vopsite în roșu care la atingere
produceau sunete diferite, aseme�
nea unei orchestre. 

Nu departe de Handy Sounds
se aflau instalațiile artistului Alex
Halka, lucrări care păreau cu totul
din altă lume. Aural Skin a fost o
experiență audio vizuală inedită
în care puteam să urmăresc cum

prin prezența umană, mai precis
prin anumite mișcări ale brațelor,
un laser cu o tehnologie extraor�
dinară putea să convertească su�
netul în imagini. Astfel luminile
de pe perete puteau fi manipulate
de la distanță, cu mișcări în aer:
cele lente desenau cercuri pe pe�
rete, cele rapide provocau haos.
Cum știa laserul că ești acolo? Îți
urmărea încheietura și îți lua pul�
sul, fără ca măcar tu să realizezi
acest lucru.  

Lângă, un laser ardea pere�
tele din fața Academiei Române
când de sus în jos, când de jos în
sus, când pe stânga, când pe
dreap ta, când într�o direcție com�
plet neașteptată. Nu e panică!
După câteva secunde, arsura dis�
părea miraculos. Și apoi laserul o
lua de la capăt. Se numește Audio
Graffiti și e o pictură laser în pig�
ment fotocromic sau fluorescent.
Alex Halka a dezvoltat acest pro�
ces în urma unor ani buni de cer�
cetare și construind un proiector
laser de la zero. 

Cel din urmă proiect al său a
fost un sistem care are la bază
principiul vaselor comunicante și
nu folosește altceva decât un sis�
tem optic clasic, lumină și lichide
furnizate de șase perfuzoare me�
dicale. E vorba de cinci lichide,
unul de culoare roșie, altul verde,
altul albastru, ulei și alcool care

reacționează chimic diferit și ge�
nerează o mișcare continuă. Acea
mișcare a fost proiectată pe clădi�
rea Academiei Române, făcând un
adevărat spectacol de culoare. 

Ca răspuns la întrebarea mea,
se pare că pentru a crea asemenea
instalații, pentru Alex Halka a fost
nevoie să știe să mânuiască teh�
nologia, să creeze circuite elec�
trice, să știe chimie, să fie expert
în sunete și să aibă o doză bună de
talent și inovație. 

TALENT ȘI
PLURIDISCIPLINARITATE

De altfel, mai toți artiștii pe care
i�am întâlnit aveau această com�
ponentă de pluridisciplinaritate
în munca lor. Același lucru l�am
remarcat și la lucrările lui Silviu
Apostol, care s�au aflat la in ter �
secția între video mapping și
street art. Lucrările sale erau atât
de impresionante, încât atrăgeau
zeci de spectatori curioși să afle ce
se întâmplă. În timpul acesta Sil�
viu lucra la un graffiti imens pe o
bucată de celofan (un graffiti pe
suprafața căreia a realizat un
video mapping odată cu lăsarea
serii), iar în dreapta și în stânga
lui funcționau două instalații vi�
zuale. Una care îți crea o iluzie op�
tică, numită Orb, asta pentru că
elementul de atracție principal
era o formă de sferă care imita
globul ocular, iar a doua, Patern,
care cred că a fost și instalația
mea preferată. E vorba de o
instalație video senzorială inte�
ractivă care a creat o serie de ilu�
zii de tip op art prin proiecții
video realizate pe un set de pa�
nouri colorate manual și decu�
pate cu laserul. 

Un alt artist ale cărui lucrări
mi�au atras atenția a fost Dromp.
El a realizat împreună cu Grafo o
instalație de tip butaforie, un cap
gigantic construit din tuburi de po�
listiren. Tot el a realizat un copac
artificial, din lemn, care la fiecare
atingere genera un alt sunet melo�
dios și o proiecție reactivă care se
mișca la fiecare pas pe care îl făceai.
De asemenea, Dromp a făcut o altă
instalație care îți fura privirea, e
vorba de trei figurine gigantice
care parcă imitau o horă, fiecare
omuleț în parte având un cap con�
struit din câte o sferă imensă. 

VIDEO MAPPING, 
INSTALAȚII DIN LUMINI 
ȘI INTERACTIVITATE

Dan Basu e un alt artist talentat
care a impresionat ieșenii. Cu un
proiect de video mapping pe

fațada Institutului Francez, Dan
ne�a arătat cât de departe poate
duce creativitatea, atunci când e
îmbinată cu simțul estetic. 

Am fost impresionată și de
cele trei instalații realizate de
Noise loop Studio. Una dintre ele
se numește Relativ și vrea să ne
arate că timpul e un concept relativ
pentru fiecare dintre noi, pentru că
fiecare om simte trecerea timpului
altfel. Instalația este interactivă și
funcționează în prezența celor care
vor să o viziteze. Practic, imită un
ceas, doar că limba ceasului e de
fapt o umbră creată de cel care
interacționează cu in stalația. Parti�
cipantul devine astfel o sursă dina�
mică de lumină care își proiectează
individual conștiința în spațiu, ge�
nerând timp și o umbră care nu
poate fi atinsă niciodată.

Tot subiectul timpului explo�
rează și instalația Fluxul interac�
tiv. Doar că această combină pre� 
zentul imediat cu trecutul. Omul
este subiectul și e cel care dă sens
instalației. Prezența unei per�
soane în fața ei creează un flux, o
imagine difuză și luminoasă. Ast�
fel ajungi parte dintr�un mural și
imaginea ta creează artă în sine. 

Poate cea mai instagramabilă
instalație de New Media a fost Lu�
minativ, realizată tot de Noise�
loop. Ea reprezintă o serie de
motive tradiționale compuse din
șapte structuri metalice și lumină
LED, la o distanță de trei metri
una de alta. Structurile împreună
au creat un tunel de lumină, care

a dat cu siguranță o serie de poze
reușite de la festival. 

UN EFORT FANTASTIC, DAR 
ȘI APRECIERI PE MĂSURĂ

A fost evidentă munca extraordi�
nară pe care artiștii au depus�o
pentru execuția acestor surprin�
zătoare instalații. I�am văzut cum
au montat, au demontat, au insta�
lat, au tăiat, au pictat și am rămas
profund uimită de tot ce au putut
realiza. Din fericire, efortul lor nu
a rămas nerăsplătit, pentru că 
i�au adus pe ieșeni mai aproape
de artă, artă vie, contemporană.

Atât organizatorii, cât și artiș �
tii au fost luați prin surprindere
de afluxul de persoane care s�au
arătat interesate de proiectele ex�
puse. Oamenii urcau cu mijloa�
cele de transport în comun Co� 
poul, admirau de la distanță in �
stalațiile și decideau să coboare
din tramvaie să vadă ce se petrece. 

„Secțiunea New Media a cres�
cut brusc la a doua ediție. Un pro�
iect se ridică, în mod normal,
puțin câte puțin. Dacă anul trecut
au fost 11 instalații, ar fi trebuit să
fie 14 acum. Dar au fost mult mai
multe. Dacă anul trecut am avut o
New Media Alley, acum am ajuns
deja la patru alei, practic. O ase�
menea creștere vine la pachet cu
riscuri. Dar, în realitate, a fost cu
surprize plăcute: atât publicul, cât
și artiștii care au expus au fost
încântați“, a declarat Andrei Coz�
lac la încheierea expoziției. SDC
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„Toți ceilalți din jurul tău fac eforturi să te
schimbe, să te convingă, să te ispitească și să
te controleze. Cei mai buni cititori aleg
ficțiu nea pentru a se elibera de tot acest zgo�
mot“, spunea Philip Roth. Proza scurtă te
poate elibera de zgomotul lumii în doar câ�
teva pagini.

„În cele patruzeci de proze ale antologiei
există istorii despre persecuția Securității
comuniste și despre migrația din UE; au loc
întâmplări în târguri de vechituri și câr�
ciumi, în sanatorii conduse de vampiri și ca�
binete de terapii high�tech ale viitorului; se
des fășoară călătorii peste hotare, în jurul ca�
merei, în mintea umană, în timp sau în uni�
versuri paralele. Astfel, în fiecare povestire –
fie că e vorba de monolog, dialog sau realism
comportamentist, epistolă postumă, para�
bolă religioasă sau metanarațiune li vrescă,
apocrife istorice, pastile filosofice ori mi�
croistorii cyber pop – se conturează o formă

de graniță, de trecere sau de încălcare a unei
limite: între culturi, limbi și țări, între pre�
zent, trecut și viitor, între realitate, vis și fan�
tezie, între uman, animal și nonuman, între
public și privat, inocență și maturitate,
decență și obscenitate, luciditate și nebunie,
convențional și diferit, între viață și moarte.“
(Marius Chivu)

Ediția Sosiri/Plecări a Antologiei KIWI
a primit Premiul RSS Reloaded pentru Car�
tea de proză scurtă a anului 2021.

Mihaela Voinescu • Blanca Llum Vidal •
Doru Vatavului • Florentina Ionescu •
David Vann • Iulia Gherasim • Adrian G.
Romila • Diana Geacăr • M.T. Qwerty • Jo�
nathan Franzen • Iulian Popa • Andrei Du�
mitrescu • Ion Pleșa • Cristina Chira •
Răzvan Petrescu • Julien Britnic • José Luís
Peixoto • Diana Bădica • José María Merino
• Paul Bailey • Gabriel Florin Macsim • Ana
Alexandrescu • Irina Lupu • Ada Aitonean

Marius Chivu, editorul volumului (n.
1978), este scriitor, traducător și cronicar li�
terar. În 2012 a debutat cu volumul de poe�
zie Vântureasa de plastic (ediția a doua,
Editura Humanitas, 2018; premiile pentru
debut ale Uniunii Scriitorilor și revistei
„Observator cultural“). A publicat jurnalele
de călătorie Trei săptămâni în Anzi (Edi�
tura Humanitas, 2016) și Trei săptămâni în
Himalaya (Editura Humanitas, 2012, 2016),
volumul de proză scurtă Sfârșit de sezon
(Editura Polirom, 2014, 2022) și cartea de
interviuri literare Ce�a vrut să spună auto�
rul (Editura Polirom, 2013). A făcut selecția
textelor pentru Romanian Short Fiction. An
Anthology/ Antologie bilingvă de proză
scurtă românească (coord. Lidia Vianu, Edi�
tura Muzeul Literaturii Române, 2018). La
Editura Polirom a editat antologiile: Mihail
Sadoveanu, Ochi de urs și alte povestiri
(2005), Anton Holban, Conver sații cu o

moartă (2005), Best of. Proza scurtă a anilor
2000 (2013) și Dan Lungu, Părul contează
enorm (2019). Din 2011, împreună cu Florin
Iaru, ține cel mai longeviv atelier de creative
writing din România. Este redactor al revis�
tei „Dilema veche“, a fost coeditor al revistei
de proză scurtă „iocan“ și realizează radio�
talk�ul cu scriitori All You Can Read de pe
UrbanSunsets.com. Volumul de pro ză scurtă
Sfârșit de sezon (nominalizări pentru Cartea
Anului 2014 la Gala Industriei de Carte și la
Gala Radio România Cultural) a fost reeditat
anul acesta în Colecția Top 10+ a Editurii Po�
lirom și conține cinci povestiri noi.  SDC

Amintiri de la începutul verii.

Am început vara în Sardinia.
Când trăiești în avioane, în hote�
luri, pe insule, pe plaje, în zbor, cu
toată viața împachetată neglijent
în bagaje, imaginile se amestecă,
vocile se suprapun, ochii încep să
vadă. Oamenii vorbesc limbi dife�
rite și au aceleași secrete. Au alte
idei și aceleași frici. 

Auzi și dacă nu vrei, vezi și ce
nu trebuie să vezi: ascultă la mine,
ferește�te de bărbații cu coafură
în trepte și de femeile cu breton,
de cei care poartă un y în nume
sau duc povara unui diminutiv,
cuiva acolo îi lipsește ceva, de obi�
cei în partea bărbătească a vieții,
și asta se va vedea în tot ce va face,
ce vorbiți dumneavoastră, în
sudul Franței nu e așa, asta e în
nord, faceți o confuzie, o femeie

foarte grasă cu glezne neverosimil
de subțiri și de puternice, pe
gamba stângă are pirogravat un
soare, pe cea dreaptă luna, fe �
rește�te și de pirogravați, un pa�
pagal cu papion latră că el a făcut
școală, nu vorbiți dumneavoastră
așa cu mine!, amintiri din Valahia,
mai departe două superbe les�
biene slave mănâncă același cor �
nuleț cu lapte, uneia îi ies sânii
din rochia de plajă, cealaltă e ca în
poeziile de altădată, o icoană cu
picioare lungi, dacă le�ai uni ai
avea un trup perfect propor țio �
nat, geometrii ar fi în extaz, în dia�
logul lor se strecoară cuvântul
Putin și deodată se face întuneric,
un recepționer freacă spinarea
unei englezoaice, e o cremă de
soare extraordinară, doamnă!, de�
pinde de buget, și spuneți că acolo
nu e iarnă niciodată?, niciodată,
domnule, este extraordinar, totul
este extraordinar. 

Fiecare poartă o moștenire, toți
vin de undeva și pe chipul lor, astfel
cioplit, li se văd părinții, bunicii,
străbunicii, părinții străbunicilor,

bunicii străbunicilor și tot așa,
până la Adam, la Eva, la grădina
Raiului, la Dumnezeu și la șarpe
sau la altă poveste. Bunicul pa�
tern al lui Amos Oz credea că
acolo, în Eden, oamenii au mușcat
dintr�un măr otrăvit și de aceea –
totul. Bunicul acesta fusese mo �
rar, făcuse o avere pe care o ura și
a fost foarte fericit să piardă totul
și să moară sărac și cinstit. 

