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Street Delivery Iași într-o
nouă formă: Bridge Delivery.
Regenerare urbană, 2022
SILVIU D. CONSTANTINESCU

Street Delivery este un
eveniment care a luat
naștere în București, în
primăvara anului 2006,
un an mai târziu s-a
extins și în Timișoara,
iar apoi a ajuns și la
Iași. Street Delivery se
deﬁnește ca „un
eveniment non-proﬁt
și de responsabilizare
socială“.

Dea lungul timpului, numărul
partenerilor ce sau asociat cu
acest festival a tot crescut, la înce
put fiind vorba despre Fundația
Cărturești împreună cu Ordinul
Arhitecților. Atunci, șiau propus
ca prin intermediul acestui pro
iect să întărească rolul structural
pe care spațiul public îl joacă în
viața locuitorilor orașului și de a
le atrage atenția asupra noțiunii
de „traseu cultural“, prin converti
rea peisajului urban în spațiu viu.
Conceptul inițial: „Închidem
o stradă pentru mașini și o des
chidem pentru oameni, găzduind

numeroase evenimente culturale
și artistice“. Ca la fiecare ediție,
ieșenii sau putut bucura de ex
poziții, performanceuri, concer
te, workshopuri, dar și evenimen
te de arhitectură și societate ci
vilă. Însă, în acest an, cu o schim
bare de intrigă.
BRIDGE DELIVERY
În perioada 2325 septembrie
2022, în Parcul „Octav Băncilă“ și
la Pasajul „Octav Băncilă“ sa pe
trecut evenimentul Bridge Deli
very Iași, o ediție specială a Street
Delivery Iași, dezvoltată în parte
neriat cu Asociația Artipic.
Timp de trei zile au avut loc
activități foarte diverse, la care

publicul a putut participa în mod
gratuit: ateliere de creație, dans,
pictură, experimente chimice,
concerte, performanceuri, artă
contemporană participativă etc.
Proiectul întărește rolul structu
ral pe care spațiul public îl joacă
în viața locuitorilor orașului și
atrage atenția asupra noțiunii de
„traseu cultural“, prin convertirea
peisajului urban în spațiu viu.
Astfel, evenimentul de la baza
podului a avut invitați din Bu
curești, Cluj, Timișoara, Oradea,
Brașov, Bacău, Pașcani și Iași.
MULTĂ, MULTĂ IMAGINE
De departe, cea mai importantă
parte a proiectului este cea a

regenerării prin artă a Pasarelei
„Pictor Octav Băncilă“, prin lucră
rile a zeci de artiști din Iași și din
țară. Astfel, peste 500 metri pătrați,
cea mai mare suprafață pictată din
Iași, onorează viața, opera și valo
rile artistului Octav Băncilă.
Aceasta sa petrecut prin interme
diul creațiilor artiștilor Cristian
Scutaru, Kaps Crew, Grafo Dragoș,
RO, Ceai, Harcea Pacea, FragMenta
și Luu, alături de 15 elevi.
Pictorul Cristian Scutaru este
cel care a realizat un portret
imens al lui Octav Băncilă, pe
unul dintre picioarele pasajului
care mărginesc strada Străpunge
rea Silvestru.
Se scoate graffitiul din fa
brică, din contextul ilegal, și este
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adus în stradă, pe zidurile podu
lui, în mod legal, cu ajutorul a
peste 20 dintre cei mai cunoscuți
grafferi din țară și cu sprijinul Mi
nisterului Culturii.
La Bridge Delivery 2022 te în
tâmpină și o machetă pictată a lo
goului Iașului pe unul dintre
stâlpii Pasajului Octav Băncilă.
Artistul ieșean Harcea Pacea,
coordonatorul proiectului de re
vitalizare, a arătat: „În cadrul pro
iectului RegenerARTE Urbană –
Pasajul Octav Băncilă am încercat
să promovăm arta stradală în
multiplele sale forme. În spiritul
diversității pe care o promova
însuși pictorul al cărui nume îl
poartă podul, am implicat artiști
din toate mediile și nivelurile pro
fesionale: de la pictori muraliști
celebri și artiști graffiti consacrați
la elevi ai Colegiului Național de
Artă «Octav Băncilă». Inspirație
pentru lucrările de pe zidurile și
picioarele podului sunt chiar
viața și opera artistului, ca și valo
rile sănătoase pe care acesta le
promova, valori valabile și astăzi,
la mai bine de un secol distanță“.

NU DOAR IMAGINE,
CI ȘI SUNET
Un alt moment important inclus
în program a fost un graffiti jam,
la care participă artiștii Home
boy, Recis, LostOptics, Cage, Taci,
Lux, Ohboy, Pulsar Sinaps, Whyx,
Hopa, Etal, Sway, Rods, Roper,
Kuser, Nixer, Luda, Burok, Harcea
Pacea etc. Vineri, sâmbătă și du
minică, aceștia au colorat și zidul
de sprijin al Pasarelei „Pictor
Octav Băncilă“ din imediata apro
piere a fostei fabrici de țigarete.
Au avut loc și concerte, spec
tacole de jonglerii și demonstrații
de dans.
Street Delivery este un de
mers de revitalizare urbană prin
artă care își propune redarea
spațiilor publice către oameni.
ACTIVITĂȚI DIVERSE
Revitalizarea urbană nu înseamnă
numai punerea în valoare a unor
spații neglijate. Înseamnă în pri
mul rând prezența oamenilor. Ast
fel, cu ocazia aceasta, duminică, 25
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septembrie, mai pe seară, a avut
loc un tur ghidat pe bicicletă sub
podul Octav Băncilă.
Traseul artei urbane din acest
an a explorat zone mai puțin cu
noscute din Iași, cartiere „dormi
tor“, industriale sau marginalizate
care au primit în ultimii ani câ
teva elemente atractive, colorate,
întro mare de gri. Picturile mu
rale de mari dimensiuni sau mi
cile intervenții artistice din
cartierele Alexandru cel Bun, Dal
las și Păcurari vor fi prezentate
împreună cu alte elemente turis
tice și istorice ale zonei întrun
tur ghidat marca Iași.Travel.
Turul ghidat pe bicicletă sa
suprapus de altfel cu Săptămâna
Europeană a Mobilității. Iar bici
cleta până la urmă a fost un sim
plu pretext – au participat și
persoane suite pe trotinete, skate
boarduri și alte moduri de mobi
litate sustenabilă.
INIȚIATIVA
Lucrările de la pasajul Octav Băn
cilă sunt coordonate de artistul
stradal Harcea Pacea. Îi place
anonimatul, este fondator al or
ganizației nonguvernamentale
Artipic Association, care a inițiat
proiectul RegeneaArte Urbană.
Pasionat de desen, a absolvit Fa
cultatea de Arhitectură din ca
drul Universității Tehnice din Iași
și a demisionat din jobul de birou
pentru a înfrumuseța Iașul și nu
numai. Pictează cu gluga trasă și i
sa spus și Banksy de România.
Întrun interviu acordat RFI,
Harcea Pacea declara: „Mam năs
cut aici și am trăit aici majoritatea
vieții mele. E un loc cu pereți gri.

Sunt foarte mulți în continuare. Și
aș vrea cumva să mă asigur că sar
întâmpla și pe scena asta a artei
murale ceva, că sar dezvolta. Să
mă asigur că se creează opor
tunități pentru noile generații de
artiști care vin din urmă. Opor
tunități pe care mi leaș fi dorit și

eu când eram de vârsta lor.
Bridge Delivery Iași este or
ganizat de Asociația Artipic în
parteneriat cu Fundația Cărtu
rești, iar proiectul RegenerARTE
este finanțat de Primăria Munici
piului Iași și sprijinit de Ministe
rul Culturii. SDC
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Jurnalul mizantropului nomad (7)
Vă rugăm, nu părăsiți incinta
până nu terminați de citit.
Duminică, 18 septembrie
Nici poporul să nu mănânce gân
dăcelul, dar nici conducătorii
(vorba vine) să nu mai mănânce
maroul.
POVESTE DE IARNĂ
Așa, am uitat să vo zic pe asta.
Acum câțiva ani, pe când practi
cam jurnalismul în Valahia, ajung
eu cu încă un individ uman pe la
mama zmeilor, pe unde înțărcase
mutu’ iapa, prin Dobrogea, din
colo de capătul lumii. Noapte. Tra
gem la o unitate de cazare, o
pensiune. Dăm să rămânem acolo,
dar suntem respinși cu brutali
tate: nu, suntem informați, e o uni
tate făcută cu fonduri europene,
dar doar așa, de formă, că de fapt
e casa patronului, oaspeții nu sunt
îngăduiți. Bun, și noi ce facem?
Auzind patimile noastre, un terț
(care chefuia la restaurantul din

incintă) ne face semn: băieți (eram
băieți), veniți cu mine! Și mergem
cu terțul.
Iese la iveală că are și el un fel
de pensiune, unde suntem bine
primiți, serviți cu chifteluțe în
crucea nopții. Ne așternem la
vorbă. Era un cetățean din Teleor
manul nostru drag plecat de
mulți ani din țara natală, parcă
prin Elveția. Om de harfă, căci ne
mărturisește, vinovat, că în tine
rețe a cunoscuto îndeaproape pe
Bodele lui Dragnea, ministresa
noastră de interne de atunci,
doamna Carmen Dan. Și uite așa,
așa, se face vremea să mergem în
cameră. Frig, era o sobă prin pei
saj, dar mai mult ca să fie, ca as
pect. Nici nam mai dat izmenele
jos, am rămas cu ele la purtător.
Eu, înțelept fiind, nu plecam de
acasă fără aeroterma Alaska, dar
nu știu cum se face că fix atunci
no aveam cu mine.
În zori, când dăm să achităm
toată distracția, suntem informați
că îngerul nostru păzitor, terțul, a

Nimeni nu e băiat
bun până la capăt
în România

DIN COLȚUL OPUS

băiat bun până la capăt. Când doi
oameni discută despre un al trei
lea, cu siguranță persoanele de
față se exclud. Sunt perfecte și au
caracterul fin ca fundul de
bebeluș. Asta până când unul din
cei doi oameni se întâlnește cu al
treilea și se schimbă subiectul
bârfei. Și tot așa.