Și nu e doar moștenirea, mai
este și nevoia aceasta omenească,
și atât de dizgrațioasă, de a apar �
ține. Unui trib, unei gloate, unei
turme, unei galerii, unei națiuni,
unei familii, ca și cum nimeni n�ar
putea să meargă pe picioarele lui
și ar trebui să fie mereu sprijinit
de ceilalți. Cum se ascund în
mulțime, sperând că de acolo nu
se vede. Se vede. Nimic nu mi�a
fost vreodată mai străin. Singură�
tatea e adevăratul paradis. 

Este finala Ligii Campionilor.
Real Madrid�Liverpool. Se vor
forma iute două găști, care vor
striga una la alta și se vor acuza
reciproc: de noroc, de imbecilitate

și tot așa, și tot așa. Refuz. Refuz să
intru în oricare dintre echipe.
Sunt zeci de ani de când țin nu �
mai cu jucători, așa cum în viață
mă interesează numai și numai
indivizii. Real Madrid are noroc.
Da, ce să spun, de o sută douăzeci
de ani are noroc. Liverpool are cea
mai frumoasă galerie din lume.
Ați fost vreodată la Buenos Aires?
Lumea e un pic mai mare decât
ruinele Imperiului Roman. Scoa �
teți, domnilor, capul din Medite�
rană! 

E noapte și pe plajă au ajuns
trupurile dezgolite a patru ado �
lescenți care au venit până la ca�
pătul acesta de oraș ca să vadă
marea și să facă dragoste. Doar
adolescenții știu să facă dragoste.
Așternuturile acestui hotel au
văzut multe trupuri goale, trupu�
rile tinerilor înainte să fie muti�
late de boli și de timp. Melancolia
e o canalie. Italienii, chiar și can�
tautorii, știu. 

Din țara natală îmi vine ves�
tea că a retrogradat Dinamo.
Acum se vor împărți iar în două:

cei care jubilează și cei care se în�
tristează. Deși erau ani buni de
când Dinamo nu mai exista. Și
atunci? 

Și atunci, totul trece, mai
puțin tribul. Tribul nu trece. Toată
lumea în cor: un�doi�trei, ne pi*ăm
pe ei, uite�l cum moare, uite�l cum
moare, și�n p*lă ne doare. Mi�
lioane de ani de evoluție (evoluție
spuneți?!) și încă mai scriem cu�
vinte scurte cu creta prin lifturi
crezând că altcineva va citi și se va
simți îndurerat. Și adevărata ne�
bunie e că așa ceva chiar se întâm�
plă. De ce? Pentru că acolo se în� 
tâmplă lucruri de neînțeles, doam� 
nă, și așa trăim noi. SDC

ANDREI CRĂCIUN
CULEGĂTORUL DE HARFE

Marius Chivu, Kiwi, 2022.
Antologia de proză
scurtă: Granițe

SEMNAL EDITORIAL

Tribul 
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Mai țineți minte cum se numește
noul partid al lui Cioloș? REPER.
Dar știți ce înseamnă? Reînnoim
Proiectul European al României.
Complicat, a trebuit să caut
știrea cu anunțul oficial. Sună
mai degrabă a promisiune elec�
torală decât a nume de partid.

Reprezentanții noii formațiuni
politice REPER au anunțat deja că
a fost depusă  la Tribunalul Bu �
curești cererea de înregistrare a
formațiunii. Cei cinci membri fon�
datori sunt europarlamentarii Ra�
mona Strugariu, Dragoș Pîslaru,
Alin Mituța, Dragoș Tudorache și
Dacian Cioloș. Potrivit actului con�
stitutiv al REPER, conducerea in�
terimară a formațiunii politice va
fi asigurată, până la primul con�
gres, în copreședinție, de Ramona
Strugariu și Dragoș Pîslaru. În rea�
litate știm despre ce este vorba:
partidul lui Dacian Cioloș. Graba
cu înregistrarea actelor este evi�
dentă, însă nimeni nu riscă să se
apropie alegerile, iar formațiunea
să nu fie înscrisă la tribunal.

Întrebarea este dacă e nevoie
de un nou partid în România? Cu

ce diferă REPER de USR? Veți
spune că oamenii dau tonul și că
se impunea o nouă formațiune.
Ca să ce? Deja am văzut mișto �
căreli cu duiumul din societatea
civilă către noua forma țiune. Dar
și destule reacții critice din USR.

Ba chiar am văzut și niște de �
clarații mai dure dinspre un mem �
bru al conducerii useriste. Ceva cu
plăcuțe, ca în vremea PSD�ului lui
Dragnea.

Faptul că noul partid își va
face cu greu loc pe scena politică
este arătat și de lipsa de entu�
ziasm cu care pornesc la drum ca�
marazii lui Cioloș. Când era vorba
de Platforma 100 înainte de apa �
riția PLUS parcă alta era atmos�
fera. Societatea civilă avea nevoie

atunci de un vehicul nou. Și aș �
teptarea era mare. Partidul a apă�
rut, apoi a fuzionat cu USR. Dacian
Cioloș a fost până nu demult pre �
ședinte al USR, după marea sur�
priză de la penultimul congres. E
drept că n�a lucrat cu un Birou
Național favorabil, dar în politică
viața e dură. Dacian Cioloș a fost
învățat să conducă bătând proba�
bil cu pumnul în masă sau având
totul de�a gata, însă în politică ni�
meni nu te urmează orbește. Ai
nevoie de argumente, de nego�
cieri interne și de tact politic dacă
vrei ca o decizie să fie îmbrățișată
de colegii de partid. OK, se naște
noul partid. Care e strategia pe

mai departe? Dacă USR�ul cel
mare și frumos cu Cioloș înăuntru
a stat țintuit la 10�12 la sută luni
bune, cam cât poate rupe REPER
din această zestre? Până la urmă
ce e mai profitabil? Un partid de
12�14 la sută sau două de 6�7 la
sută? 

Noua formațiune riscă să se
piardă în anonimat. Anunțul cu
noul partid a stârnit prea puțin
interes, dovadă că parlamentarii
nu se înghesuie să�și ia noile le �
gitimații REPER. 

Sigur că sunt nemulțumiri
serioase în USR. Nu doar echipa
Cioloș a avut ceva de reproșat, ci
mai e o tabără, care are de reglat
ceva lucruri, cu Barna și Drulă. Par�
tidul nu mai e de mult timp ce a
fost, iar lipsa de direcție se vede cu
ochiul liber. Dar nu fărâ mițarea
USR e soluția, ci dimpotrivă. Parti�
dul ar fi avut nevoie de ceva aer
proaspăt. De o infuzie de oameni
noi din societatea civilă. De o des�
chidere către proiectele mari, pe
care actuala majoritate guverna�
mentală nu e în stare să le înceapă.
USR a ratat aceste ținte și se pierde
în colbul balamucului intern. 

Mulți membri au făcut pasul
în spate, alții stau nedumeriți și
nu înțeleg ce se întâmplă. USR ar
trebui să își pregătească încă de
acum candidații la alegerile lo�
cale. Ar fi o alegere mai bună de �
cât eternele ciondăneli pe nimic
pe care le vedem în această pe�
rioadă. În teritoriu se pune baza
oricărui partid. Iar, oricât de fru�
moase ar fi tezele expuse la centru
ai nevoie de oameni, de proiecte și
de probleme rezolvate la firul ier�
bii. USR a fost o stare de spirit, dar
nu mai poate continua în același
fel. E nevoie de maturizare, alegă�
torii așteaptă altceva. 

În campania din 2024 nu văd
să mai existe emoție. N�a prea exis�
tat nici în 2000, iar asta s�a văzut
în scorul USR�PLUS. E nevoie de
proiecte, de muncă de uzură, dar
mai ales de oameni și de muncă în
echipă. USR avea tot timpul să
facă pasul în liga mare, dar a amâ�
nat startul. 

Cioloș a înțeles că e nevoie de
o altă abordare pe scena politică,
dar calea e riscantă, ruptura nu va
aduce nimic bun. Partea proastă
e că singurul partid veritabil de
opoziție lasă drum liber USL�ului.
PSD stă bine la peste 30 la sută, în
timp ce liberalii au crescut se pare
în sondaje, deși n�au demonstrat
mare lucru în ultimele luni. SDC

FLORIN GHEŢĂU
VAGONUL CU VORBE

Cine îl mai înțelege pe Cioloș?

USR nu mai e 
de mult timp ce a
fost, iar lipsa de
direcţie se vede cu
ochiul liber.

Cum scriam în numerele trecute,
privesc și îndemn pe oricine să
privească Eurovisionul nu ca pe
un spectacol muzical (decât,
poate, în plan secund), ci mai 
degrabă ca pe un indicator al
tendințelor din politica euro�
peană, al raporturilor dintre
state și mai ales al trendurilor
culturale (în sens larg) din
spațiul european. Un fel de prog�
noză sau direcție de evoluție a
societății europene.

Fiindcă de fapt asta este. În 2014,
când Thomas Neuwirth, alias Con�
chita „Wurst“, a câștigat trofeul
Eurovision, melodia interpretată
de el/ ea a fost una oarecare –
cum, ce�i drept, au fost marea ma�
joritate a melodiilor din concurs –
și mult inferioară celei plasate pe
locul al doilea, Calm After the
Storm, o piesă frumoasă a celor de
la The Common Linnets. Numai
că asta nu a contat prea mult. Im�
portant era mesajul transmis prin

votul final. Premiind�o pe Con�
chita, organizatorii festivalului,
European Broadcasting Union, au
reafirmat – pentru publicul larg și
pe înțelesul lui – poziția Europei
în ceea ce privește un subiect sen�
sibil, cel al comunităților LGBT și
al integrării lor în societate. Vic�
toria Conchitei a stârnita, desigur,
controverse, cum era inevitabil 
s�o facă, dar a comunicat într�o
formă mai concretă ceea ce oficia�
lii europeni ratificaseră prin legi
și directive.

Eurovisionul de anul acesta
s�a desfășurat în timpul invadării
Ucrainei de către Rusia, eveni�
mentul cel mai șocant din Europa
și, poate, de pe planetă de la fina�
lul pandemiei de coronavirus în�
coace. Așadar, atunci când am
urmărit votul final, am făcut�o nu
ca să aflu cine va câștiga trofeul
concursului, ci ca să văd cum se va
întâmpla. Dat fiind rostul extra�
muzical al acestui spectacol anu �
al, știam deja că dacă pe scenă ar

apărea chiar și cea mai eclatantă
revelație muzicală a deceniului,
câștigătorul nu poate fi decât re�
prezentantul Ucrainei.

Nu înseamnă că nu am avut și
surprize. Cum nu mai urmărisem
de mult show�ul european, am
tresărit văzând pe lista cu țările
ajunse în finală numele Austra�
liei. În prima clipă am fost con�
vins că era o greșeală de ortogra �
fie – n�ar fi fost prima dată când,
din pricina a două păcătoase de
litere, Austria cârnaților era con�
fundată cu Australia cangurilor.
Numai că nu era nici o greșeală: în
corul european cânta și un perso�
naj de la antipozi, din simplul
motiv că, pare�se, australienilor le
place grozav Eurovisionul – așa
cum nouă ne place mariachi – și,
din motive de audiență și publici�
tate, au fost incluși printre parti�
cipanți. Europa e tot mai mare, mi�
am zis, de vreme ce a înglobat deja
încă un continent (unul mic, dar vân�
jos). N�a prea contat în clasamentul

final, dar, cum se zice, important e
să participi, mai ales când știi di�
nainte că n�o să câștigi.

În rest, totul a fost așa cum
știam. Țările din fosta Iugoslavie 
s�au întrecut să ofere cât mai multe
puncte Serbiei, singura ex�iugoslavă
calificată în finală. Două din țările bal�
tice au oferit cu entuziasm și încrân�
cenare maximum de puncte Ucrainei.
La fel au făcut Moldova și Polonia, cu
aceeași fervoare pro�ucraineană, deci
antirusească. Și totuși spre final con�
vingerea mea inițială a început să pă�
lească: oricât de necesar părea un
semnal dinspre Eurovision în favoa�
rea Ucrainei, juriile nu se prea îndem�
nau să îi voteze melodia. Nici nu merita,
ca să fim sinceri, dar asta n�a contat ni�
ciodată prea mult: înfrângerea Ucrai�
nei la Eurovision ar fi contrazis sem� 
nificația firească a Eurovisionului.

Uitasem însă că mai exista și
asul din mânecă, iepurele din pă�
lărie, surpriza din dulap: votul pu�
blicului – care poate fi oricum. Și,
în condițiile date, a fost unul

masiv în favoarea Ucrainei, așa
cum era de așteptat. Și, tot cum
era de așteptat, Ucraina a câștigat,
în ovațiile solidare ale contracan �
didaților și cu reprezentanții Leto�
niei și Lituaniei fluturând drapele
ucrainene. Astfel, semnalul a fost
transmis și semnul a fost, proba�
bil, citit: Europa este solidară cu
ucrainenii, iar anul următor Euro�
visionul se va desfășura undeva în
Ucraina. O să vedem atunci unde.