Toți suntem băieți buni, numai
că nu prea. Îți dai cu părerea întro
conversație despre un Popescu,
care ție îți pare un tip chiar OK.
Ți se dă dreptate parțial, după
care urmează din partea interlo
cutorului o lungă înșiruire de
motive pentru care Popescu nu e
deloc OK. Că poate așa pare, dar
are buben cap câtă iarbă pe
tăpșan. Nimeni nu e în România

Chestiunea descrisă mai sus ex
plică, de fapt, de ce fugim tot tim
pul de responsabilitate și dăm vina
mereu pe ceilalți pentru propriile
noastre nereușite. La asta suntem
maeștri, aici e și elixirul, și otrava
noastră preferată. Noi nu ne asu
măm niciodată opiniile de față cu
cel pe care îl vizăm, dar suntem
perfect capabili săl bârfim în
absență. Și, realist, nu ne pasă cu
adevărat vreodată dacă Gigel din
ecuația bârfei află sau nu. „Lasă,

GEORGE ONOFREI

plecat cu treabă și a făcut așa, un
gest frumos, să mergem pe dru
mul nostru. Nu acceptăm să pri
mim foloase necuvenite, dar nam
avut cu cine să ne înțelegem, am
plecat fără să decartăm, am rămas
pe datorie. Om de harfă, cum zi
ceam, căci pe siteul semipensiu
nii dumnealui dăduse trei stele la
propria prăvălie, motivând: nu
merită mai mult. Și așa e, nu me
rita, dar ca să știți că mai sunt oa
meni și să trageți nădejde.
Sâmbătă, 17 septembrie
Viitorul sună bine pentru nostal
gici: viața o să fie ca întrun cămin
din Grozăvești din 2002 – fără
căldură, fără apă caldă, dușul la
comun, frumos.

Nuțu. Să ai tu cămilă în sufragerie
și să ieși de la pușcărie călare pe un
murg? Cum să nu încaleci droma
derul, când îl ai în menajerie?
Greșeală mare de imagine. Era
altceva în cârca unui dromader.
Așa, în spinarea calului poate ori
cine... Păcat, Nuțule. Urât sfârșit
de carieră de interlop“.
La noi, la români, e acest fru
mos proverb: prost să fii, noroc să
ai. Te uiți așa la guvernanți și zici:
da, domnule, vorbele din bătrâni
sunt adevărate.
Vineri, 16 septembrie
O notă de acum trei ani: „Acum nu
zic să ne conducă doar harvar
dizații, dar nici ăștia care au dat –
examen în viață – doar sumarul
de urină“.

ANDREI CRĂCIUN
CULEGĂTORUL DE HARFE

joace la nesfârșit, atât că, de acum,
doar în amintirile noastre.
Idee de titlu pentru biografia
omului politic vlah (în general să
zicem): Povestea Porcului.

O notă de acum trei ani: „E ceva
putred în afacerea maimuțelor lui

Joi, 15 septembrie
E o neînțelegere la mijloc: Roger
Federer nu a pus punct, fiindcă o
asemenea poveste nu se poate în
cheia și oricum el va continua să

Miercuri, 14 septembrie
O notă de acum trei ani: „Nu se
poate spune că Tarantino na încer
cat. A încercat, dar na pus întreba
rea corectă: întrebarea corectă nu
era dacă Brad Pitt îl bate pe Bruce
Lee, ci dacă Bruce Lee îl bate pe Van
Damme. A se reface“. SDC

co fi zis și Gigel și el destule na
soale pentru mine/ noi la viața lui!“
Pe acest fundament, a devenit
practic imposibil să poți lăuda pe
cineva fără să fii judecat. Ai un inte
res cu Icsulescu sau ești tu dea
dreptul idiot pentru că nu teai
prins încă ce defecte zac în acesta.
Pentru că obiceiul pământului este
să scoți în evidență defecte, nu
calități. Te poți cel mult arăta indul
gent, știind că o săi găsești tu de
fectele mai devreme sau mai târziu.
Pe la noi oamenii sunt încon
tinuu dezamăgiți de toți și toate,
dar niciodată de ei înșiși. Întro
mare de români care o sfeclesc
nonstop, tu însuți ești clar inca
pabil de așa ceva. Tu și cu cel pe
care lai ales vremelnic drept par
tener de conversație și pe care îl
vei trăda cu bârfe înainte de cân
tatul soneriei de la iPhone.
Așa am ajuns să trăim întro
țară populată de sfinți, dar asfi
xiată de defecte. Defectele celor
lalți. Pentru că nu avem capacita
tea de a ne uita noi înșine în oglin
dă ca să ne vedem mai aproape de
realitate, aceea opusă fantasmei de
oameni perfecți din capul nostru,
nu avem nici capacitatea de a ne
oglindi în defectele celorlalți. Pen
tru că avem câte o bucățică din

toate lucrurile pe care le detestăm
la ceilalți, dar nu vrem să recu
noaștem.
Ma fascinat întotdeauna ca
pacitatea românului de a se adap
ta altor societăți, de a prelua
aproape mecanic forma țării în
care emigrează. Ai noștri devin
civilizați, disciplinați și cuviin
cioși dacă mediul în care se mișcă
leo impune. Reveniți în țară, se
iau la bătaie încă de la vamă.
Pe măsură ce se apropie granița,
comportamentul șoferilor se
schimbă, se instalează agresivita
tea pe care o practică sau pe care
șio aduc aminte din țară. Își
aruncă gunoaiele direct pe calda
râm cu prima ocazie. Au ajuns
ACASĂ. Unde totul este permis,
unde nimeni nu se uită la tine
urât dacă ești mârlan. Sfinții
șoselelor îi dau tare, ca să ajungă
la ei în sat să se etaleze cu ce au
învățat ei din lumea civilizată. Pe
care au mare grijă să no importe
în România, din greșeală, ca să nu
spurce țărișoara.
În țara în care nimeni nu e
băiat bun până la capăt, doar
ceilalți sunt de vină. Politicienii
ne fură, imperiile ne subjugă. Noi
ne zbatem în sărăcie și răbdăm.
Noi nam furat niciodată, noi nam

spus niciodată o vorbă urâtă, noi
nam aruncat niciodată coaja de
la banană pe stradă. Vina pentru
tot ce e rău nu poate fi decât exte
rioară. Dușmanii, vrăjmașii, proș
tii, hoții. Adică toți ceilalți care
„nau valoarea mea“.
La final, vă invit să faceți un
exercițiu. Instalațivă TikTok,
dacă nu ați făcuto încă. Vă logați
cu numărul de telefon pe care îl
aveți și va începe să vă furnizeze
cel mai urmărit conținut pe la noi,
cât încă algoritmul nu va dibuit
preferințele. Ei, acolo e România
profundă, acolo veți găsi expresia
generică a ce suntem, de unde
venim și unde vrem să ne îndrep
tăm. Vedeți și liveurile din fun
dul curții, și sfaturile de viață ale
interlopilor urmăriți de mii de oa
meni simultan, și reclamele fete
lor care vor să vă plimbe prin
profilul lor de OnlyFans. Tare mă
tem că nu chinezii care au inven
tat această rețea socială neau
influențat gusturile, ci că ele erau
gata formate, dar nu se găsise încă
mediul potrivit prin care să fie
transmise.
Bine că a intrat în vigoare
„România educată“, de când o
așteptam! SDC

O notă de acum patru ani:
„Sintetizând: talibanii vorbesc, ta
libanii nu tac, totul e în mâna lor,
talibanii te fac“.
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Întoarcere la mare nostrum (IV)
Despre cacofonia care te încon
joară pe litoralul românesc am
început să scriu săptămâna tre
cută. Sincer, naș vrea săi supăr
pe concetățenii pentru care
distracția e de neconceput fără
un fond muzical de 80100 de de
cibeli – am fost și eu la concerte
rock –, doar că el nu se potrivește
cu foșnetul liniștitor, plăcutmo
noton al mării, nici cu relaxarea
leneșă, de concediu, în lumina
soarelui și în bătaia brizei.
Nu asta cauți când mergi să „îți în
carci bateriile“ în concediu. Mu
zici la volum mare sunt pretutin
deni în România. Unii dintre noi
tocmai de ele fugim în concediu la
mare. Să ne deparazităm creierul
o vreme. Oare filosofii greci, care
își construiau sistemele întinși
leneș pe nisipul țărmurilor medi
terane, șiar mai fi putut gândi și
organiza conceptele dacă în jurul
lor ar fi lărmuit muzica vremii?
E drept, noi nu stăm la mare ca