Mie, drept să fiu, mi�a plăcut me�
lodia nonconformistă a sârbilor de la
Konstrakta, In corpore sano. Dar
acum Serbia nu e o miză. Va câștiga și
ea Eurovisionul la vremea potrivită,
un pic înainte să devină membră a
UE. Până atunci mai e. SDC

RADU PAVEL GHEO
ROMÂNII E DEŞTEPŢI

Semnele Eurovisionului (III)
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Nu pot uita stupoarea gradaților și
a subofițerilor mai puțin instruiți,
când îl auzeau declinându�și pro �
fesia: trombonist! În fapt, el și alți
vreo cinci ori șase instrumentiști
de muzică simfonică fuseseră în �
corporați pentru ansamblul de

estradă al Marinei Militare, in �
titulat parcă Albatros. Ne�am îm� 
prietenit iute, deoarece găseam
destule subiecte comune să dez �
batem. Destinul ne�a despărțit la
începutul lui 1977 și nu ne�am mai
văzut vreodată. Îmi amintesc de el,
însă, de fiecare dată când ascult un
solo de trombon sau văd la televizor
vreun interpret acționând cu dexte �
ritate mânerul culisei te lescopice,
responsabilă cu acel su net glissando
ce poate să te înne bunească, dacă e
scos pe tonuri malefice. Sau să te
urce la înălțimi nebănuite de plăce �
re (chiar sen zuală, în companie
po trivită), dacă muzicianul are min �
tea și inima lui Troy Andrews, a.k.a.
Trombone Shorty.

Nu știu prea mulți soliști care

să iasă în evidență ori să fie lideri
de trupă, mânuind instrumentul
acesta oarecum ciudat, socotit mai
degrabă de umplutură. Într�o vre �
me era cunoscut Chris Barber,
jazzman cu predilecție spre blues,
care a fost alături de John Mayall
în tinerețe. N�a rupt gura pu �
blicului, cum se zice, deși a condus
o formație cu destule reușite.
Pesemne că sonoritatea specială a
instrumentului în cauză solicită
mai mult decât simplul interes. E
cert că fără talentul cu totul apar �
te (aș îndrăzni să spun chiar ieșit
din comun) al interpretului, trom �
bonul rămâne acolo, în tripleta
suflătorilor de acompaniament, pe
fundal sau pe lateral. Și dacă asta
se întâmplă în jazz și blues, e ușor
de înțeles de ce o trupă obișnuită
de pop�rock nu se vede scoasă în
evidență de�un... marginal. 

Troy Andrews provine dintr�o
familie tradițională de muzicieni
„din tată�n fiu“, crescută în creu zetul
fabulos și inepuizabil numit New
Orleans. Șapte frați în seam nă
aproape o orchestră și�o com �
petiție. Vrăjitor înnăscut, micul
Troy se impune suflând incredibil

de energic în ambușura instru �
mentului cu lungime ce�i depășea
înălțimea. Amănuntul ăsta i�a dat
și numele de scenă: Trombone
Shorty. La 4 ani, Troy deja cânta
alături de veteranul Bo Diddley; la

6, conducea propria trupă de ală �
muri; la 9, i�a fost împușcat mortal
fratele, Darnell (traumă încă ne �
vin decată); la 13, era în turneu cu
Lenny Kravitz (care va cânta ul �
terior la bas pe un disc al lui Troy);
la 16, debuta discografic; la 17,
înregistra cu Lionel Ferbos, cel
mai bătrân trompetist din oraș, 90
de ani. Remarcat și apreciat pen �
tru feeling�ul deosebit – ca și
pentru instrumentul folosit solo –,
Troy este invitat de nume celebre
să le coloreze piesele. La rându�i,
beneficiază de invitați de marcă,
Jeff Beck fiind unul. Acestuia îi
datorez și eu descoperirea lui
Trombone Shorty: când am văzut
numele chitaristului pe discul din
2011, For True, l�am săltat imediat.

Artistul care încântă lumea
bună funk�blues�rock nu e doar un
trombonist. Școlit la Centrul pentru
Artele Creative din capi tala Louisia �
nei, Troy e o adevărată en ciclopedie
a muzicii din efer ves centa zonă care
a dat atâția compozitori și interpreți
remar cabili. Și este la fel de bun la
trompetă, claviaturi, chitare, tobe,
încât oricând poate edita discuri de
unulsingur, având și studio perso nal.
N�o face, dintr�o exigentă autocunoaș �
tere ce vine din filosofia sa de viață. 

Nici pe cel mai nou album,
Lifted (2022, Universal/ Blue Note),
înregistrat în pandemie, nu�i sin �
gur. E cu câțiva dintre frați. Și cu
mama lui în fotografie, pe copertă.

Care artist nu�și trage familia
alături? SDC

Sentimente, nu tromboane!

DUMITRU UNGUREANU
ROCKIN’ BY MYSELF

În primele două luni de armată am avut un
coleg, născut pe lângă Slatina, absolvent al
Liceului de Muzică din Pitești. Era specializat 
la instrumentul trombon, pe care îl stăpânea
într-o măsură necunoscută mie, fiindcă nu 
l-am auzit niciodată cântând. 



Pe 1 iunie, regizorul Silviu Pur�
cărete a devenit doctor honoris
causa al Universității Naționale
de Arte „George Enescu“ din Iași.
Un moment potrivit pentru a re�
duce în atenție câteva repere ale
drumului profesional parcurs în
aproximativ o jumătate de secol
de activitate creatoare.

Privirea care înfățișează este sin�
tagma ce concentrează concep�
tual�metaforic imaginarul scenic
al celui mai cunoscut peste hotare
dintre regizorii români ai ultime�
lor decenii și titlul unei cărți în
care m�am ocupat de redarea sti�
lului său de lucru așa cum reiese
din asistența la repetiții. Vizuali�
tatea, recitirea unor opere clasice
filtrate prin codurile unei estetici
ce pornește de la latențele textului,
dar îl reinterpretează pe toate
articulațiile lui semantice, fasci �
nația carnavalescului, plăcerea de�
a lucra cu ansambluri numeroase
în spații ample, de�a recurge la
referințe culturale funda mentale de�
finesc succint teatrul plin de nuanțe
pe care îl face Silviu Purcărete.

A absolvit Institutul de Tea�
tru și Cinematografie București
(1974) și a început să regizeze la
Teatrul Dramatic din Constanța,
unde în decursul sezoanelor de
activitate a explorat teatrul antic
(Miles Gloriosus de Plaut – 1977;
Legendele atrizilor, scenariu pro�
priu după Eschil, Sofocle, și Euri�
pide, cu cântece, bocete și descân� 
tece românești – 1978; Hecuba de
Euripide – 1981), apoi în pepiniera
de talente care era Teatrul Tinere�
tului Piatra Neamț (Romeo și Ju�
lieta, cu Constantin Cojocaru și
Nina Zăinescu în rolurile titulare –
1974; Piațeta de Carlo Goldoni –
1986, cu Maia Morgenstern, Oana
Pellea, Coca Bloos, printre alții) și
la Teatrul Mic (din 1979) și Foarte
Mic din București. Borna istorică
1989 îl prinde la Teatrul Național
„Marin Sorescu“ din Craiova (în di�
rectoratul lui Emil Boroghină), cu
trupa căruia începe o serie remarca�
bilă de mari spectacole. În contextul
favorabil al cu riozității europene
privind această țară ieșită din chin�
gile comunismului și al noutăților
artistice pe care le aducea regizorul,
montările sale au făcut înconjurul
lumii, fiind selectate în cele mai râv�
nite festivaluri de gen (Ubu Rex cu
scene din Macbeth după Alfred
Jarry și William Shakespeare –

1990, construită pe o intertextuali�
tate ce leagă epoci, dictaturi, cul�
turi; Titus Andronicus de Shake �
speare – 1992, într�un minimalism
scenografic amintind de canonul
teatrului antic; Phaedra după Se�
neca și Euripide – 1993, o configu�
rare pe model filmic a străvechii
lucrări, cu o fluiditate stăpânită de
priceperea dozajului artistic, calități
ce au menținut�o pe afiș vreme de
20 de ani; Danaidele după Eschil –
1994, un decupaj inteligent de
alternanță a momentelor solistice și
corale; Orestia după Eschil �1998). 

În anii 2000, avea să înceapă o
altă suită de colaborări miracu�
loase, cu Teatrul Național „Radu
Stanca“ din Sibiu (director Con�
stantin Chiriac): Pilafuri și parfum
de măgar după 1001 de nopți –
2001; Cumnata lui Pantagruel după
scrierile lui François Rabelais –
2003; Așteptându�l pe Godot după
Samuel Beckett – 2005; iconicul
Faust după Goethe – 2007; Meta�
morfoze după Ovidiu – 2009, gândit
pentru aer liber; Călătoriile lui Gul�
liver după Jonathan Swift – 2012;
Povestea prințesei deocheate, sce�
nariu original după Tsuruya Nam�
boku al IV�lea – 2018 etc. 

În Faust impresionează inten�
sitatea vizual�ideatică, forța inter�
pretativă (Ofelia Popii�Mefisto, Ilie
Gheorghe/ Miklos Bacs – Faust),
extraordinara relație sce nică a
pro tagoniștilor în jurul cărora gra�
vitează grupuri numeroase de fi �
guranți, consistența metafizică a
discursului regizoral, imersiunea
publicului în acțiu nile teatrale
(muzica se aude inclusiv de sub
gradene, spectatorii sunt incluși
fizic în carnavalul diavolesc din
Noaptea Walpurgiei) și puterea de
semnificare a imaginilor derulate
într�o fostă hală industrială rea�
menajată ca perimetru scenic. E un
spectacol antologic.

Teatrul nu e text pentru Pur�
cărete, partea vorbită e doar un
strat al constructului scenic. Își

face singur adaptările – taie, mi�
xează autori și traduceri, reordo�
nează tablouri, adaugă, rescrie
întreg materialul dramaturgic,
intră în repetiții cu o versiune,
însă metamorfoza continuă până
în prag de premieră, pentru că
mulează textul pe potențialul ac�
torilor și îl concentrează în raport
cu celelalte componente scenice.
Purcărete identifică nucleele de
teatralitate în opere literare și le
prelucrează în estetici elaborate,
rampa e locul unde se privește,
imaginea scenică e unul dintre in�
dicii de teatralitate. Croiala sce�
nariului dramatic o face din
instinct, când citește o piesă o
vede, iar spectacolul e un montaj
cursiv de secvențe generate de
imaginațiile celor din echipa co�
ordonată de regizor. Evită autorii
contemporani, întrucât nu�i oferă
suficientă distanțare temporală.

Are o solidă cultură plastică
și muzicală, arte din care a impor�
tat reguli de compoziție pentru
picturalitatea tridimensionali�
zată, ambientul sonor, structura�
rea coral�simfonică, plurivocală,
pe care le arhitecturează (uneori
face el însuși scenografii) în omo �
genități artistice. Crede în pute�
rea echipei care e rodată (de�a
lungul vremii, scenografii Euge�
nia Tărășescu Jianu, Ștefania Ce�
nean, Helmuth Stürmer, Dra goș
Buhagiar; muzicienii Iosif Herțea,
Vasile Șirli, video artistul Andu
Dumitrescu și Andrei Cozlac, mai
recent). Simbioza imaginativă îl
face să comunice adesea fără cu�
vinte, să anticipeze tacit direcția
creativă pe care vor merge, să con�
soneze în folosul valoric al mizan�
scenei. Purcărete lucrează intuitiv,
gândește în imagini, face un teatru
structurat cinematografic.

Ludicul e sursa originalității
regizorale, iar starea de impro �
vizație e dimensiunea solicitată
tuturor coechipierilor. Contexte
și îndemnuri ce nu au aparent le�
gătură cu proiectul (vizionarea
unui film, mersul la saună, „teme“
de rezolvat pornind de la subiecte
în sine bizare) generează aștep �
tări ce îi extrag pe protagoniști
din rutine știute și îi mobilizează
creativ. Teatrul e pentru Silviu
Purcărete o joacă vie, magică. 

(Parte a acestui articol consti�
tuie fișa pe care am realizat�o
pentru Dicționarul Multimedia al
Teatrului Românesc.) SDC

7
ANUL XVIII NR. 776
4 – 10 IUNIE 2022 teatru

www.suplimentuldecultura.ro

ION BARBU
PINACOTECA DIN PETRILA

OLTIȚA CÎNTEC
DATUL ÎN SPECTACOL

Silviu Purcărete și spiritul ludic
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Hangariada, festivalul 
în care muzica face loc aviației

CLAUDIA PINCOVSKI

Patru avioane își iau avânt pe
cerul înnorat care pare că stă să se
crape. Norii gri se înghesuie prin�
tre cei de un albastru închis,
pregătiți parcă să fie întretăiați de
urmele cenușii pe care aeronavele
le vor lăsa în urmă. Suspansul se
formează, iar gardurile pictate în
roșu și alb care despart mulțimea
de întinderea câmpului sunt acum
acaparate de oamenii care așteap �
tă nerăbdători decolarea. Rând pe
rând, avioanele își iau zborul, de�
venind puncte mici pe cerul în�
nourat. La sol, din boxele mari care
înconjoară scena, își face loc un
sunet din ce în ce mai puternic al
coardelor de chitară. E imediat
acompaniat și de ritmul ținut de
bătăile în tobe. „Și�au ales ei piesa.
Ce? Nu știai? Ia uite ce bine se
potrivește“, îi spune râzând o tipă
brunetă băiatului de lângă ea care
stă cu privirea ațintită�n nori. 

Pe ritmurile muzicii de la sol,
aeronavele plonjează una în urma
celeilalte, creând pe cer forma
unui romb. Se mișcă în tandem cu
bătăile de tobe, iar dacă n�ar tre�
bui să rămână în formație, proba�
bil s�ar lua la întrecere. Când trec
peste capetele oamenilor, se întorc
pe spate cu atât de mare ușurință
încât te fac să te întrebi dacă știu
că zboară cu susul în jos. Piesa se
derulează de trei ori, iar piloții se
întrec în cascadorii, zburând ver�
tical prin spatele gardului, de
parcă ar fi balerine grațioase care
își țin echilibrul pe poante. 

Oamenii se risipesc în spațiul
mare rezervat pentru festival.
Unii dintre ei rămân lipiți de gar�
durile de fier în speranța că vor
reuși să surprindă în fotografii
cele mai spectaculoase momente.

Alții se îndreaptă în grupuri către
partea din spate a terenului, unde
zeci de corturi albe stau înșirate
unul după celălalt, așteptându�te
cu gustări, băuturi, cărți sau obi �
ecte vestimentare. Când zumzetul
produs de motoarele avioanelor
se întețește, toată lumea stă în loc,
fermecată de spectacol.

ZIUA, COPIII 
DEȚIN CONTROLUL

E a zecea ediție a festivalului Han�
gariada. Un festival de artă, mu�
zică și zbor. Atmosfera care plu �
tește deasupra câmpului pe care
oamenii continuă să se adune e
una liniștită. Oamenii se plimbă
alene, căutându�și activități care

să�i țină ocupați până când pe
scenă vor urca artiștii pe care au
venit să�i asculte. 

„N�am vrut să facem mare
tam�tam pentru că anul acesta am
și trecut de la intrarea gratuită la
intrarea pe bază de bilet. Ne bucu�
răm să ne revedem după atâția ani
de pandemie. Am vrut să avem și
un element de show, de asta am și
ales să introducem partea de mu�
zică ca element principal. Înainte
era doar Hangariada. Artă și zbor,
acum este Hangariada. Artă, mu�
zică și zbor. Anul acesta am reușit
să adunăm aproximativ 5.000 de
oameni. Mai puțini decât în anii
precedenți, dar, ținând cont de
faptul că ne�am întors după o
pauză de doi ani și că am adăugat

și o intrare plătită, credem că am
reușit să facem o treabă destul de
bună“, spune Claudia Rusu, unul
dintre organizatori. 

Ziua, când soarele încă lumi�
nează câmpia înverzită, întregul
spațiu pare să le aparțină copiilor.
Răspândiți în fiecare colțișor, alear�
gă, țipă sau dansează pe muzica
DJ�ilor veniți să pregătească at�
mosfera pentru ceea ce urmează.
Se strecoară printre gratiile gar�
durilor, departe de părinți, și își
creează propria lume, prop tiți în
fața boxelor care se înalță deasu�
pra lor. „Aici nu�i voi, prichindei�
lor“, îi alungă din când în când
bărbații de la pază, zâmbindu�le
pașnic. 

Doi băieței își pasează unul

celuilalt un frisbee galben pe care
nici unul dintre ei nu reușește să�l
prindă din cauza vântului care�i
schimbă mereu direcția, făcându�l
să aterizeze fie în brațele, fie în
băutura cuiva. Înveți repede că
atunci când vezi cu coada ochiu �
lui un obiect care se îndreaptă
rapid spre tine trebuie să te pi �
tești în spatele celor câteva bu�
toaie negre împrăștiate pe lân gă
scenă. Cei doi băieței râd și�și cer
scuze, aleargă înapoi spre locurile
lor și încep iarăși vânătoare pen�
tru următoare victimă. 

Departe de scenă, aproape de
finalul suprafeței îngrădite, se
joacă baschet chiar și atunci când
picăturile de ploaie împroașcă din
ce în ce mai agresiv micul teren
improvizat. Încâlciți unii în ceilalți,
copii și adolescenți se luptă pentru
mingea portocalie îmbibată acum
de apă. Când cineva reu șește să
bage mingea în coș, toți ceilalți
țopăie și nu mai contează cine în ce
echipă juca. 

Lângă, atelierul celor de la
Quasar Dance își așteptă invitații
cu un linoleum întins în fața cor�
tului. Doi băieți își arată unul ce�
luilalt diverse mișcări de dans, în
timp ce o fată privește de pe mar�
gine. Când dau volumul mai tare
la muzică, se ridică și ea și se ală�
tură formației, sincronizându�și
mișcările. Câțiva copii se adună în
jurul lor, încercând să�i imite,
mișcându�și brațele ca niște va�
luri bătute de vânt și fugind ime�
diat ce cred că au prins mișcarea.

SĂ MÂNCĂM ȘI SĂ DANSĂM

În față, afundat într�o mare de ba�
loane de săpun ce vin din toate
direcțiile, te ademenește mirosul
de zahăr pudrat care�ți rămâne im�
pregnat în nări. La rulota Clătita
hoinar  e mereu coadă, iar înăuntru

Cea de-a zecea ediție a festivalului Hangariada. Artă,
muzică și zbor, a adunat, timp de trei zile, mai mult de
5000 de persoane la Aeroclubul „Alexandru Matei“. 
În timpul zilei, pe cer s-au desfășurat spectacole de

aviație, în timp ce la sol oamenii și-au ales dintre zecile
de activități puse la dispoziție. Seara a lăsat loc pentru
muzică și dans, adunând la un loc fanii hip-hopului 
și folclorului românesc.
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patru persoane își dau comenzi
una alteia. „Hai cu vafele, fetele,
așteaptă domnul aici“, spune agi�
tat un băiat blond, slăbuț, care nu
are timp de altceva în afară de a
bate bonuri și a lua comenzi. 

La celelalte rulote de mân�
care, oamenii se înghesuie unii în
alții să poată trage cu ochiul la
preparatele de pe meniu, apoi se
așază cuminți la coadă, mișcân �
du�se de pe un picior pe altul, de
frig și pe muzică. Sunt, în total,
înșirate cinci rulote cu mâncare la
intrarea în festival: Barabu, Hot
dog no. 1, Karavan, Soldat și Clă�
tita hoinar. Pitite mai departe de
hărmălaia care înconjoară scena,
se ascund și Palibo, Prisaca Bâr�
nova și Băcănia Happy în vitri�
nele cărora așteaptă dulciuri
colorate, miere și tot felul de alte
preparate. 

„Am încercat anul acesta să
facem niște calcule cât de cât es�
timative, astfel încât să nu adu�
cem nici prea mulți, nici prea
puțini producători locali. Nu
voiam ca, în cazul în care vor fi
prea mulți, să plece de aici cu un
profit prea mic, iar în cazul în care
vor fi prea puțini să aștepte prea
mult la cozi“, a declar Claudia
Rusu.

Vizavi de tarabele cu mân�
care se înșiră cozile la bar, unde
răbdarea pare să scadă, lăsând
agitația să se aștearnă ca un nor
deasupra celor care așteaptă. Bar�
manii se mișcă de parcă ar fi într�o
cursă cu obstacole, trecând unul
pe lângă celălalt, aruncându�și
teancuri de pahare de unică folo �
sință în care berea curge șiroind.
„Dacă s�ar termina și butoiul ăsta,
să fug și eu la masă că mi s�a răcit
și mâncarea și mi s�a răsuflat și
berea de când servesc aici!“, spu �
ne unul dintre barmani conti�
nuând să toarne în pahare.

De la artiștii locali, care în �
trețin atmosfera pe tot parcursul
zilei, se face ușor trecerea către
invitații principali. Când se apro�
pie orele la care sunt anun țate
concertele, oamenii intră și ies de
pe scenă cărând după ei instru�
mente sau tot felul de cabluri pe
care le aruncă dintr�o parte în
alta. Celor câteva persoane care
dansează timid lângă boxele piro�
nite de�o parte și de alta a podiu�
mului li se alătură persoane care
încearcă să�și asigure locul în
față. Rămân acolo, ținându�se cu
mâinile de bara de fier, făcându�și
strategia pentru întreaga seara.
„Ca să nu pierdem locul aici, te
duci tu acum să iei bere. Când o
terminăm pe asta, merg eu, iar tu
îmi păzești locul. Să ai grijă să nu

se așeze nimeni aici, că nu mai pot
să intru după“, îi spune o fată
blon dă prietenei ei, trimițând�o
către bar.

Când soarele apune și tempe�
raturile încep să scadă, copiii par
să dispară din peisaj. Cei care mai
zăbovesc prin preajma scenei se
freacă la ochi sau își ridică mâi�
nile către părinții lor pentru a fi
luați în brațe. Avioanele sunt și
ele cuibărite la locurile lor, bătute
deja de ploaia care cade constant,
separându�i pe cei care au venit
aici să se bucure de muzică de cei
care au venit pentru a se relaxa și
a se bucura de zbor. 

CUM SE ÎMPART FANII

Prima seară e guvernată de rit�
muri de hip�hop și rap, adunând
o mână de artiști români entu �
ziasmați, pe care�i poți vedea
stând ca pe ace așteptându�și in�
trarea pe scenă. „Am vrut să adu�
cem pe cineva care nu a mai fost,
nu neapărat pe cineva nou, dar
într�o formulă nouă. De asta am
avut și sâmbătă takeover cu
Facem Records, care au fost pen�
tru prima oară invitați în formula
completă, adică toată casa de dis�
curi, cu CTC, Tomi Marfă, Vlad
Flueraru și DJ Nasa. Ei mai cântă
împreună, dar din proprie iniția �
tivă. Noi am fost primii care i�au
adus în formulă completă și le�am
spus: uitați, toată scena e a voas�
tră“, a spus Claudia Rusu.

Încălzirea pentru Facem Re�
cords au făcut�o KEV X DICE, doi
tineri energici care sar dintr�o
parte într�alta a scenei, încura�
jându�i pe cei din public să țopăie
odată cu ei. După fiecare melodie
se opresc și interacționează ca și
cum cei din primele rânduri sunt
vechi cunoștințe. „Ce mai faceți,
Iași? Hai să facem un concurs“,
spun, urmând să�și împartă pu�
blicul în fete și băieți pentru a
vedea care este sexul predomi�
nant atunci când vine vorba de
fanii lor. Mulțimea se supune re�
gulilor și țipă de trei ori, ajungând
la concluzia că este egalitate.

„Știți ce�am învățat noi? Știți
ce se întâmplă când vine noap�
tea? Se schimbă peisajul, Iași!“,
strigă băieții în microfon și conti�
nuă să�și cânte refrenul piesei
Noaptea alături de oamenii din
primele rânduri. 

Cocoțat pe boxa care e așe �
zată ca o prelungire a scenei,
Tomi Marfă reușește să�i scoată
din culise și pe băieții de la CTC.
În stânga scenei, DOC dansează
pe versurile pe care Tomi pare că
le cântă fără a�și trage răsuflare.

Ca un tată care�și privește admi�
rativ copilul, recită odată cu el, în�
demnând mulțimea să facă ace �
lași lucru. Îmbibat în stropii de
ploaie, Tomi Marfă reușește să
pună toți oamenii în mișcare prin
energia pe care o transmite, mai
mult prin mișcarea haotică decât
prin refrenele violente, cu tentă
misogină, care ajung să fie zum�
zăite doar de câteva dintre per�
soanele din față.

Contrastant cu energia lui
Tomi, Vlad Flueraru urcă timid pe
scenă, ascunzându�și ochii cu o
șapcă trasă pe cap. Se mișcă stân�
gaci și se obișnuiește cu mulțimea
din jur, iar DOC îl susține din fața
scenei, cântând, din când în când
câteva dintre versurile lui. „Vlad,
eu cred că n�au înțeles care�i re�
frenul, dă�l odată pe gol“, îi spune
DOC. Artistul îl ascultă și începe
să cânte cu vocea tremurândă re�
frenul melodiei Fast Forward. 
„M�ai amețit atât de rău/ Viață, ia�
o mai ușor/ Știi că după tine mor/
Fast, fast/ Fast forward“, se aude
un cor unitar din partea publicu�
lui, lăsându�l pe Vlad fără glas. Își
acoperă fața cu mâinile încercând
de mai multe ori să spună ceva,
dar nu poate decât să�și treacă
din nou și din nou degetele peste
pleoape pentru a�și șterge lacri�
mile provocate de emoția unuia
dintre primele concerte la care a
participat.

REGII SCENEI: 
CTC ȘI SUBCARPAȚI

„Stai, bro, că mie nu mi�a spus ni�
meni c�o dăm așa“, spune Deliric
pășind pe scenă alături de Vlad
Dobrescu și DOC, care�l bat pe
umăr pe Vlad Flueraru ca niște
părinți protectori Se așază apoi
unul lângă celălalt pe buza scenei,
lăsând ploaia să�i bată. Trec cu
privirea peste oamenii adunați în
fața lor și apoi, parcă pregătiți de
o seară interminabilă, încep să
cânte melodii din albumele lor
mai vechi, când încă erau CTC.
„Noi avem multe piese, așa c�o să
le tăiem la jumătate, să vă dăm cât
mai mult în timpul ăsta pe care�l
avem“, explică Deliric.