să filosofăm. Și bănuiesc că în rea
litate mulți români se tem inconș
tient ca nu cumva să rămână
singuri, în liniște, doar cu gândurile
lor, fiindcă exercițiul iar tulbura. Ca
și alte exerciții, cum ar fi lectura:
am văzut incredibil de puțini oa
meni citind cărți pe plajă. Știu, de
acum se citesc telefoane, dar asta
nu face lucrurile mai bune. Prin ur
mare, oamenii preferă să umple
totul – ori cine știe ce gol de care,
din instinct de conservare, se feresc
febril – cu zgomotul de fond ce
scutește de complicații. La noi pe li
toral zgomotul ăsta de fond a căpă
tat numele și justificarea de dis
tracție. Distracție ce bubuie în au
gust de dimineața până seara.
Mai ales seara. Seara toată
lumea iese în stațiune la plimbare,
la cină, la tiribombe. Și, pe măsură
ce înaintezi pe străzile din Eforie,
înghesuindute prin marea de oa
meni care merge undeva sau vine
de undeva, te întâmpină din toate
direcțiile valuri sonore. Eu, unul,

mergeam năuc pe stradă, cu ure
chile zguduite de melodia terasei
din dreptul meu, care nu apuca să
se stingă pe măsură ce îndepăr
tam, că era deja atacată de altă
melodie sau alt bubuit ritmic, dor
nic sămi ia și el urechile prizo
niere. Uneori mai intervenea și o a
treia linie sonoră, tot bubuită, și
toate mă asaltau întro cacofonie
ce nu se stingea nici o clipă, doar
era înlocuită cu alta.
Am remarcat cu surprindere
că la mare, dincolo de muzica în
registrată, difuzată prin boxe pu
ternice, sa păstrat și tradiția
dizeurilor și dizeuzelor care cântă
live pe terasele restaurantelor.
Grație progreselor tehnicii, azi
trubadurii de restaurant par săți
urle la ureche chiar dacă ești pe
stradă, departe la câteva zeci de
metri de trilurile lor. În ruptul ca
pului naș sta chiar lângă ei, la
cină, întrun asemenea local, unde
pariez că supa ar fi făcut mici
cerculețe în farfurie, iar lingura și

Război sau pace?
Calculele partidelor
Mai sunt doar câteva luni și intrăm
în anul preelectoral. Vom avea
patru rânduri de alegeri în 2024, așa
că și miza e una pe măsură. Euro
parlamentarele vor fi doar încălzi
rea, dar localele, parlamentarele și
prezidențialele vor zgudui serios
partidele și politica românească. În
toamna lui 2024 românii ar trebui
să meargă de patru ori la urne (vor
fi două tururi în bătălia pentru Co
troceni) și e clar că fie vom avea lo
cale și parlamentare în aceeași zi, fie
parlamentarele vor avea loc în ziua
primului tur de la prezidențiale.
Senatorii și deputații își do
resc mai degrabă alegeri simul
tane pentru Parlament și pentru
primării, știind că edilii îi scot de
regulă pe oameni la urne și că ast
fel au și ei o șansă în plus. Dacă lo
calele și parlamentarele se țin
concomitent, cele mai avantajate
sunt formațiunile care au mulți
primari, adică PNL și PSD. Un edil

FLORIN GHEŢĂU
VAGONUL CU VORBE
va munci din răsputeri pentru a fi
reales și va trage în sus și lista pen
tru Parlament în localitatea în care
candidează. Dezavantajate sunt
USR și AUR, formațiuni cu zestre
puțină în administrația locală.
În prezent, PNL și PSD formează
majoritatea guvernamentală, dar, pe
măsură ce lunile trec, tensiunile vor ră
bufni, iar relația dintre cele două par
tide se va îndrepta către un punct critic.
Întrebarea e cât va rezista mariajul și
dacă vreunul dintre partide va forța
anul viitor ieșirea din guvern.

În primăvară va avea loc și
rotația premierilor. PSD ar trebui
să preia funcția nr 1 de la Palatul
Victoria și atunci va fi momentul
adevărului. PSD ar fi mai degrabă
tentat să rămână la masa boga
ților, mai ales că sar trezi cu pos
tul de premier în brațe. PSD ar
organiza practic alegerile, secon
dat îndeaproape de liberali. În ta
băra PNL, pierderea funcției de
premier va provoca ceva deranj,
dovadă fiind și declarațiile re
cente ale unor fruntași liberali
care nu mai dau atât de sigură
mutarea cu retragerea lui Nicolae
Ciucă din Palatul Victoria.
Deocamdată, nici unul din
cele două mari partide nu por
nește cu gândul de a porni războ
iul. Nici PSD nu are ca strategie
azi să plece de la guvernare, iar de
partea cealaltă nici PNL nu poate
refuza rotația premierului, pentru
că asta ar echivala cu un război la

furculița ar fi săltat pe masă în rit
mul bașilor, în timp ce cântărețul
zbiară melancolic în microfon
„Drumurile noastre toate se vor
întâlni vreodată...“ sau „Te visez
mereu, prințișorul meeeeu...“.
Așa e seara. Așa e noaptea. Și
la fel e în locurile de distracție
„magică“, cum a fost Aqua Parkul
din Eforie, unde am fost. O dată.
Am intrat între cele patru ziduri
aproximative, delimitate cu un soi
de pânză de sac, și ma izbit în față
și în coșul pieptului valul de
vibrații. Distracția! La Aqua Park,
pe lângă muzica ce duduia și rever
bera în toate colțurile, de trebuia
mereu să ridici vocea ca să comu
nici cu aproapele tău, exista și o pe
reche de animatori ce miau lăsat o
amintire de neșters. Numele celui
masculin nu lam reținut, dar se
măna, în entuziasmul lui sonor, cu
domnu’ Geo de la uitatul show Te
leurobingo. Ea însă avea un nume
de scenă pe măsură: Alina Adrena
lina. Și îl merita pe deplin. În tot

cuțite cu PSD, o instabilitate ma
joră a guvernării, dar și o previzi
bilă înfrângere în scrutinul par
lamentar din 2024. Care ar fi ar
gumentele PNL să nu dea funcția
de premier PSD? Electoratul ar
putea taxa aspru faptul că libera
lii nu respectă înțelegerea
Pe de altă parte, cumințenia
PSD din ultimii doi ani pare nefi
rească, dacă rememorăm compor
tamentul socialdemocraților din
ultimele trei decenii. PSD știe însă
că pentru acest moment a obținut
maximum din ce putea obține. Șeful
statului este de la PNL, iar PSD nici
nar fi visat în 2020 că în trei ani va
obține, prin negocieri cu liberalii,
funcția de premier. Aici PSD a spe
culat neînțelegerile dintre PNL și
USR. Orgoliile din zona dreptei au
dinamitat o majoritate, cei drept la
limită, dar care părea după alegerile
din 2020 că va funcționa măcar
două treimi din mandat.
PSD ar putea însă comite o
mare greșeală, după ce în mai 2023
va pune propriul premier. La fel a
făcut și PNL înaintea alegerilor din
2020, când pe fondul isteriei anti
Dragnea, a dat jos guvernul PSD
prin moțiune de cenzură, apoi sa
comportat de parcă ar fi câștigat
alegerile. PNL a dezamăgit atunci

RADU PAVEL GHEO
ROMÂNII E DEŞTEPŢI

timpul cât am stat în îngrăditura
aia cu tobogane de apă, cei doi sau
agitat permanent, au pus muzică,
au îndemnat la distracție (desigur!),
au organizat concursuri în care
concurenții ocupau bazinul mare,
împiedicândui pe ceilalți turiști să
se bălăcească în el – ca să nu bru
ieze competiția – și, în general, au
mânat lumea ca pe o turmă. Și
distracția vuia, vuia... Când am ieșit
de acolo, cu cel puțin patru ore mai
devreme decât aș fi făcuto dacă aș
fi auzit doar freamătul vesel al oa
menilor care alunecau pe tobogane
sau se aruncau în bazine, îmi țiuiau
urechile. Mi sa părut că am scăpat
dintrun mic infern pentru urechi,
nerviși creier. Infernul concediului.
Distracție! SDC

crunt după numai un an de guver
nare, pentru că șia pus amantele și
pilele de partid în funcții. Cum să
intri în campanie promițând că vei
face ce trebuie când primele tale de
cizii este săși înfigi oamenii în pos
turi călduțe? PNL a fost pedepsit
atunci, fiind învins de PSD, epoca
Dragnea fiind dată rapid uitării.
PSD poate comite aceeași
greșeală, adică să se creadă la pu
tere pe cinci ani, și să reușească
astfel să enerveze electoratul chiar
înainte de alegerile din 2024.
De asemenea, sunt multe le
bede negre care pot apărea, e im
posibil de făcut azi strategii po
litice. Avem conflict militar pre
lungit în Ucraina și e greu de spus
cum vor evolua lucrurile. Suntem
pe nisipuri mișcătoare în zona
economică și nu știm cum vom
ieși din această iarnă. Inflația e
încă la cote ridicate, iar facturile
la gaz și energie ar putea stârni
nervozitate în rândul românilor.
Întrebarea e dacă politicienii
noștri vor rămâne cu capul pe umeri
și nu vor tensiona și mai tare lucru
rile. Nici nar fi prima dată, dar ar fi
un dezastru să ne pierdem echili
brul și să declanșăm bătălii politice
interne sângeroase întrun context
internațional și așa complicat. SDC
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A doua năvălire
a hunilor...
...nu se dezlănțuie chiar de la pri
mul cântec, This is Mongol, com
poziție hard sau folkrock! Vreo 15
secunde se rostogolesc, în ritm
egal, rifuri domoale de chitări și
răpăit de tobe fără nimic ame
nințător. Seamănă întrucâtva cu
piesa care deschidea discul ante
rior, The Gereg, lipsindui însă tușa
locală apăsată și apăsătoare, fur
nizată de instrumentele tradițio
nale. Știind și plăcândumi acel
zăpăcitor album, inevitabil ma
lovit întrebarea dacă nu cumva
băieții șiau risipit deja energia
debordantă de acum trei ani. În
lumea literară (și în alte arte), există
ideea că un autor poate să dea o
primă operă de valoare incontes
tabilă, după care tot ce urmează se
înscrie pe linie descendentă, nu
foarte diferit de universul creionat
la debut. Parese că așa se petrece
șin cazul băieților din Ulaanbaa
tar, al căror traseu este imposibil de
anticipat. Să fi cedat ei atât de ușor
tentațiilor comerciale?
Răspunsul se lasă așteptat
încă vreo 30 de secunde, scuturate
de vocaliza la unison „Hu! Hu! Hu!“,
un fel de incantație șamanică,