Își cântă versurile clătinân �
du�se unul către celălalt, comuni�
când parcă doar din mișcările
trupurilor. Odată cu ei, spectato�
rii își îndeasă umbrelele în rucsa�
curi și încep să țopăie și să fre �
  doneze melodii pe care le știu din
copilărie și adolescență. DOC dic�
tează ritmul întregii mulțimi,
dansând de parcă s�ar afla doar el
acolo. Expresiile feței i se contu�
rează după fiecare cuvânt din

strofe și transmite emoție și energie
din toate articulațiile. „Băi, sunteți
toți niște nenorociți“, spu ne el ui�
tându�se în jur, „dar nu�i nimic, că
și eu sunt tot un nenorocit“.

Timp de o oră și jumătate cât
au cântat, băieții au făcut pauze pe
rând, coborând rapid scările din
stânga scenei pentru a lua o gură
de aer, a se dezmorți sau pentru 
a�și aduce ceva de băut. „Stai să�mi
aduc pălinca“, spune Deliric, fă�
cându�i pe ceilalți doi colegi de
trupă să râdă atunci când s�a întors
cu o sticluță pe ca re le�a întins�o și
lor pentru a lua o înghițitură. 

Băieții s�au simțit pe scenă ca
acasă, comunicând constant cu
publicul și unul cu celălalt, fă�
când glumițe care te făceau să te
simți ca într�o gașcă de prieteni.
„Da? Eu sunt pe scenă acum“, răs�
punde Deliric la telefon ridi�
cându�și mâna în aer și îndrep �
tând camera spre oamenii adu �
nați să�i asculte.

Aceeași atmosferă s�a păstrat
și duminică seară, când cei de la
Culese Din Cartier au umplut
scena Hangariadei, adunându�i
laolaltă pe Subcarpați, Basska,
Cred Că Sunt Extraterestru, Ar�
gatu’ și Moș Martin. Muzica folclo�
rică cu elemente de muzică
elec tro, dar și hip hop îi trezește
toți melancolicii din public. Sus �
ținuți de un steag mare cu em�
blema Subcarpați fluturat de unul
dintre fanii lor îmbrăcați într�o ie
cu broderii albastre, artiștii au
cântat rând pe rând timp de mai
bine de trei ore.

Mâinile oamenilor rămân în
aer, iar drapelul este cocoțat pe
scenă, lângă artiștii care cântă și
dansează îndemnați de energia
publicului care sare odată cu ei.
Brichete se aprind rând pe rând și
sunt fluturate alături de blițurile
telefoanelor, creându�se o atmos�
feră care te îmbie să rămâi, să
asculți și să fredonezi alături de
cei care�ți devin părtași la emoție.

„Ceea ce fac acum cei de la
Culese Din Cartier este un show
pe care îl fac pentru prima oară.
Au avut cinci ore de soundcheck
tocmai pentru că noi am lansat
invitația pentru întreaga casă de
discuri și ei au ales cu cine să vină.
Și aici sunt aproape toate trupele
pe care le au ei, mai puțin Celula
de criză, care a luat o pauză mo�
mentan de la concerte“, arată
Claudia Rusu.

MELANCOLIA UNUI SFÂRȘIT
DE FESTIVAL 

Calmă și senină, Victoria Stoica
este cea care a deschis seria con�
certelor în ziua de duminică. Îm�
brăcată cu o rochie albă, cu părul
lăsat să�i curgă pe umeri, fluturat
de vânt, cântă încetișor. Își ține pri�
virea în pământ, iar atunci când o
ridică zâmbește timid, simțindu�se
parcă stânjenită de ochii ațintiți
asupra ei. Lângă ea, o fată blondă
ține în brațe un violoncel peste
care�și trece ușor arcul.

Vocea Victoriei se aude încet,
acoperită de tobe. În spatele ei,
ilustrațiile se schimbă din când în
când, trecând de la valuri albăs�
trii la stele pe un cer întunecat. În
primul rând, oamenii se țin de
bara de metal a gardului, miș �
cându�și încet capul în ritmurile
impuse de artistă. Mai în spate,
oamenii rămân așezați, întinși pe
spate cu ochii către cer. 

Pe deasupra, avioanele care
de colează din aeroportul din
apropiere trec atât de aproape de
capetele oamenilor, încât dau im�
presia că urmează să înceapă un
alt show aviatic. Agale, cei pre zenți
își găsesc ritmul și reușesc să se sin�
cronizeze, creându�și cer culețe în
care să se învârtă. Se plimbă între
scenă și tarabe. Rămân la taclale cu
oamenii pe care îi reîntâlnesc la co�
zile de la bar. Își pregătesc peleri�
nele de ploaie și își încarcă bateriile
pentru ultima seară de festival. SDC
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O poveste cum alta nu mai
este și nici nu va mai fi, 
pentru adulţi, tineri și copii
Cu ilustraţii de 
Radu Răileanu
Vârsta recomandată 9+

Vico s�a născut într�o familie de
lilieci�vampiri. Încă de mic a fost
o excepție. Un nonconformist. Nu
doarme atârnat cu capul în jos,
precum părinții și frații săi. Se
hrănește doar cu fructe, de aceea
se declară, cu mândrie, fructa�
rian! Are mult umor și e deosebit
de talentat la muzică. Învață să
cânte la saxofon, iar la ultima ser�
bare școlară interpretează cu
mare succes bluesuri pe scenă.
După absolvire își ia saxofonul
strălucitor ca aurul și pornește
prin lume. Se oprește în Mirabe�
lia, o țară la marginea mării, bo�
gată în livezi și păduri. Aici o
întâlnește pe șerpoaica Sarisa. Ce
întâmplare, ce întâlnire, ce co �
incidență! Șerpoaica este solistă
vocală de blues, una foarte apre�
ciată în ținut. O șerpoaică vegeta�
riană, maestră în prepararea si �
ropurilor și a dulcețurilor! Dra�
gostea pentru muzică îi va uni pe cei
doi. Vor locui într�o pădure întinsă,
bogată, unde viețuiesc animale din�

tre cele mai felurite. Mirabelia
este o țară imperialo�regală –
cum alta nu mai e pe lume –, con�
dusă de un împărat (rinocerul
uriaș) și de o regină (gazela
grațioasă) care organizează anual,
în marea poiană a pădurii, Balul
toleranței, unde sunt invitate
toate viețuitoarele din ținut. Nu�
meroasele aventuri ale liliacului
Vico și ale șerpoaicei Sarisa sunt
palpitante, misterioase, pline de
neprevăzut, de suspans, dar și de
umor.

„Mirabelia este țara unde, pe
lângă multe alte minuni, într�o
formație de jazz bluzează îm�
preună un liliac�saxofonist, o
șerpoaică�vocalistă, un păianjen�
percuționist, un cimpanzeu�con�
trabasist, un bursuc�muzicuțolo�
gist și o veveriță care cântă la pian
prin rotație cu o șopârlă din soiul
Moloch horridus… În cea mai
desăvârșită armonie. Deloc ciudat
pentru țara care găzduiește Balul
toleranței! Dar pentru că nicăieri
lucrurile nu pot fi tot timpul per�
fecte, și Mirabelia este lovită de
pandemia strănutului. Noroc cu
muzicienii noștri! Numai un
autor care e și scriitor, și muzician
(ba chiar și magician) poate scrie
o asemenea poveste. Și Radu

Țuculescu este toate trei.“ (Florin
Bican)

RADU ȚUCULESCU (născut la
1 ianuarie 1949, în Târgu Mureș,
crescut la Reghin) este romancier,
dramaturg și traducător din
limba germană. A absolvit Con�
servatorul „Gheorghe Dima“ din
Cluj, secția vioară. Dintre roma�
nele publicate, menționăm: Dege�
tele lui Marsias (1985), Umbra
penei de gâscă (1991), Povestirile
mameibătrâne (2006), Stalin, cu
sapa�nainte (2009), Femeile in�
somniacului (2012), Mierla ne�
agră (2015), Măcelăria Kennedy
(2017), Femeia de marțipan (2020).
A mai scris poveștile din seria
pentru copii Ina și ariciul Pit.
Aventuri în aparatul de fotogra�
fiat al bunicului (2 volume, 2017,
2018) și volumele de teatru Bra�
vul nostru Micșa! (2010) și Trei în
dormitor (2021). A primit premii
naționale și internaționale pen�
tru proză, teatru, traduceri și film
de televiziune. Cărțile sale au fost
traduse în Germania, Italia, Fran �
ța, Ungaria, Austria, Cehia, Israel,
Serbia și Ucraina, iar piesele de
teatru au fost jucate în cehă, ma�
ghiară, engleză, ebraică, italiană
și franceză. SDC

Ediție bilingvă
Ediție critică, traducere
din limba latină, note și

studiu introductiv de
Alexandra Baneu

Rozariul de aur al teologiei, publi�
cat pentru prima dată la Hagenau

în atelierul lui Heinrich Gran
între 1503 și 1508, este ultima lu�
crare scrisă de teologul Pelbart
din Timișoara, figură cunoscută a
lumii savante a Europei Centrale
în secolul al XV�lea: o enciclope�
die în patru volume care urmează
tematic Cartea Sentințelor a lui
Petrus Lombardus, tratând pe

rând Treimea, creația, christolo�
gia și, respectiv, sacramentele.
Ediția prezentă a prologului aces�
tei lucrări introduce pentru
prima dată într�o cultură mo�
dernă o scriere amplă a lui Pel�
bart din Timișoara, ce dovedește
dezvoltarea originală a tradiției
franciscane în opera sa. SDC

Radu Țuculescu, Uimitoarele peripeții
ale liliacului Vico în Mirabelia 

Pelbart din Timișoara,
Rozariul de aur al
teologiei. Prolog

RECOMANDĂRI EDITORIALE
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Pe 21 și 22 mai, Opera Naţională
Română Iași a prezentat spectato-
rilor săi o nouă producţie cu Les
pêcheurs de perles, opera în trei
acte a compozitorului francez
Georges Bizet. Cu distribuţii solide
în ambele zile la scenă, cu o
orchestră omogenă și vie sub
bagheta lui Bogdan Chiroșcă,
spectacolul s-a bucurat de
prezenţa a doi invitaţi de la
Chișinău, Iurie Matei – decor – și
Lucia Covali – costume –, iar core-
grafia este semnată de Vlad
Mărculescu. Regia i-a aparţinut lui
Victor Zaharia, reușita tânărului
ieșean în spectacolul emoţionant,
cu personaje vii și o teatralitate
fluidă fiind aplaudată la final
minute bune de melomanii ieșeni. 

Victor Zaharia, felicitări! Care 
e cheia succesului unui specta-

col de operă? 

Mulțumesc! Sigur că nu știu și
pornesc întotdeauna la lucru de
la această premisă. Încerc mai
întâi să îmi clarific ce presupune
succesul și dacă este el important.
O fi vorba de reacțiile sincere,
emoționale ale publicului în tim�
pul spectacolului și imediat du �
pă? Numărul și calitatea croni �
cilor? Reacțiile și comentariile de
pe rețelele sociale? Dar, în ceea ce
privește spectacolul de operă,
cred că cea mai importantă com�
ponentă este o distribuție strălu�
citoare din punct de vedere vocal.
Apoi o sonoritate adecvată reali�
zată printr�o bună integrare a
compartimentelor artistice –
soliști, cor, orchestră. O interpre�
tare muzicală care să combine ra�
finamentul și emoția. Și o regie
care să potențeze toate acestea,
într�un decor care să îndemne la
visare. Simplu în teorie, aproape
de nerealizat în practică și tocmai
de aceea, când se întâmplă e ca și
cum ai lua parte la un miracol. 

Și care e această cheie în cazul
Pescuitorilor regizat de tine la

ONRI?

Cred că e vorba în primul rând de
muzica fantastică a lui Bizet, care
la 24 de ani a creat magie pură,

muzică ce m�a făcut să urmăresc
în cercetarea artistică mai de�
grabă partitura decât libretul, pe
care îl devansează cu mult ca va�
loare. Am căutat cheia potrivită
pentru a aduce sonoritățile ro�
mantismului francez de secol XIX
în timpurile noastre, adăugând
dramatismul necesar unui spec�
tator ce se plictisește repede, așa
cum sunt și eu, obișnuit cu filme
disponibile la apăsarea unui
buton și care totuși vine în sala de
spectacole dornic de emoții de ne�
atins în fața ecranului. Această
cheie mi s�a părut a fi combinația
dintre o coregrafie cât mai visce�
rală, o scenografie curată și mo�
numentală, pe linia lui Adolphe
Appia, și o interpretare care să
penduleze între gesturi ritualice
și reacții psihologice valabile azi. 

Coregrafia motorie a lui Vlad
Mărculescu are multă fizicalita-
te. Cât e de greu să decupezi
personajele principale într-un
cadru care arată în unele scene
ca un furnicar? 

Chiar de la prima întâlnire cu
Vlad, iar apoi cu Juan Cruz Luque,
colegul și asistentul lui la acest

spectacol, am căzut de acord că în
montarea noastră cea mai impor�
tantă componentă va fi coregrafia –
și nu de orice fel, ci una contem�
porană și organică. În contrast cu
melodicitatea muzicii lui Bizet,
contrast care să le valorizeze cât
mai bine pe ambele. În ceea ce
privește soliștii, știind că inter �
preții de operă nu au parte în mod
obișnuit de un antrenament spe�
cial pentru dans sau actorie, am
căutat modalități de a le simpli�
fica travaliul și așa destul de com�
plex al interpretării vocale și de
a�i pune în valoare prin cons �
trucția regizorală a scenelor. Tre�
buie să menționez faptul că Vlad
și Juan sunt activi în zona dansu�
lui contemporan, având proiecte
independente, atât individual, cât
și împreună, și mi�am dorit să le
ofer spațiu de creație în acest
spectacol, iar acest lucru, cred eu,
a funcționat foarte bine.