profană și mistică în același timp.
Miau trebuit câteva audiții cu
degetul pe butonul de play/ pause,
ca sămi dau seama de ce răz
boinica formulă melodică mă
obsedează de când am auzito. Dar
nu susțin că am înțeles corect și
precis, știți că orice piesă muzicală
bună permite multiple explicații,
nu se limitează la una. Și, desigur,
cea adevărată este a fiecărui
decriptor în parte!
Ce ma cucerit și – de ce nu? –
ma impresionat puternic este
stilul vocal, bazat pe emisia sune
tului din beregată, gutural, aproa
pe animalic, aș zice, dacă maș
pricepe la chestiuni tehnice. E,
dincolo de orice discuție de spe
cialitate, un stil personal și straniu,
poate unic în peisajul heavymetal.
Eu nam mai auzit asemenea fel de
cântare metalizantă, făcând abs
tracție de unele inserții colorate
culese de frații Koppehele de prin
Asia pentru proiectele lor Ambra
sau Lichtmond. Însă îmbinarea
acestor sonorități în rock nu mia
trecut pe la ureche, necum sămi
încânte auzul. „Călăreții“ care își
asumă moștenirea culturalistorică

DUMITRU UNGUREANU
ROCKIN’ BY MYSELF

a hunilor mau vrăjit, pesemne,
înainte sămi cotropească moșia
auriculară...
Descoperirea merituoșilor tru
peți mongoli aparține unor oameni
de meserie din SUA. Asta nu le
asigură prezența din oficiu în
turnee costisitoare, preponderent
americane. Dar exotismul struc
tural și iconografic pare suficient
să umple săli de concerte, să obțină
aprecieri onorante (Metallica,
Elton John) și vizionări la nivelul
zecilor de milioane pe platformele
mediatice online. Managementul

profesional face doar ce trebuie
pentru a promova o trupă care
tinde să devină un soi de bun na
țional pentru țara din inima Asiei.
Vigurozitatea aparițiilor publice
extrage cât de mult (se) poate din
vulgata istorică a Hoardei de Aur și
a temutelor căpetenii sângeroase
ceau marcat imaginarul popular
apusean. Și imaginația funcțio
nează, generând profit reciproc:
rockerii adună banii care li se
cuvin conform contractelor, publi
cul se defulează...
Amenințările ancestrale sunt

însă de domeniul ficțiunii, dacă nu
includem în ecuație confruntarea
din Ucraina, unde prezența sol
daților asiatici amintește de alte
vremuri. Textele cântate în grai
mongol se găsesc șin engleză, ușor
de înțeles. Exemplu e piesa Bii
biyelgee, al cărei videoclip filmat
după toate regulile genului a cules
în nici două săptămâni peste
jumătate de milion de vizionări:
„Until the rib land gets scraped
Until the knee land goes bare
By chanting and praising our
ancestors
Let’s bie biyeley day and
night“.
Schemele specifice industriei
muzicale pot fi descifrate cu ușu
rință pe acest al doilea album,
Rumble of Thunder (2022, Better
Noise). Contează prea puțin pentru
iubitorul de folkmetal, ca și pentru
ascultătorul dornic de ritmuri
variate, dătătoare de bucurie și
teamă, exaltare și depresie, poftă de
viață și de moarte... SDC
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FITPTI 2022 - Jurnal de insider (III)
OLTIȚA CÎNTEC
DATUL ÎN SPECTACOL
Actriţa Katia Pascariu a devenit populară după lansarea
filmului Babardeală cu bucluc
sau porno balamuc în regia lui
Radu Jude, premiat la Festivalul de Film de la Berlin, cu
Ursul de Aur, iar la Premiile
Gopo cu Premiul pentru interpretare feminină. Dar extraordinarul ei talent actoricesc se
manifestase cu mult, mult timp
înainte, pe micile scene independente din București.

De fapt, pe cea de la Centrul de
Teatru Educațional Replika, un
teatru care sa decupat în peisajul
de gen prin „demersuri artistice de
reprezentare colectivă“ susținute
de „artistul activist“. Toată liniștea
din lume e un spectacol de excepție
în care Katia Pascariu pur și simplu
dă o lecție de actorie. Singură pe
scenă, doar ea, un text minunat
scris (Mihaela Michailov și Radu
Apostol, acesta din urma sa ocupat
și de regie), pe o temă delicatcom
plicată, câteva proiecții dinamice și
emoție la greu. E atâta intensitate în
spectacolul acesta, încât la final a
trebuit să mă controlez ca să numi
dea lacrimile. Lam programat în Fes
tivalul Internațional de Teatru pen
tru Publicul Tânăr Iași, duminică, 2

octombrie, e musai să veniți săl
vedeți. După ce ultimul reflector se
stinge, mai stăm un pic și discutăm,
că e și de discutat, pe subiectul din
spectacol.
Cu teatrele din București,
unele dintre ele, e o problemă: au
manageri interimari. Cei numiți
deocamdată provizoriu la cârma
acestor așezăminte sunt încă întro
incertitudine decizională care nu
face bine trupei. Prerogativele in
terimatului sunt limitate legal, e
dificil să anticipeze proiecte pe
termen cu bătaie mai lungă. Nici
în privința bugetelor, scenele de
stat din București nu stau mai
grozav, dar asta e o altă problemă.
AM MERS MAI DEPARTE
GĂSIND REZOLVĂRI
De ce scriu lucrurile astea? Pen
tru că mam izbit de ele. La Tea
trul Dramaturgilor Români, de
exemplu, din momentul în care
am început discuțiile despre
intenția mea dea include în pro
gramul FITPTI spectacolul Tzuki
și Tati și până la semnarea con
tractului (adică în vreo câteva
luni) sau schimbat nu mai puțin
de trei directori interimari. Vă dați
seama câtă incertitudine printre
angajați, dacă nici eu, om de teatru
din exterior, nu mai înțelegeam ce
se petrece. A trebuit să discut cu
fiecare dintre noii manageri inte
rimari, fiecare modificând con
dițiile. Eram, la un moment dat, pe
punctul dea abandona, numai că
spectacolul e atât de reușit, iar eu
atât de perseverentă, încât am tot
luato de la capăt.
În plus, textul și regia sunt ale lui
Florin Pierdsic Jr., un artist nelipsit

de la FITPTI în ultimii ani. Și
foarte așteptat de public. Așa că
am mers mai departe, găsind re
zolvări. Încheiem FITPTI cu Tzuki
și Tati, un duet actoricesc cu Flo
rin Piersic Jr. și Marius Bodochi.
Tanoura este un dans tradi
țional arab spectaculos, o variantă
a dervișilor rotitori. Lam desco
perit în Sharm el Sheikh, întro
seară de minivacanță de primă
vară (în profesiunea mea și conce
diile sunt active, nu le poți separa
de meserie), ma impresionat
exercițiul artistului de a face pi
ruete în jurul propriului centru de
greutate aproape o jumătate de
oră. Mai aveam un pic și amețeam
eu, însă dansatorul era la fel de
proaspăt ca la început. Am vorbit
pe loc cu el și cu managerul lui,
bătusem palma, lam așezat în
program. E realmente hipnotic!
Costumul tanoura e compus
din mai multe elemente de ves
timentație de tip rochie, cel puțin
trei, dar se poate ajunge chiar la
mai mult de șase, dotate cu lumini
proprii, a căror greutate poate
depăși 15 kg. Un număr de Tanoura
durează 2025 de minute, perioadă
în care dansatorul se învârte conti
nuu pe un fundal sonor cu ritmuri
specifice. E un număr perfect pen
tru componenta outdoor, unic și
exotic în același timp, cu legături în
spiritualitatea orientală.
PRIMA OARĂ CÂND SE
PREZINTĂ ACEST NUMĂR ÎN
ROMÂNIA, NUMAI LA IAȘI
Numai că, deodată, coresponden
ța mea electronică cu artistul
egiptean a intrat pe mute. Nu mai
răspundea la mesaje. Cei de

făcut? O prietenă are un prieten
egiptean, o sun și o rog să îl roage
să îl sune. Așa aflu că mama lui
are probleme grave de sănătate și,
în consecință, nu mai poate veni.
Aș fi preferat sămi scrie lucrul
acesta, dar mentalitatea arabă
este foarte diferită de a noastră.
Inshallah e deviza după care
se ghidează. Un fel de indetermi
nare care lasă în mâinile lui Allah
toate lucrurile, de la cele impor
tante până la cele mai mărunte.
Ceva de genul „dacă va dori Allah,
o să se întâmple! Dacă Allah nu
dorește, nu se întâmplă“. O neim
plicare exasperantă pentru cineva
ca mine, care organizez un eveni
ment cu invitați din 18 țări.