Cât de mult contează decorul
într-un spectacol? Mă gândesc,
de exemplu, la acea lună imen-
să, obsedantă în estetica vizuală
generală a spectacolului.

Sigur că scenografia este definitorie

pentru caracterul unui spectacol
și, pentru mine, vine ca im por �
tanță imediat după muzică. Îm�
preună cu scenograful Iurie Ma �
tei, am stabilit să urmăm o di �
recție metaforică și teatrală,
luând în calcul și specificul scenei
de tip italian a Teatrului Național,
unde opera ieșeană își desfășoară
activitatea. Spectatorii sosesc cu
privirea saturată de imagini mun�
dane și cred că își doresc să vadă
unele spectaculoase, neașteptate,
fiind tot mai educați din punct de
vedere vizual. Cred că e necesar
ca un spectacol să fie bine con�
struit și din acest punct de vedere.
Un rol foarte important îl joacă și
designul de lumini, iar noi am fost
norocoși să îl avem alături pe
Adrian Buliga, unul dintre puținii
români cu studii în domeniu,
ieșean, cu formație de actor și re�
gizor pe deasupra, care a creat o
atmosferă fantastică. 

Și costumele Luciei Covali au
adus o doză savuroasă de inedit.
Cum mixează un regizor toate
componentele unui spectacol
pentru a ajunge la acea fluidita-
te care face o premieră să fie
memorabilă, așa cum s-a întâm-
plat cu opera lui Bizet montată
de tine? 

Este o întrebare pe care mi�o
adresez și eu o lungă perioadă de
timp înainte de a începe să lucrez
la un proiect, iar pe parcursul aces�
tuia caut cu înfrigurare răspunsuri.
Cred că după ce treci, ca realizator
al spectacolului, prin toată paleta
de stări, de la optimism și încredere
de neclintit, până la disperare și re�
semnare, unele lucruri încep să se
lege de la sine. O bună planificare
ajută, totuși.  

Ești un regizor muzician, pentru
că ești artist liric ca formare, re-
pertoriul vocii tale de bas fiind
unul considerabil. Ce aduce în
plus viziunii regizoriale
cunoașterea pe dinăuntru a 

unei partituri?

Pornesc întotdeauna de la parti�
tură. Cânt de unul singur fiecare
rol și caut diverse modalități de a

transmite ce se află dincolo de
note. Descopăr pasajele dificile
din punct de vedere vocal și încerc
să ajut interpreții să le exploateze,
nu doar să le depășeas că, inte�
grându�le regizoral. Îmi face mare
plăcere să descopăr în partitură
detalii care nu sunt subliniate în�
totdeauna în înregistrări și care, în
relație cu alte informații sau
intuiții, mă ajută să traduc scenic
intențiile compozitorului. 

Dar ochiul și știința fotografu-
lui, cum tu ești și un fotograf 
extrem de talentat?  

M�am surprins folosind în mod
inconștient regulile de compozi �
ție a imaginii deprinse de�a lun�
gul anilor, în timpul repetițiilor
sau al discuțiilor despre sceno�
grafie. Regula treimilor e bine în�
tipărită, utilizarea diagonalelor, a
spațiului gol, toate acestea vin de
la sine. Sigur, echilibrul compo �
zițional are un efect subtil asupra
spectatorilor, dar în operă, unde
nemișcarea este uneori strict ne�
cesară (pentru aplicarea unei teh�
nici vocale speciale sau pentru
reglarea sonorității între scenă și
orchestra din fosă) este cu atât
mai folositor. 

Cine e regizorul tău preferat 
„all time“ în montările de operă?
Dar spectacolul preferat, 
văzut live? 

Am avut ocazia să învăț mult de la
Andrei Șerban, la ale cărui mon�
tări de la Opera Iași am făcut
asistență, iar Troienele este pro�
babil cel mai intens spectacol la
care am luat parte. Sunt destui re�
gizori pe care îi admir și mai
multe spectacole pe care le�aș
putea vedea de mai multe ori fără
să mă satur, dar nu aș putea numi
unul preferat. 

Ce ți-ai dori să regizezi în viito-
rul apropiat, la Iași sau nu ne-

apărat aici? 

Cred că Scripcarul pe acoperiș ar
putea fi jucat cu succes la Iași, având
în vedere istoria orașului. Personal,
sunt nerăbdător să abordez titluri și
stiluri cât mai diverse. SDC

CĂTĂLIN SAVA
RUBATO

INTERVIU CU REGIZORUL VICTOR ZAHARIA

„Plec întotdeauna 
de la partitură“
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„Suplimentul de cultură“ vă
prezintă în avanpremieră un
fragment din volumul de
povestiri Fără poză de profil,
de Anca Vieru, care va
apărea în curând în colecţia
„Ego. Proză“ a Editurii
Polirom.

– FRAGMENT 
DIN POVESTIREA 

PORȚI, UȘI, FERESTRE –

Stau cu ochii închiși, dar nu reușesc
să adorm și aud fără să vreau cum
femeia cu coc o descoase pe tipa în�
sărcinată, discuția lor e dezlânată și
se întrerupe de fiecare dată când
copilul întreabă ceva. 

— Ia uite, strigă la un mo�
ment dat copilul și mă trezește
din reverie. Ce chestie tare! Pe�
peni pătrați! 

Toate capetele se întorc spre
el și spre imaginea de pe tabletă,
indicată de degetul lui. Chiar și
directoarea se uită. Danezul (sau
suedezul) ridică ochii fără să
înțeleagă. Într�adevăr, pe ecran e
o poză cu un șir de pepeni verzi în
formă de cuburi. 

Mama îi ia tableta și citește:
„Fermierii japonezi au creat un
sortiment de pepene�verde ale
cărui fructe nu au formă sferică,
obișnuită, ci cubică. Pentru a�i
obține, pepenii mici, sferici sunt
introduși într�o cutie pătrată, mai
mare, din sticlă sau plexiglas
transparent și, pe măsură ce cresc,
iau forma cutiei în care se dez�
voltă“. 

— Ce aiureală! zice tipa cu coc. 
— De ce? intervine directoa�

rea. Este vorba de optimizarea
spațiului, clar. Mai puțin spațiu
pentru depozitare și pentru trans�
port. Mi se pare o idee foarte bună. 

— Avem și noi ceva similar, se
aude vocea cântată a tipei cu
blugi albi. Sticlele de țuică, alea
cu pere înăuntru. Sunt făcute tot
așa, se pune para micuță înăuntru
și e lăsată să crească. Au un succes
nemaipomenit afară. 

— E altceva, zice directoarea
și se strâmbă puțin. Aici e vorba
de spațiu. De felul cum ne rapor�
tăm la spațiu. 

Nimeni n�o contrazice. Copi�
lul ia tableta din mâna mamei și
continuă să se uite la pozele cu
pepeni în formă de cub. 

— Ia uite, zice fata cu ochii la
tableta copilului și fața îi e toată
un zâmbet. Un pepene în formă de
inimă! 

— Aici n�o să�mi mai spuneți

că e vorba de spațiu, se repede fe�
meia cu coc la directoare. O aiu�
reală, ce mai! 

Dar directoarea stă cu ochii
închiși, ca un semn că nu mai este
interesată de discuție. 

— De fapt, zice și tânărul,
încet și fără să se uite la cineva
anume, asta suntem noi toți. Niște
pepeni puși în cuburi de plexiglas
puțin mai mari, atât cât să ne lase
iluzia libertății. Și să nu realizăm
cum treptat se strânge totul în
jurul nostru și pierdem și bruma
de libertate pe care o aveam. 

Fata îi zâmbește și dă din cap
a aprobare, femeile de vizavi nu
comentează, poate nici n�au auzit.
Cam așa ar fi vorbit și Raul acum
opt ani, când ne�am cunoscut. Pe
vremea aia, libertatea era ceva
abstract, nu ca acum, când are
forma unui cal verde. 

Am trecut de Sinaia. Închid
ochii, cu speranța că aș putea
adormi, dar somnul tot nu vine. Mă
gândesc la pepenele în formă de
inimă, la optimizarea spațiului, la
ușile întredeschise. Și la momentul
acela din viața unui cuplu în care
unul dintre cei doi simte că nu mai
are spațiu personal. N�are rost să
mă întreb când a simțit Raul asta
pentru prima dată. Știu foarte bine.
Nu, n�a fost atunci când calul verde
(pe vremea aia o clientă oarecare)
a venit la showroom. A fost mai îna �
inte. Pusesem o poză nouă pe Face�
book și l�am întrebat dacă pot să
iau telefonul lui ca să�i dau like, el
a zis da, ia�l. Nu�mi vine să cred
acum că a existat o perioadă în care
mă lăsa să mă uit în telefonul lui.
Când am căutat iconița cu Face�
book, am apăsat din greșeală (și
chiar a fost greșeală) pe galeria de
fotografii. Și am rămas cu ochii la
poza de pe ecran, fără să pricep ce
văd acolo. Era o mână plină de

sânge, care atârna într�o poziție ne�
firească printre cioburile unui
geam. Pozată de aproape. Nu înțe �
legeam, așa că m�am uitat înapoi și
am reconstituit din poze filmul
complet al întâmplării. Doi copii
care se fugăreau pe aleea dintre
blocuri. Se apropiau din ce în ce
mai mult și fețele lor se vedeau mai
clar, așa că i�am recunoscut pe
băieții ăia obraznici din blocul de
vizavi. Apoi unul dintre ei cu pum�
nul ridicat, la intrarea în scară, iar
celălalt doar o siluetă văzută prin
ușa întredeschisă. Apoi cel de afară
în prim�plan, cu mâna sfârtecată
de geamul spart al ușii închise și cu
figura schimonosită într�un strigăt
de film mut. La final erau trei poze

luate de aproape, atât de asemănă�
toare, încât m�am gândit că le fă�
cuse una după alta. Se vedeau doar
mâna cu degetele făcute ghem, car�
nea sfârtecată și picăturile de
sânge șiroind. Ce�i asta? l�am între�
bat. Ce�ai pozat aici? Mi�a smuls te�
lefonul din mână, era nervos,
nimic, a zis, pozam tufa de tranda�
firi și au apărut ei. Și tu asta ai
făcut? În loc să�l ajuți pe copilul
ăla, tu l�ai pozat? Termină! S�a
enervat și mai tare. A fost pur și
simplu din inerție. Am apăsat din
inerție. Și l�am dus pe urmă la
maică�sa. 

Dar eu tot nu înțelegeam. Ulti�
mele poze n�au cum să fie din
inerție, i�am zis, uite cât de aproape
erai, și ai făcut trei, nu una. Deși mă
înmuiasem puțin la gândul că l�a
ajutat. 

Peste câteva zile m�am întâl�
nit cu mama băiatului, care nu
știa cum să�l mai laude pe Raul,
cum l�a adus acasă și a chemat ta�
xiul pentru spital, dacă nu era
dânsul, mi�a zis, cine știe ce se în�
tâmpla, că eu îmi pierdusem
capul. Și ăia de la spital au spus că
bine c�am venit repede, că i se
secționase o venă. SDC

CARTEA

„Un volum în care adunam întâmplări și per�
sonaje urbane, povestiri despre viața de
cuplu, despre prietenie, despre dragoste sau
despre lipsa ei. La un moment dat însă am 
observat un laitmotiv, un fel de personaj su�
plimentar care apărea în povestiri: fotografia,
în multele ei forme și utilizări. Albume de 

familie, social media, bloguri, Google Street�
View, toate înrădăcinate și acceptate în viața
noastră. Dar oare cum ar fi viața modernă fără
fotografii? Așa s�a născut una dintre poves�
tiri.“ (Anca Vieru)

„În povestirile Ancăi Vieru intri ușor, de
la primele cuvinte. Un singur paragraf —și
ești prins. Totul e firesc, bine cunoscut, fami�
liar. Nimic nu anunță furtuna, nimeni nu

semnalizează pericolul, capcana în care ai
căzut. Dar știi cu precizie că aventura în care
ai intrat nu are șanse să se termine cu bine.
De ce? Asta o face specială pe autoare, capaci�
tatea ei de a strecura în subsolul cuvintelor
calme și precise neliniști și emoții rău preves�
titoare. Existența personajelor te�a prins și
nici după ce ai citit ultima frază nu ești sigur
că s�a terminat. Acolo începe altă poveste, pe
care va trebui s�o rezolvi singur.“ (Florin Iaru)

Anca Vieru – 
Fără poză de profil

AUTOAREA

ANCA VIERU este absolventă de
politehnică și are un masterat în
comunicare. A publicat în volu�
mele colective Moș Crăciun & co.
(Editura Art, 2013) și Ficțiuni
reale (Editura Humanitas, 2013),
proiect colectiv inițiat de Florin
Piersic jr. În anul 2015 i�a fost pu�
blicat la Editura Polirom volumul
de proză scurtă Felii de lămâie,
nominalizat la premiile revistei
„Observator cultural“ și reeditat
în 2018 în colecția Top10+. A mai
publicat proză scurtă în revistele
„iocan“ și „Familia“. În anul 2016 a
participat la festivalul de litera�
tură Lofest —Orașul și literatura
organizat la București. În 2018 a
apărut, tot la Editura Polirom, ro�
manul Spulberatic.
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Luni, 30 mai 2022, la Teatrul „Elvira Go�
deanu“ din Târgu Jiu, a avut loc Gala Pre�
miilor anuale ale Uniunii Scriitorilor din
România. Andrei Oișteanu, pentru volumul
Moravuri și năravuri. Eseuri de istorie a
mentalităților (Polirom, 2021), și Ovidiu Pe�
cican, pentru volumul Românii și Europa
mediană. Contribuții la tipologia culturală
a Europei (Polirom, 2021), au obținut Pre�
miul Special al Uniunii Scriitorilor din Ro�
mânia pentru anul 2021.

Juriul ediției din acest an a fost format
din: Dan Cristea (președinte), Gabriel
Coșoveanu, Andrea Hedeș, Ioan Holban,

Angelo Mitchievici, Vasile Spiridon și Răz�
van Voncu (membri).

MORAVURI ȘI NĂRAVURI. ESEURI 
DE ISTORIE A MENTALITĂȚILOR
DE ANDREI OIȘTEANU

Ediție ilustrată
„Ca antropolog, etnolog, istoric al religiilor
și al mentalităților, Andrei Oișteanu este o
personalitate foarte clar conturată în cultura
română. Însă mi�aș dori să subliniez o altă tră�
sătură care mă apropie foarte mult de el,
anume curiozitatea. O curiozitate nestăpânită,

una care îmbrățișează toate aspectele vieții.
Andrei Oișteanu este un om ce scotocește
în locuri în care puțini dintre noi ar scotoci,
un om care caută lucruri «interesante» în
sensul lui Kierkegaard, caută lucruri des�
pre care simțim cu toții că înseamnă ceva
mai mult decât se așteaptă oamenii să în�
semne. Cele mai recente cărți ale sale, cea
privind imaginea evreului în cultura ro�
mână și europeană, cea dedicată narcotice�
lor în cultura română și cea consacrată
sexualității, reprezintă o culminare a aces�
tei curiozități intelectuale deosebite, pen�
tru care îl apreciez atât de mult pe Andrei.
Și îndrăznesc să spun, cu modestie, că și eu
împărtășesc acest tip de curiozitate, și eu
sunt atras de lucrurile insolite, de acele lu�
cruri despre care se vorbește mai puțin, de
acele lucruri care le par suspecte oamenilor
sau − să spunem așa − îi par suspecte bur�
ghezului comun.“ (Mircea Cărtărescu)

Din cuprins:
Suntem ceea ce purtăm. Schimbarea la

haine a României • Despre pânzeturi, până�
n pânzele albe • Politică și delicatese.
Conotațiile culinare ale puterii și corupției
• Trupul artificial. Fișe pentru o viitoare
monografie • Țara Meșterului Manele • Cu
rogojina�n cap și jalba�n proțap • Dincolo
și dincoace de oglindă • Insula, marea și flu�
viul în imaginarul colectiv • Stânga versus
dreapta. Farmecul discret al dihotomiei •
Rohmani – Brahmani. Călătoria unui motiv
în spațiu și timp • Găgăuzii. Istorie și etno�
geneză • Creștini, evrei și musulmani în
controversă. Dispute teologice publice în

Europa medievală • Evreii din România în
context european. Asemănări și deosebiri •
Duelul și onoarea masculină la români •
Delictul de bibliocid. Scurt istoric

ROMÂNII ȘI EUROPA MEDIANĂ.
CONTRIBUȚII LA TIPOLOGIA
CULTURALĂ A EUROPEI DE OVIDIU
PECICAN

Dacă există sau nu un complex psihologic
modelator de mentalități pe scena mozai�
cată a Europei Centrale și Răsăritene e o
preocupare ce și�a făcut loc în filosofia cul�
turii și în antropologie, la nivel inter național,
încă de la începutul secolului trecut. Aceas �
tă teorie a omului medioeuropean este tra�
tată în cartea de față într�o manieră sur prin�
zătoare și provocatoare, dincolo de gene�
tică, educație și circumstanță, cu argu�
mente bazate pe comportamentul istoric: și
românitatea ține de spațialitatea medioeu�
ropeană, națiunile fiind comunități imagi�
nate, definite mai degrabă de coeziune
culturală decât de teritoriu. Ovidiu Pecican
își susține teza într�o manieră comparativă,
prin raportare la celelalte popoare, și pre�
zintă câteva tipologii fundamentale ale
modernității românești perpetuate în lite�
ratura celor patru mari clasici și în scrierile
lui Cioran și Ionescu. Amplul eseu al lui
Ovidiu Pecican sintetizează particularități
ale psihologiei poporului român așa cum se
conturează ele din surse dintre cele mai va�
riate, la scriitori, dar și la istorici ori alte
personalități culturale. SDC

Veronica D. Niculescu și Grégoire,
personajul volumului Pescărușul de
la geam. Jurnalul unui cuib(Polirom,
2021), vă dau întâlnire pe terasa Libră�
riei Cărturești Palas (Str. Palas nr. 7 A,
Iași) marți, 7 iunie, ora 19.00, alături
de Cristina Hermeziu și Violeta
Cincu. Grégoire nu e un pescăruș al

mării. Aripile nu�l poartă peste valuri,
ci peste acoperișurile ora șului. An de
an își face cuibul și își crește puii pe te�
rasa aceleiași clădiri, la adăpost de oa�
meni, dar nu și de privirea celei care
astăzi îi spune povestea. Uneori, Gré�
goire poposește chiar pe pervazul fe�
restrei de unde e observat. Fură un

moment de odihnă și... o cercetează la
rândul lui, prin geamul ce stă între ei ca
granița dintre două lumi, pe autoare.
Povestea sa, în care acuitatea obser �
vației e completată de finețea notațiilor,
are poate mai ales darul de a transmite
emoția, uimirea trăite în fața spectaco�
lului mereu nou al naturii.

„Pescărușul de la geam îi ur �
mărește pe pescărușul Grégoire și
perechea sa, de la prima frunză
așezată la cuib până când cresc puii
și zboară, un jurnal pe care am ho�
tărât să îl țin în al șaselea an de
observație. Alte personaje în poves�
tea adevărată care se desfășoară în
centrul Bucu reștiului sunt ciorile
grive, drepnelele și vântureii roșii,
norii, ploile, vântul. Dacă mă în �
trebați pe mine, cartea asta este
despre răbdare, încredere și spe �
ranță – lucruri pe care le putem
 învăța de la păsări și de care avem
cu toții nevoie pentru a supraviețui,
acum și oricând.“ (Veronica D. Ni�
culescu) SDC

Andrei Oișteanu și Ovidiu Pecican,
premiați de Uniunea Scriitorilor din
România, ediția 2022

Întâlnire cu Veronica D. Niculescu
și pescărușul Grégoire 
la Librăria Cărturești Palas Iași
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Johnny Depp a câștigat procesul
în fața publicului. Ce urmează?

Dacă a existat un duel între Netflix
și Disney săptămâna trecută, aces �
ta a fost câștigat fără drept de apel
de Netflix care a înregistrat un tri�
umf istoric cu prima parte a celui
de�al patrulea sezon din serialul
Stranger Things.

Pe cifre oficiale, Stranger Things
4 a înregistrat 287 de milioane de
ore de vizionare în streaming nu�
mai în primul weekend, un record
istoric pentru platformă. Cum
această sumă este calculată la nu�
măr de conturi Netflix, numărul to�
tal de spectatori este, probabil,
mult mai mare. Precedentul record
Netflix era deținut de sezonul 2 din
Bridgerton, cu numai 193 de mi�
lioane de ore de vizionare.

De partea cealaltă, rivalii de la
Disney+ se laudă și ei cu „cea mai

vizionată premieră“ cu noul serial
Obi�Wan Kenobi, dar, spre deose�
bire de Netflix, se feresc să dea și
numărul exact de vizionări – ceea
ce mulți critici spun că este „je�
nant”. De fapt, Disney, pentru a îi
combate pe cei (destui) cărora se�
rialul nu le place, a apelat la ve�
chea tactică din arsenalul produ�
cătoarei Kathleen Kennedy de a
acuza public fanii de „rasism“.

Pentru Netflix, succesul aștep �
tat al lui Stranger Things 4 este o
veste foarte bună, care mai redre�
sează cât de cât dezastrul înregis�
trat de firma de streaming pe
bursă, în ultima perioadă. Cu
toate acestea, Netflix este departe
de a fi reparat situația. Dezastrul
financiar a obligat gigantul strea�
mingului la măsuri radicale. 

Dintre primele astfel de măsuri
anunțate a fost anularea masivă a
tuturor proiectelor woke și un
avertisment dur din partea con�
ducerii pentru toți activiștii woke
din companie – ceea ce arată, in�
direct, una dintre cauzele dezas�
trului financiar pentru Netflix.

Asta, totuși, nu e de ajuns, prin
urmare alte schimbări de strate�
gie sunt considerate necesare
pentru a repara căderea de 44%
raportată la bursă. În fața unei
concurențe din ce în ce mai mari,

Netflix a decis să încetinească rit�
mul producțiilor. Pentru plat�
formă, spune „The Hollywood Re�
porter“, era proiectelor costi �
sitoa re, animate sau live action, 
s�a terminat: „nu va mai fi aplicată
politica de a atrage nume mari ale
filmului și de a le da mână liberă“.
Victima principală vor fi filmele
de autor precum recentul The Iris�
hman al lui Martin Scorsese, a că�
rui producție a costat 175 de mi�
lioane de dolari. Au căzut victimă
și parte din angajați, dar și diviziile

de filme de acțiune și cele inde�
pendente, care produceau lun�
gmetraje cu bugete de sub 30 de
milioane de dolari. Netflix se de�
clară interesat, pe viitor, de filme
mai puține, dar „mai mari și mai
bune“, urmând să investească un
buget uriaș numai dacă succesul
e foarte sigur. 

Această măsură, spun experții,
înseamnă că „filmele mici vor dis�
părea“. Epoca în care Netflix era
considerat drept salvatorul filmelor
cu buget redus s�a terminat. SDC

Stranger Things 4
și viitorul restrâns al Netflix

„Juriul mi�a redat viața!“ a excla�
mat triumfător actorul american
Johnny Depp la finele unui proces
de tabloid care a captivat aproape
întreaga planetă și la capătul că�
ruia i s�a dat, în sfârșit, dreptate,
în ochii justiției și ai publicului.

Miza procesului a fost imensă
pentru protagoniști, atât pentru
fosta soție a lui Depp, actrița
Amber Heard, cât și pentru cunos�
cutul actor, care a reclamat faptul
că întreaga lui carieră hollywoo�
diană a fost afectată de acuzele

mincinoase de abuz făcute public
de fosta soție.

De fapt, toți cei implicați au
ieșit din proces cu reputațiile des�
tul de șifonate, în special Amber
Heard al cărei viitor la Hollywood
este, în prezent, mai mult ca sigur



SARCASM METALIC

Ce înseamnă, de fapt, heavy metal?
La origine, termenul a fost o in�
sultă, explică unul dintre creatorii
popularului gen muzical, basistul
Geezer Butler de la Black Sabbath
(foto). „În timpul primului nostru
turneu în SUA am citit o cronică
în care un tip scria despre noi: «asta
nu e muzică, e doar o grămadă de
metale grele izbite unul de altul».
Dintr�un motiv care îmi scapă,
această imagine s�a lipit de
formație și de muzica noastră.“ De
fapt, nimeni nu știe exact cine a fo�
losit prima dată termenul de
„heavy metal“ pentru acest gen
muzical, originea lui este deseori
căutată în romanele lui William S.
Burroughs sau în versurile piesei
Born to Be Wild a celor de la Step�
penwolf. Deși inițial sarcastic, ter�
menul a devenit, în mod ironic, de�
numirea iubită a unui popular gen
muzical. La fel de ironic, Black
Sabbath, acuzată de a promova sa�
tanismul și ocultismul, sunt de
fapt și creatorii rockului/ metalu�
lui creștin, prin piesa After Fore�
ver, de pe cel de�al treilea lor disc,
din 1971. Butler, care este catolic,
explică în interviu că până și ma�
rele hit Iron Man este inspirat de
Isus Christos: „E o piesă bazată pe
povestea lui Isus. Iron Man vede
viitorul și se întoarce să spună lu�
mii ce lucruri oribile o așteaptă,
dar lumea pornește contra lui.
Spre deosebire de Isus, care moare
ca să mântuie oamenii, Iron Man
se răzbună. Asta e marea
diferență“.
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PE SCURT

UN SUCCES PREVIZIBIL

Serialul cu spioni Slow Horses,
adaptare a romanelor lui Mick Her�
ron, cu Gary Oldman în rolul prin�
cipal, a inspirat atâta încredere pro�
ducătorilor de la Apple TV+, încât
sezonul 2 era deja filmat în momen�
tul premierei primului sezon. Ap�
ple vede și mai departe lucrurile și
deja a mai comandat încă două se�
zoane. Sezonul al doilea din Slow
Horses va fi difuzat în acest an.