ION BARBU
PINACOTECA DIN PETRILA

Eram mâhnită că picase acest
număr special, dar nu voiam să
renunț. E pentru prima oară când
se prezintă acest număr în Româ
nia, numai la Iași. Și îmi amintesc
că în urmă cu câțiva ani avusesem
o altă trupă din Egipt, cu un cu
totul alt gen de spectacol, cu care
rămăsesem în contact. Îl abordez
pe Fawzy, era în turneu în Aman,
îmi promite că la revenirea în Cairo
găsește o rezolvare. Zis și făcut! Îmi
amintesc însă, cu ceva mai puțin
entuziasm, câte hârtii oficiale tre
buise să fac și câte telefoane să dau
la Inspectoratul pentru Imigrări și
la Consulatul României la Cairo,
pentru a li se acorda vizele. Nui
nimic, o luăm de la capăt! SDC
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INTERVIU CU CRISTINA URUC, MANAGER INTERIMAR ARTEXIM, ORGANIZATOR AL CONCURSULUI INTERNAȚIONAL „GEORGE ENESCU“

© Tudor Udrescu

„Acest concurs este
un vector al speranței”
Cristina Uruc a studiat compoziția la București,
domeniu în care deține și un doctorat. Cu ani
buni de experiență în organizare de
evenimente culturale, a devenit manager
interimar al Artexim în primăvara acestui an.
Din această poziție, s-a ocupat de organizarea
ediției a XVIII-a a Concursului Internațional
„George Enescu“, ce a avut loc în perioada
4-18 septembrie 2022.
CĂTĂLIN SAVA

Cristina Uruc, îți mulțumesc de la
bun început pentru acest interviu, la finalul ediției cu numărul
18 a Concursului Internațional
„George Enescu“. Cum a fost?

Mulțumesc, Cătălin. A fost și este
în continuare provocator și emo
ționant.
Dar cu siguranță nu a fost deloc
ușor... De ce muzica speranței?

Concursul Internațional „George
Enescu“ a fost dintotdeauna un
vector al speranței pentru concu
renți, pentru juriu, pentru organi
zatori. Speranța descoperii unor
noi talente, întâlnirii cu perso
nalități marcante din lumea muzi
cii, a revederii cu cei dragi, apro
piați. După cei doi ani de pande
mie, revenirea în sălile de concert,
fără restricții, este un moment fes
tiv, la care publicul și noi, organi
zatorii, am sperat cu ardoare.
Apropo de pandemie, crezi că ar
fi benefic ca aceste etape online
să devină obișnuință în economia unui concurs muzical? E mai
la îndemână acest hibrid, e bine,
mai ales pentru concurenți și nivelul muzical competițional, să
fie așa?

Aceste formule hibrid nu sunt
decât niște adaptări ale preselec
țiilor care reprezintă deja o procedură

clasică în structura unora dintre
cele mai importante concursuri
internaționale. Din punct de ve
dere strict al organizatorilor –
pragmatic vorbind – este mai
ușor să gestionezi o selecție on
line, dar întrebarea ta cred că se
referă mai mult la aspectul artis
tic și aici un președinte sau mem
bru al juriului țiar putea da un
răspuns mult mai detaliat. Ce pot
să spun este că, din punctul meu
de vedere, nimic nu se compară
cu emoția și energia pe care mu
zica o poate crea în sala de con
cert – interacțiunea dintre in
terpret, public, juriu este parte
din experiența competițională și
are o mare greutate în selectarea
concurenților care trec întro
etapă următoare.
O sută de candidați înscriși anul
acesta, plus mai bine de 20 de
lucrări la secțiunea Compoziție?
Au fost mai puțini ca de obicei?
Și, dacă da, de ce?

Da, au fost mai puțini. Procentual,
față de ediția din 2018 și cea din
2020, participarea a scăzut consi
derabil. Un motiv ar putea să fie
modificarea regulamentului: în
prima etapă, cea online, concu
renții au susținut un recital com
plex, de aproximativ 6065 de mi
nute. Un adevărat maraton. Apoi,
contextul geopolitic actual, vecină
tatea cu zona de război și suprapu
nerea campaniei de promovare a
concursului și perioadei de în
scrieri cu începutul tensiunilor din

Ucraina au fost un alt motiv pen
tru care mulți concurenți au ho
tărât să nu mai participe. Asta nu
explică însă numărul mic de lu
crări care au fost înscrise la sec
țiunea Compoziție, dar aici este o
temă care poate fi pusă în discuție
separat.
Da, Compoziție: de ce e importantă această secțiune, cine
sunt personalitățile care au jurizat anul acesta, cine e
câștigătorul și cum e lucrarea
câștigătoare?

Consider că această secțiune este la
fel de importantă ca celelalte trei –
violoncel, vioară și pian –, dar că
prin specificul ei atrage mai puțin
atenția publicului larg și mai mult
pe cea a cunoscătorilor. Este o sec
țiune exotică, de nișă, care trebuie
adusă în atenția generală prin in
strumente diverse de promovare.
De ce? Pentru că George Enes
cu este cunoscut și pentru creația
sa muzicală, nu numai pentru că a
fost un dirijor și un interpret de
excepție. Demersurile susținute de
promovare a muzicii lui Enescu
prin introducerea lucrărilor em
blematice în repertoriul celor mai

mari orchestre și ansambluri este
un obiectiv pentru care manage
mentul anterior și prezent al AR
TEXIM și directorii artistici ai
Festivalului și Concursului In
ternațional „George Enescu“ se
luptă în continuare. Aceste de
mersuri dau roade. Juriul concur
sului de compoziție a fost pre
zidat și în acest an de maestrul
Zygmunt Krauze, o prezență con
stantă în juriul acestei secțiunii
de câțiva ani. O persoană echili
brată, un compozitor de excepție
reprezentant al școlii poloneze, o
somitate în materie. Membrii care
au completat juriul sunt per
sonalități marcante ale compo
nisticii internaționale, precum
Tim Benjamin, Dan Dediu, Adrian
Iorgulescu, Hubert Stuppner sau
Cornel Țăranu. Dan Dediu este,
de asemenea, și câștigătorul con
cursului Enescu la secțiunea
compoziție. Anul acesta am avut
22 de lucrări înscrise, atât la
secțiunea muzică de cameră, cât și
la simfonică. Publicul a aflat, în
seara de 18 septembrie, în cadrul
galei finale a secțiunii Pian, și
câștigătorii secțiunii Compoziție,
la categoriile muzică simfonică,

muzică de cameră și originalitate,
premiu acordat în premieră anul
acesta. Sunt Shin Kim, cu lucrarea
Symphony nr. 1 – Consolations,
Leonardo Marino, cu lucrarea Il
deserto del senza tempo, și Bartosz
Jawor, cu lucrarea Prayers.
Știi foarte bine ce spunea Bartók
despre concursurile muzicale. Și
totuși, chiar dacă premiile la
Enescu au fost în valoare totală
de 120.000 de euro, ce face un
concurs să devină important?
Numele, banii, juriul, agențiile
de impresariat partenere?

Concursurile sunt pentru cai, nu
pentru artiști – haioasă afirmație,
care are un sâmbure de adevăr.
Dar există o fațetă importantă a
medaliei, o realitate: pentru mulți
dintre interpreții, dirijorii, compo
zitorii foarte cunoscuți la nivel
internațional, concursurile au re
prezentat o rampă de lansare în
carieră. Banii sunt importanți, dar
mai importante sunt, din punctul
meu de vedere, alte două aspecte.
Primul este pregătirea pe care fie
care concurent o realizează înainte
de o competiție importantă – este
un proces complex, de cunoaștere

interviu

ANUL XVIII NR. 785
26 SEPTEMBRIE – 1 OCTOMBRIE 2022

www.suplimentuldecultura.ro

a limitelor proprii, de încercare a
depășirii lor. Este un exercițiu de
rezistență și concentrare, pentru a
evolua la nivel maxim pe scenă
pentru juriu și public.
Al doilea aspect se referă la
oportunitățile pe care un concurs
de nivelul nostru le poate oferi:
câștigătorii sunt programați în
Festivalul Internațional „George
Enescu“ și în Concursul Interna
țional „George Enescu“ au ocazia
de a cânta cu cele mai mari or
chestre și de a lucra cu dirijori de
talie internațională. Anul acesta
am semnat un parteneriat cu As
konas Holt, una dintre cele mai
mari agenții de impresariat artis
tic din lume, care va oferi ghidare
și mentorat primilor clasați la
secțiunile violoncel, vioară și
pian. Apoi, diferite alte oportu
nități pot apărea pe parcurs –
propuneri de concerte în Româ
nia sau în străinătate, colaborări
noi, vizibilitate crescută.
Cu ce crezi că rămân
concurenții, toți concurenții, nu
doar laureații, după o astfel de
competiție?

Își îmbogățesc repertoriul cu lu
crări enesciene – nu este puțin
lucru. Majoritatea nu ar alege să
interpreteze din proprie inițiativă
compozițiile lui George Enescu,
din diverse motive. Odată abor
dată creația lui, dacă este studiată
cu atenție, concurenții descoperă
noi modalități de înțelegere a mu
zicii, de interpretare și stil. Este
principalul câștig.
Ce am putea face noi, cei de acasă, pentru tinerii care pleacă să
studieze afară, ce am putea face
pentru a avea mai mulți români
înscriși la concursul care poartă
numele românului Enescu?

Acasă este întotdeauna acasă pen
tru orice tânăr care pleacă să stu
dieze în străinătate. Eu văd pleca
rea ca pe o ocazie de a te dezvolta,
de a te deschide, de a te expune
unor noi stimuli și experiențe for
matoare. Cunosc nenumărați mu
zicieni care, deși rezidenți în alte
orașe ale lumii, se implică în viața
culturală din România – acest
lucru nu poate fi decât un câștig.
Puțini sunt cei care pleacă și întorc
definitiv spatele mediului din care
provin. Sunt excepții.
Concursul Internațional „Ge
orge Enescu“ este deschis tuturor
muzicienilor, indiferent de națio
nalitate și de țara de reședință.
Sigur că o participare mai nume
roasă a reprezentanților Româ
niei în concurs ar crește șansele
ca premiile să rămână în țară, dar

asta depinde de nivelul celor care
se înscriu. Cantitate nu înseamnă
neapărat calitate. Spre exemplu,
anul acesta au fost înregistrați 16
concurenți de naționalitate ro
mână/ reprezentanți ai României
în etapa online a secțiunilor vio
loncel, vioară și pian. Din cei 16,
șapte sau calificat pentru semifi
nalele care au avut loc între 4 și 18
septembrie la București. Imensa
noastră bucurie a fost că la fiecare
dintre cele trei secțiuni câte un
premiu sa dus către un reprezen
tant al țării noastre, Maria Marica
fiind câștigătoarea premiului
întâi la secțiunea vioară. Constan
tin Borodin și George Todică sau
clasat pe locul doi la secțiunile
violoncel și pian.
Și tu ai studiat afară, ai lucrat
pentru importante instituții muzicale europene. A contat
experiența ta alături de Pavia
Baroca, Ghislieri sau Il Giardino
Armonico?

Prima expunere la o experiență
internațională a avut loc în primul
an de liceu – participarea la Choir
Olimpics la Budapesta, ca membră
a corului reprezentativ al Liceului
de Artă din Constanța – actualul
Colegiu Național de Arte „Regina
Maria“. Atunci am luat contact
pentru prima dată cu „lumea de
afară“ și miam dat seama că există
multiple culturi, realități și po
sibilități de a te încărca cu energii
pozitive și emoții constructive.
Apoi a urmat Choir Olimpics la
Bremen, iar în clasa a XIa cursul
internațional de compoziție din
cadrul IconArts, unde am cunoscut
compozitori și muzicieni de talie
internațională, am interacționat cu
elevi și studenți din alte țări, curs la
care am continuat să particip ani
la rând.
Am început să colaborez cu
echipa ARTEXIM la finalul anului
I de facultate (2007), în calitate de
asistent în cadrul Concursului
Enescu, secțiunea pian. Am rămas
în echipă până în 2013. Aproape
șapte ani în care expunerea la un
mediu internațional a devenit
normalitate. Am studiat la Ho
chschule für Musik und Theater
în Hamburg și am avut prima
experiență de turneu cu un an
samblu internațional la Pavia,
alături de Corul și Orchestra Ghi
slieri și Giulio Prandi, care sa
transformat întro colaborare mul
tianuală. Ca membru în echipa
administrativă a Centrului de
Muzică Veche din cadrul Colegiu
lui Ghislieri, am avut ocazia să mă
adaptez și integrez întro cultură
și comunitate nouă, să aplic ceea

ce învățasem în România întrun
context internațional și să acu
mulez noi cunoștințe, să dobân
desc noi abilități.
Colaborarea cu ansamblul Il
Giardino Armonico și Giovanni
Antonini a fost un moment cheie în
viața mea profesională – am avut
oportunitatea de a călători întrun
ritm susținut, de a coordona logis
tic repetiții, înregistrări și concerte
în cele mai importante săli de con
certe europene, de a ieși din zona
de confort găsind soluții în mo
mente de criză. Am profitat de
șansa de ami exersa și dezvolta
memoria vizuală, inteligența emo
țională și de a găsi căi de comuni
care cu personalități și caractere
diverse. A urmat colaborarea cu Fi
larmonica de Stat din Sibiu, în ca
litate de consultant artistic. Aici am
avut ocazia de a aplica și adapta
toate cunoștințele dobândite ante
rior, întrun mediu preponderent
privat, la procedurile unei instituții
muzicale de stat din România.
Am punctat toate aceste mo
mente pentru a sublinia că expune
rea la un context internațional se
poate realiza atât în țară, cât și în
străinătate. Da, studiile și expe
riențele internaționale au contat. A
fost o evoluție organică, naturală,
care a contribuit la dezvoltarea mea
personală și profesională.
Benjamin Kruithof, Luxemburg –
violoncel; Maria Marica, România – vioară; și Alexandra Segal,
Israel – pian: ei sunt câștigătorii
din acest an, indiferent că au
cântat Prokofiev, Brahms sau
Dvořák. Ai fost acolo, alături de
ei, în sală sau în culise?

Am fost prezentă la etapele de
desfășurare ale concursului mai
puțin decât miaș fi imaginat și
decât miaș fi dorit. Dar asta nu
ma împiedicat să simt energia in
credibilă pe care fiecare dintre cei
trei câștigători a creato pe scena
sacră a Ateneului Român. Am
trăit alături de concurenți, juriu,
public și de echipa ARTEXIM –
organizatorul Festivalului și Con
cursului Internațional „George
Enescu“, emoțiile puternice și
satisfacțiile încheierii cu succes a
unuia dintre cele mai importante
proiecte strategice pentru Româ
nia. Adrenalină pură.
Și nu a fost doar concursul, cu
emoțiile sale, publicul român a
avut parte la Ateneu de cinci recitaluri superbe pe lângă concertul de deschidere, un micro
festival, cum ai spus la conferința de presă inaugurală. Ai
avut un recital favorit?

Aș face o nedreptate să desemnez
un favorit între cele cinci recita
luri care au avut loc la Ateneul
Român – toate, alături de cele trei
recitaluri care au fost organizate
la Sibiu în colaborare cu Asociația
Play și cu sprijinul Filarmonicii
de Stat Sibiu, au fost excepționale,
unice. Un adevărat regal de vir
tuozitate, sensibilitate și afecte.
Cum te simți în acest job, ca manager al unei instituții care organizează cel mai important
eveniment muzical românesc,
unul cu conotații internaționale, și care poartă numele
lui Enescu?

A fi vârful de lance al unei echipe
dedicate, implicate și profesioniste
generează cel mai frumos senti
ment pe care mi laș fi putut ima
gina. Sunt recunoscătoare pentru
ocazia de a contribui cu toată
energia de care dispun la realiza
rea misiunii ARTEXIM – aceea de
a promova creația și valorile muzi
cianului și omului George Enescu.
Pentru acest sentiment vreau să le
mulțumesc colegilor mei, directo
rului artistic Cristian Măcelaru,
colaboratorilor, Administrației
Prezidențiale și Ministerului Cul
turii, partenerilor și tuturor in
stituțiilor și oamenilor implicați în
susținerea și promovarea fenome
nului Enescu.
Cu ce rămâi tu, Cristina Uruc,
managerul Artexim, după această ediție de Concurs Enescu?

Cu dorința de a deveni, cu fiecare
zi ce trece, „a better version of my
self“ – servind, muncind serios, ră
mânând cu picioarele pe pământ.
Nu cumva e într-un fel o
repetiție generală pentru ce urmează anul viitor la festival?

Concursul a fost un concert în sine,
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cu repetițiile și generala lui, așa
cum, în următoarea perioadă, sunt
programate repetițiile și generala
pentru Festivalul Internațional
„George Enescu“ – ediția 2023.
Festivalul din septembrie anul
viitor, într-o nouă formulă managerială... La ce să ne
așteptăm, va fi o nouă față a
Festivalului Enescu?

Festivalul Enescu este o catedrală –
așa îl numea Mihai Constanti
nescu în mesajul său de salut la
încheierea mandatului de direc
tor ARTEXIM, după 30 de ani.
Cărei catedrale i se pot schimba
fața, construcția, structura, ele
mentele de rezistență întrun
timp atât de scurt de la preluarea
proiectului de către un nou arhi
tect? Cei ce se așteaptă la o schim
bare radicală și o cer cu tărie și cu
ardoare, motivândo ca pe o nece
sitate, ca pe o demonstrație de pu
tere și o confirmare de „vrednicie“
a noii formule manageriale și ar
tistice, nu cunosc sau nu au în
țeles pe deplin fenomenul.
Știu că nu ne poți spune prea
mult, dar dă-mi te rog măcar
trei noutăți pentru ediția 2023.