PATRU DECENII 
DE SUSPICIUNE

Cunoscutul actor Robert Wagner,
92 de ani (care a putut fi văzut re�
cent în serialul NCIS în rolul lui
Tony DiNozzo Sr.), a fost, în sfârșit,
declarat în afara oricărei bănuieli
în cazul morții suspecte a soției
sale, actrița Natalie Wood, care a
încetat din viață în 1981. Wagner a
fost „persoană de interes“ în cazul
morții ciudate a lui Wood vreme
de mai bine de patru decenii. Scoa�
terea sa de sub urmărire a survenit
după pensionarea detectivului
Ralph Hernandez, cel care l�a ur�
mărit în ultimii 11 ani.

CRONICA NEAGRĂ

n Bob Hopkins (84 de ani): cunos�
cut actor american, veteran a peste
o sută de producții. Publicul și�l
poate aminti din The Getaway
(1972), American Graffiti (1973) sau
Midnight Express (1978). Ultimul
film în care a jucat a fost Hillbilly
Elegy (2020) de Ron Howard, ală�
turi de Amy Adams și Glenn Close.
n Jacques Nicolaou (91 de ani): de �
senatorul francez rămâne în istoria
benzii desenate drept autorul
aventurilor lui Placid și Muzo în
paginile revistei „Pif Gadget“, per�
sonaje pe care le�a preluat, înce�
pând din 1958, de la José Cabrero
Arnal. Nicolaou va anima peste pa�
tru decenii aventurile celor două
personaje. De asemenea, este unul
dintre cei care au conceput cele�
brele „gadget“�uri pe care revista
Pif le distribuia la fiecare număr.
Un muzeu efemer care i�a fost de�
dicat în comuna în care locuia,
Charente�Maritime, este vizitat de
fani „din trei generații“. SDC

Pagini realizate de 
DRAGOȘ COJOCARU

ADUNAREA VAMPIRILOR

Recordul mondial al celor mai
multe persoane deghizate în vam�
piri și adunate în același loc a fost
bătut pe 16 mai, la Whitby, în An�
glia, când 1.396 de fani s�au adu�
nat pentru a serba aniversarea a
125 de ani de la apariția romanu�
lui Dracula al lui Bram Stoker.
Toți cei prezenți au respectat un
cod vestimentar foarte strict: cos�
tume și mantii negre și canini
ascuțiți. Romanul lui Stoker a
apărut în 1897, iar localitatea
Whitby i�a furnizat cadrul unei
părți importante ale acțiunii
cărții.

DIVORȚ ÎN STIL 
ITALIAN?

Povestea de dragoste dintre Net�
flix și regizorul italian Paolo Sor�
rentino (laureat al Oscarului pen�
tru La grande belleza) a durat
vreme de un singur film, The
Hand of God, lansat în 2021. Sor�
rentino a declarat că nu mai vrea
să colaboreze cu Netflix și, la Can�
nes, a apărat cauza filmelor pre�
zentate în sălile de cinema. „Am
făcut diverse tipuri de producții,
dar, la urma urmei, prefer să fac
filme așa cum făceam la începutul
carierei. Numai pe un mare ecran
poate fi regăsită întreaga putere
a unei povești“, a declarat regizo�
rul. „Televiziunea nu e un loc bun
pentru a face lucruri mari și fru�
moase. În cele din urmă, lumea va
obosi să vadă filme acasă și se va
întoarce în săli.“

terminat. Spre marea enervare a
activiștilor stângiști, în opinia
multor experți, acest proces re�
prezintă, simbolic, și posibilul
final al prigoanei #MeToo, în cur�
sul căruia, pe lângă câțiva prădă�
tori dovediți, multe reputații
masculine au fost distruse pe ne�
drept, iar întreaga industrie a di�
vertismentului a fost silită să
plece capul în fața ideologiilor fe�
ministe. 

Pentru Amber Heard, care a
avut doar o carieră mediocră
până acum, verdictul poate în�
semna efectiv ruina, dar nici Depp
nu a scăpat de ostracizarea im�
pusă de Hollywood, ale cărui mari
studiouri încă vor să mai aștepte,
să analizeze lucrurile. Poate Depp
să fie un nou caz de revenire spec�
taculoasă după polemici distru�
gătoare, așa cum a fost cazul cu
Mel Gibson sau Robert Downey
Jr.? Nici Depp probabil nu se
grăbește și nu pare dispus să ierte
tratamentul la care a fost supus
de marile studiouri, declarând că,
de exemplu, nu va mai lucra pen�
tru Disney nici pentru „300 de mi�
lioane de dolari și un milion de
alpaca“. „Ar putea deveni în viito�
rul apropiat o vedetă a cinemau�
lui independent, unde filmările
durează 6�8 săptămâni și salariile
sunt de 250.000 de dolari și 25%
din încasări“, crede o specialistă
în relații publice americană. „Ar
putea fi nominalizat la mari pre�
mii sau ar putea munci mai mult
în Europa.“

Pe moment, Depp va apărea în
rolul lui Ludovic al XV�lea în
drama istorică franceză Jeanne
du Barry, pe care o va realiza
Maïwenn. De asemenea, anunțul
apariției lui în viitorul Beetlejuice
2, în regia lui Tim Burton, a pro�
vocat un val uriaș de entuziasm
din partea fanilor. SDC
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Regina Marii Britanii serbează
șapte decenii de viață și de dom�
nie, o domnie demnă de un film.
Nu e de mirare că Elisabeta a II�a
îi fascinează și inspiră cu adevă�
rat pe cineaști.

DRAGOȘ COJOCARU

Viața reginei se confundă, în mare
măsură, cu istoria cinematografu�
lui. Elisabeta s�a născut pe 21 apri �
lie 1926, în același an în care
debuta ca regizor Alfred Hitchcock
și în care se nășteau Mel Brooks,
Harry Dean Stanton și Klaus
Kinski. 

Cinemaul și televiziunea s�au
aplecat regulat asupra vieții regi�
nei, mai ales asupra momentelor
sumbre din perioada domniei ei.
În special, de interes pentru
cineaști și public a fost destinul
tragic al prințesei Diana (în Spen�
cer, de Pablo Larraín, sau The
Queen, în 2006), dar nu numai,
din moment ce succesul serialu�
lui The Crown, în opinia multora,
a dus la crearea unui nou val de
simpatie pentru Elisabeta. La fel
ca și în cazul altor producții, suc�
cesul acestuia s�a bazat în foarte

mare parte pe talentul actrițelor
alese să o joace pe regină: Claire
Foy, în primele două sezoane (a
primit un Glob de Aur în 2017),
urmată de Olivia Colman în se�
zoanele următoare. Serialul a fost
creat de Peter Morgan, un adevă�
rat specialist al acestui subiect,
din moment ce este și scenaristul
filmului The Queen, regizat de
Stephen Frears, în care regina este
interpretată de Helen Mirren (și
ea laureată a Globului de aur). O
Elisabeta tânără apare sub trăsă�
turile Freyei Wilson în Discursul
regelui, o alta este jucată de Emma
Thompson într�un episod al seria�
lului Playhouse Presents. Nu tre�
buie uitată nici Jeannette Charles,
care, asemănătoare fizic cu regina,

a jucat rolul acesteia într�un lung
șir de comedii și parodii, de la Se�
crets of a Superstud (1976) la The
Naked Gun: From the Files of Po�
lice Squad! (1988) și Austin Po�
wers in Goldmember (2002).

Acest rol este o uriașă provo�
care pentru actrițe, din moment ce
modelul este foarte discret și nu
lasă să se știe multe despre ea. De
aceea producătorii sunt siliți să
apeleze la specialiști precum isto�
ricul Robert Lacey și să se bazeze
pe mărturii din anturajul reginei.

Nu trebuie omis faptul că
Elisbeta a II�a și�a jucat o singură
dată rolul pe ecran: într�un scheci
regizat de Danny Boyle pentru
deschiderea Jocurilor Olimpice în
2012, unde apare alături de un

James Bond, interpretat, evident,
de către Daniel Craig. 

De asemenea, regina, care ad�
mite că se cam plictisește la operă și
teatru, are o anume afecțiune pen�
tru cinema și, conform unei surse
apropiate, „adoră să vadă un film
bun“. În 2020, ea a permis chiar să se
deschidă un cinema în aer liber, ac�
cesibil publicului larg, la reședința
regală de la Sandringham.

Printre filmele preferate ale
reginei se numără Doctor Jivago
de David Lean (1965) și Chariots of
Fire de Hugh Hudson (1981), însă
actorul Brian Blessed, înobilat de
regină în 2016, susține că, de fapt,
filmul preferat al Elisabetei este
opera spațială Flash Gordon, rea�
lizat de Mike Hodges în 1980 (și
având coloana sonoră compusă de
Queen). Blessed spune că regina 
i�a confirmat că revede Flash Gor�
don în fiecare an, de Crăciun, în
compania nepoților.

În ce privește filmele care
vorbesc despre viața ei, Elisabeta
a II�a recunoaște că a fost emo �
ționată de Discursul regelui, po�
vestea tatălui ei, și că a apreciat
seria The Crown – deși aceasta
este un pic „prea dramatizată“
pentru gustul ei. N�a apreciat de �
loc, în schimb, documentarul Ro �
yal Family de Richard Cawston. La

origine, acest documentar a fost
chiar comandat de regină, în onoa �
rea ridicării fiului ei, Charles, la
rangul de prinț de Wales. Difuzat
în 1969, filmul retrasează un an
din viața reginei care, în cele din
urmă, în anii ’70, a decis interzice�
rea difuzării lui pe motiv că este
„mult prea intim, prea personal,
aproape lipsit de respect“. Așa se
face că, din 1977, Royal Family nu
mai este disponibil, cel puțin ofi�
cial. Despre el se vorbește și în se�
rialul The Crown, care îi consacră
chiar un episod întreg.

Din alt punct de vedere, Elisa�
beta a II�a a înnobilat, de�a lungul
întregii domnii, o armată de per �
sonalități artistice, printre care ne�
numărate aparținând lumii filmu�
lui. Selecția acestora depinde de un
birou specializat, e drept, dar lista
finală este promulgată de regină,
de două ori pe an, în ianuarie și în
iunie. Pe listă apar, printre alții, ac�
torii care l�au jucat pe James Bond,
Judi Dench, sau actorii din Discur�
sul regelui. Actrița Helen Mirren a
fost înnobilată în 2003, cu trei ani
înainte să o joace pe Elisabeta în
The Queen, iar Emma Thompson a
fost onorată de coroana britanică
în 2018, la șase ani după ce a inter�
pretat�o pe regină în Playhouse
Presents. SDC

Elisabeta a doua, șaptezeci de ani
de domnie și a șaptea artă

Acțiunea despre care vă scriu azi
se petrece într�un oraș ca oricare
altul. Nu m�am gândit dacă să�l
fac de mărime mare sau medie,
fiindcă m�a interesat doar un
anumit bloc. Dacă mă gândesc
mai bine, nici măcar nu este un
bloc, ci mai degrabă o casă cu
două niveluri, în care locuiesc
mai multe familii și câteva per�
soane singure.

Domnul R și doamna V sunt
amici vechi, fără a se întrezări vreo
urmă de idilă. Au existențe rela�
xate de intelectuali retrași din ac�
tivitate. Cățelul doamnei V are
prostul obicei de a fugi ori de câte
ori prinde ușa apartamentului
deschisă, cum de altfel face și tele�
vizorul domnului R, torturat fiind
de faptul că stăpânul adoarme la
prânz și sforăie în disonanță cu
postul de muzică simfonică, fapt
care m�ar face și pe mine să fug
din casă dacă aș fi televizor.

Domnul scriitor locuiește la
mezanin. Este o persoană foarte
discretă, iar locuința sa nu a avut
niciodată pretenții de modernism,
fiind de fapt o mare bibliotecă

personală în mijlocul căreia, pe
birou, se află mașina de scris, pe
care lumina ce pătrunde pe fe�
reastră o face să capete un foarte
frumos perlaj negru. Magia se pro�
duce în momentele în care dom�
nul scriitor tastează la ma șină.
Niște forțe imposibil de explicat
fac ca clădirea să se ridice de la
sol, uneori abia vizibil, alteori la o
înălțime care ar lăsa loc unui
câine să treacă pe sub ea cu coada
făcută covrig. Spuneți și voi, dragi
cititori, dacă oricare dintre voi ar
fi observat acest fenomen, nu v�ar
fi fost greu să vorbiți despre el, de
teamă ca ați putea fi considerați
nebuni? Noroc de doamna V, 
care nu și�a mai putut ascunde 

îngrijorarea și a deschis subiectul
într�una din conversațiile cu veci�
nul R, care s�a simțit ușurat la gân�
dul că nu era singurul care
remarcase tendin țele de levitație
ale clădirii. Asta înseamnă spirit
civic, să ai curajul să vorbești des�
pre faptul că se înalță casa atunci
când vecinul scriitor folosește
mașina de scris.

Încă nu v�am spus nimic des�
pre rege. I�a venit ideea de a orga�
niza și patrona un concurs de artă,
pentru a impulsiona viața cultu�
rală a societății și a�și hrăni stima
de sine. Și uite așa, întregul regat s�
a transformat pentru o perioadă
într�un mușuroi cultural, în care
fiecare făcea sau învăța să facă artă. 

A participat domnul scriitor
la acest concurs? A fost regele un
jurat competent și obiectiv?
Puteți afla doar dacă mergeți la
premiera piesei, pe 1 iulie, la Tea�
trul Tineretului Piatra Neamț.
Cum se termină? Sincer habar nu
am, fiindcă încă nu am scris scena
finală. SDC
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