Festivalul Internațional „George
Enescu“ va fi contextul în care cei mai
mari interpreți, dirijori, compozitori
și orchestre vor evolua în România.
Un far al binelui, al speranței, al iubi
rii și al magiei. Ne dorim ca următoa
rea ediție să aducă o contribuție mai
mare la creșterea publicului melo
man prin concerte dedicate familiilor,
copiilor. Conceptul artistic al maes
trului Cristian Măcelaru este unul
centrat pe deschidere, transformare,
dinamism și flexibilitate, trecând prin
filtrul și experiențele sale deciziile,
informațiile și proiectele de la antece
sorii săi, dândule o notă personală,
unică. SDC
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Invitație la lectură:
jocul reușit
al Irinei Anghel
În 2022, convenția e
jocul. După un timp al
incertitudinii, romanul
câștigător al concursului de debut al Editurii Polirom, Banchetul
cerșetorilor de Irina
Anghel, se remarcă
printr-un pariu pe care
îl face cu această
convenție și pe care îl
câștigă detașat.
MIHAELA PASCUOGLINDĂ

Scris cu mult curaj, cu vioiciune și
cu o nostalgie care amintește de
Fototeca Adrianei Bittel, de o ma
turitate suavă, de o atenție la de
taliile peisajului și mimica perso
najelor, acest roman e o notă
proaspătă în peisajul literaturii
autohtone. Jurnalistă licențiată în
economie politică, Irina Anghel
întinde, de data aceasta, planșele
pentru un nou proiect: scrisul
întro joacă voită, intervenții
îndrăznețe ale naratorului în mo
mente neașteptate, demonstrând
o stăpânire coerentă a tuturor
acestor încălcări ale normelor. Nu
se teme pentru că știe exact înco
tro săși conducă romanul.
BANCHETUL CERȘETORILOR,
UN FESTIN AL DAMNAȚILOR
Nina descoperă, peste ani, că priete
nia dintre Mișu (dispărut la 17 ani,
chiar de ziua lui, pe 1 aprilie), Victor
și Nel continuă chiar și în lipsa aces
tuia, liantul fiind o misterioasă
invitație la banchetul cerșetorilor. E
un festin al damnaților, al celor care
sunt lucizi cu privire la trecutul în
care părinții au fost asupriți de un
regim nedrept și abuziv, iar toate re
gulile sunt încălcate voit și armo
nios și pentru a manevra, în același
ton, direcția narativă.

Fiecare poartă cu sine un tre
cut în care chipurile celor care
leau fost părinți revin în prezentul
care se descifrează pas cu pas. Vic
tor, în paltonul în care „nu se
plânge“, cum îi spusese tatăl său
când returnase tortul micuțului
Victor la cofetărie, chiar de ziua
acestuia, poartă cu sine fiecare
amintire, ca o armură grea pe care
nu o poți lăsa în urmă, deși țiai
dori: „Reflexia sa a ieșit dintro vi
trină și ia tras o palmă peste spa
te. Ce om care poartă așa un palton,
ce prinț cu armură din lână 100%,
demnă dea ascunde doar sabia Ex
calibur, ce vrăjitor cu mantie întu
necată carei atinge gleznele și care
dirijează norii de furtună, tunetele,
fulgerele și razele de soare, ce anti
erou albnegru ai mai văzut tu să
meargă gârbovit?“.
Se strecoară, în fiecare dintre
ei, o parte din trecutul care îi
șlefuiește, pe lângă tot ceea ce au
reușit să devină ca adulți. Până și
prietenia pare că se încăpățânează
să reziste, legătură invizibilă, dar
puternică, fragilă doar în aparen
ță, marcată de dispariția lui Mișu,
o glumă pe care nu o pot descifra,
un banc sec al pieirii.
UN JOC CU LIBERTATE
DEPLINĂ
Iar apoi, printre toate aceste mo
mente care marchează destinul
fiecăruia, naratorul își face simțită
prezența în maniera în care nea
anunțat de la bun început: va fi un
joc, unul cu libertate deplină, unul
în care franchețea, nostalgia și du
rerea sunt prinse în același dans:
„Așa că la treabă cu ei. Nel și Victor
își îndreaptă fiecare atenția în ma
niera proprie și personală către un
posibil cadou – primul ca o lupă,
al doilea ca o pușcă. Însă pușca e
cam grea și pușcașul cam scofâlcit,
lupa cam aburită și cercetătorul
cam miop. Vânătoarea lor e de
fapt o bâjbâială în care ambii iau
în vizor lucruri care poate că sunt,
poate că nu sunt acolo. Așa e când
scrii din amintiri“.

E o autobiografie a unei des
părțiri: rămân în urmă nu doar
oameni, ci și o vârstă, un fel de a fi
împreună cu ceilalți, o iubire care
se frânge. Mai apoi, aceeași con
venție a jocului lansează în oglin
da liniștită a lacului teoria po
sibilității. Întocmai ca citatul an
terior, tot așa ar putea fi întregul
roman, cu elemente autobiogra
fice sau nu, cu fragmente „oneste“
sau nu, cu artificii înșelătoare sau
nu, cu Mișu care a dispărut sau nu.
Un scriitor care nu se teme de
promisiunea pe care o face scrisu
lui, Irina Anghel construiește un
roman cu toată seriozitatea unui
autor deja format, îndrăznind și
reușind totodată să iasă din tipa
rul standard, să lase naratorul să
scrie alte reguli, să nu se teamă de
intervențiile spontane și năstruș
nice asupra limbajului, ca și aici:
„Erau un duo neașteptat, asta e
adevărat, dar nu pe modelul Stan
și Bran. Mai degrabă Bran și
Brănișor, pe modelul Peleș, două
castele aproape gemene în care na
locuit niciodată nici un vampir,
pe care le leagă un pod și faptul că
miros în același fel a parfumuri
diferite. Sau, și mai bine, sau mai
rău, Stan și Stan, Staniștan, ca nu
mele unei republici postsovietice
din Asia Centrală“. Un astfel de
umor voluntar maschează pierde
rea, durerea, hrănește convenția
jocului, a trecerii dincolo de gra
nițele stabilite în prealabil.
RECUPERAREA TRECUTULUI
SE FACE PRIN REPOVESTIRE
O spune chiar autoarea: „Banche
tul cerșetorilor a pornit de la un
schimb de replici peste care am
dat trăgând cu urechea întro li
brărie în liceu și pe care lam
transformat atunci întro poves
tire scurtă în care apar doar trei
dintre personajele din carte (bi
neînțeles, unul nu apare, ci dis
pare). Mia rămas însă pe creier
ideea că nam ghicit nici jumătate
din ce sa întâmplat, de fapt. Așa
că am petrecut următorii ani – și

mai ales ultimele luni – scriind și
rezolvând problema“. Este însă o
enigmă rezolvată numai pe jumă
tate, pentru că cititorul e invitat,
indirect, să adauge, să comple
teze, săși imagineze piesele lipsă
și, mai ales, să le caute și să umple
acele goluri care încă apasă.
Fragmentarea trecutului e un
mod prin care prezentul devine
suportabil și de înțeles pentru fie
care dintre cei trei. În același
timp, recuperarea se face prin re
povestire, uitarea și iertarea se
nasc tot din cuvintele spuse când
încă, iată, nu e prea târziu, nici
măcar peste câteva decade.
În ciuda sfârșitului scris, fina
lul ar putea fi oricare, pentru că
întro clipire sar putea ivi un nou
sfârșit, apoi încă unul și încă unul.
Convenția funcționează până la
final, doar că jocul rămâne unul
deschis, cititorul și naratorul pot
continua după bunul plac. Nel,
Nina sau Victor pot relua firul
poveștii, pot continua totul și
transforma orice fragment întrun
nou roman, întro nouă poveste de
viață, întrun nou joc. Asta îi
reușește, din nou, Irinei Anghel,
această metodă prin care nimic
nu pare nelalocul său deși totul
ar putea face parte din scenarii

diferite ale vieții. Narațiunea se
îmbină însă perfect, puzzleul e
unul reușit, captivant, șarmant.
Timpul e diluat, putem lua
orice moment din trecut, putem
răsturna ceea ce știam, putem „să
facem din atunci“ acum: „Dar,
dacă vă interesează, eu încep să
povestesc oricum. Ca orice poves
te, are și asta un început și, ca
sajungem la el, trebuie să facem
din atunci, cu aproape trei ani în
ainte să plece Mișu, acum. Să zicem
că e toamnă. Să zicem că abia a în
ceput școala și că e răcoare afară și
că nu e nici un sunet mai victorios
decât cel de coajă de castană cră
pând sub picior“. O scenă din libră
rie dă tonul, căutarea unui cadou
pentru un banchet misterios ne
conduce pe firul vieții celor patru,
ne întoarce spre recompunerea
unui trecut cât se poate de viu.
Banchetul cerșetorilor e o in
vitație în sine, un univers în care
proza contemporană îndeplinește
toate condițiile unei reușite, în care
un debut dovedește, fără urmă de
îndoială, că povestea acestei au
toare va avea și o continuare. SDC
Irina Anghel,
Banchetul cerșetorilor,
Polirom, 2022
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Volumul Căderea unui dictator.
Război hibrid și dezinformare în
Dosarul Revoluției din 1989 va fi lansat
la Biblioteca Academiei Române
Luni, 26 septembrie,
ora 10.00, la
Biblioteca Academiei
Române, în
Amﬁteatrul Ion
Heliade Rădulescu
(Calea Victoriei, nr.
125), va avea loc
lansarea volumului
Căderea unui
dictator. Război hibrid
și dezinformare în
Dosarul Revoluției din
1989, coordonat de
Andrei Ursu și Roland
O. Thomasson,
publicat la Editura
Polirom, sub egida
Institutului Revoluţiei
Române din
Decembrie 1989.
Vor vorbi:
Petre Roman
Gabriel Andreescu
Adrian Niculescu
Andrei Ursu
& autorii:
AndreeaIuliana Bădilă
Mihai Dănilă
Luciana Marioara Jinga
Andrei Florin Sora
AdrianClaudiu Stoica
Volumul va mai fi lansat la Libră
ria Humanitas Lipscani, marți, 4
octombrie, ora 19.00 (str. Lip
scani, nr. 42, București), dar și la
Brăila, joi, 6 octombrie, ora 12.00,
la Muzeul Brăilei „Carol I“ (Piața
Traian, nr. 3). Până la finalul aces
tui an, volumul va mai fi prezentat
și la Târgoviște, Craiova și Iași.

DESPRE CARTE
Acest volum reprezintă
numărul inaugural al noii serii
a Caietelor Revoluției.
„Cercetări dirijate tendențios,
cu insistență, asupra unor aspecte
de necoordonare, soldați speriați,
obosiți etc. în loc să se insiste asupra
unor precizări în legătură cu de
clanșarea focului. În aceste condiții,
dacă ești de reacredință, poți face
asemenea consemnări pentru ați
ieși pasiența, fără ca cel ce semnează
să sesizeze diversiunea.“ (Generalul
magistrat Dan Ioan)
„Odată cu trecerea anilor și
estomparea amintirilor, în absen
ța surselor primare pentru cerce
tători (bine ascunse de magistra
ții militari) și sub asaltul vastei
acțiuni de dezinformare, externa
lizarea vinovăției pentru actele te
roriste din decembrie 1989 a ajuns să
câștige teren chiar și în cazul unor
oameni de bunăcredință. Inclusiv

în rândurile anticomuniștilor sa
ajuns să se nege autenticitatea
Revoluției și sa uitat de rolul
Securității în crimele de atunci.
Propaganda dictatorului cu pri
vire la «amestecul străin» la
Revoluție, abil diseminată de fos
ta sa camarilă, este încă larg
îmbrățișată în România. Se poate
spune că, și din acest punct de ve
dere, ceaușismul nu a dispărut
odată cu Ceaușescu. Ca să putem
înțelege cum sa ajuns la abun
dența și succesul teoriilor «nega
ționiste», trebuie să ne întoarcem
la surse. Bazate pe documente
noudescoperite în Dosarul Revo
luției, studiile din cartea de față
confirmă că teroriștii din 1989 nu
au fost alții decât membrii rețelei
pe care Securitatea o pregătea de
ani de zile pentru «lupta de
rezistență» ce trebuia declanșată
dacă Nicolae Ceaușescu era înlă
turat de la putere. Iar fuga aces
tuia a pus mecanismul în mișcare.
«Rezistenții», cum erau numiți de
colegii din Securitate, nu au

depus armele pe 22 decembrie.
Aveau la dispoziție «depozite sub
terane de armament», «tuneluri
de mari dimensiuni» cu acces în
blocuri și «case de lucru» ale
Securității și ale «colaboratorilor»
lor și din aceste puncte au tras fo
curile de armă de diversiune, de
altfel observate pe scară largă, care
au dus la cele peste o mie de vic
time. Sperăm ca volumul să devoa
leze, pe cât mai este posibil, «le
gendele» ce au mistificat în bună
măsură Revoluția, aruncând în de
rizoriu eroismul românilor din de
cembrie 1989.“ (Andrei Ursu, Ro
land O. Thomasson)
Andrei Ursu este directorul
științific al Institutului Revoluției
Române din Decembrie 1989 și
membru fondator al Fundației
„Gheorghe Ursu“. Este interesat
de problematica istoriei represiu
nii din perioada comunistă și a
Revoluției. A publicat seria „Cos
metizarea «patriotică» a unui cri
minal“ (contributors.ro, 2017) și

studiile Cine a tras în noi după 22.
Studiu asupra vinovățiilor pentru
victimele Revoluției Române din
decembrie 1989 (în colab., „Noua
Revistă de Drepturile Omului“,
2018) și „Discernământul politic
și juridic“ al Securității. Deghiză
rile represiunii în timpul regimu
lui Ceaușescu („Noua Revistă de
Drepturile Omului“, 2018). La Edi
tura Polirom a mai publicat, îm
preună cu Roland O. Thomasson,
volumul Trăgători și mistificatori.
Contrarevoluția Securității în de
cembrie 1989 (în colaborare cu
Mădălin Hodor, prefață de Dennis
Deletant, 2019). A fost distins cu
Premiul „Noii Reviste de Dreptu
rile Omului“ (2017) și Premiul
GDS (2000).
Roland O. Thomasson este
cercetător independent în Statele
Unite ale Americii. Deține un doc
torat în științe politice. Poate fi
contactat pentru comentarii și în
trebări la rolandothomasson@
gmail.com. SDC
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Radu Țuculescu – Crima
de pe podul Garibaldi
„Suplimentul de cultură“ vă prezintă în avanpremieră un fragment
din romanul Crima de pe podul Garibaldi, de Radu Țuculescu,
care va apărea în curând în colecția „Fiction Ltd.“ a Editurii Polirom.
– FRAGMENT –
Sa trezit la patru dimineața. A pus
ceasul să sune. Ca să nu deranjeze
fetele, sa culcat în sufragerie. A
fost sugestia fermă a soției. De câte
ori trebuie să meargă la cumpără
turi, doarme în camera de trecere.
„Dacă mă trezesc când țipă
ceasul ăla, nu mai pot adormi la
loc, atâta măcar știi și tu. Eu am
slujbă opt ore pe zi, de dimineață
până la patru, nu mă pot prezenta
obosită, cu cearcăne cât pungile
de plastic sub ochi din cauza bles
tematului de ceas. Și a ta! Nu ai
nimic altceva de făcut, după ce te
întorci poți dormi mai departe ca
un butuc. Fără văitături. Așați
trebuie dacă nu te descurci. În zi
lele noastre cuvântul de ordine
este «descurcăte»! Toată viața ai
fost un împiedicat, un încurcă
lume, un habarnist! Mam măritat
cu tine, ca o gâscă proastă, la nici
nouăsprezece ani! Și mai procop
sit rapid cu două progenituri! Să
mă legi, cică, de tine! Acum ai
grijă de ele!“ […]
Își luă scăunelul pliant de pes
car, lanterna plus o lumânare în
caz că se termină bateria și pache
tul de țigări fără filtru. Curentul

electric se întrerupea, aleatoriu,
câteva ore. Județele se întreceau
între ele care raportează conducă
torului iubit cele mai multe eco
nomii făcute. Peste cămașă îmbrăcă
un pulover, apoi o jachetă. Venise
toamna. Diminețile erau reci și ji
lave. Orașul crescut pe valea
Someșului avea un grad ridicat de
umiditate, careți vâra reumatismul
în oase.
Locuia la etajul trei. Chiar
dacă se aprindea lumina pe casa
scărilor, era riscant să urci în lift.
Se putea lua lumina, după ceai
pornit liftul, și rămâneai înțepenit
câteva ore între etaje. Coborî trep
tele fără grabă. Aleile dintre blo
curi erau anemic luminate, doar
câteva neoane funcționau, din
aceleași motive economice. Tot din
aceleași motive se făceau reduceri
de personal peste tot. Și la fabrica
de mobilă, unde lucra în secția de
vopsitorie. El a făcut parte din pri
mul lot de disponibilizați. A căpă
tat câteva salarii la plecare. Când
se vor termina banii – nu mai în
trevede nici o perspectivă după
asta. Șansele de angajare în altă
parte sunt minime. […]
Pe dulapul din bucătărie
erau doi snopi de banane verzi,
cumpărate de el după ce a stat la

CARTEA
„În dimineaţa celei mai lungi zile a anului, doi pescari descoperă, sub podul Garibaldi, cadavrul unei femei a cărei identitate e necunoscută. Crimă?
Sinucidere? Accident? Detectivul Martin Breda și iubita sa, Maraia,
chimistă și alchimistă, specialistă în amprentele lacrimilor, pornesc într-o
dinamică investigaţie pentru aflarea adevărului. Vulnerabili sentimentali și
erotomani atipici, circari cu duble existenţe și artiști stradali, voyeuri fără
limite și pacienţi ai refulărilor, în Crima de pe podul Garibaldi lumea
trăiește în religia senzualităţii. Un Cluj pitoresc este scena pe care se
derulează spectacolul viu aprins în jurul unei crime ce-i face pe toţi
suspecţi. Între figuranţi, actori și actriţe, cuplul Martin Breda – Maraia
pășește ca pe scenă, dansând cu împăcări și despărţiri în faţa cititorului,
ca un sofisticat preludiu, cercetează cazul cu răsturnări de situaţie și perspective alunecoase, într-o naraţiune alertă, din care cititorul n-are timp
de respiro, căci se derulează pe fundalul unei construcţii muzicale care
incită curiozitatea. Tonic și efervescent, Crima de pe podul Garibaldi este
un policier à la Simenon despre lăsarea întunericului peste inocenţă, o
poveste veselă și tristă despre abandon și pasiune, despre disperare și
desfătare.“ (Marius Miheţ)

coadă câteva ore în centrul
orașului, la magazinul Sora, sin
gurul care primea, din când în
când, banane verzi. O dată pe săp
tămână. Niciodată nu așteptau fe
tele să se coacă bine, le mâncau și
pe jumătate crude. În fiecare di
mineață, Bianca se urca pe scaun
să vadă dacă sau mai îngălbenit
puțin trufandalele. Dar acestea se
încăpățânau să rămână verzi. El se
temea că nu se vor mai coace în
veci, se vor înnegri brusc întro
singură noapte și vor fi nevoiți să
le arunce la gunoi, spre disperarea
fetelor, mai ales a celei mici. […]
Termina sticla și se prăbușea
cu capul pe masă. Adormea. Di
mineața, încă mahmur și împleti
cit, reușea să pregătească micul
dejun pentru fete. Când știa că a
doua zi trebuia să iasă cu noap
tean cap și să se așeze la rând în
fața vreunui magazin, bea mai
puțin și dormea pe canapeaua din
sufragerie. Cel mai adesea îmbră
cat cu hainele de zi. Nu șia bătut
niciodată soția, nici măcar nu a
lovito. Dar nu mai putea garanta
că întro zi nefastă, când aburii al
coolului îi vor încețoșa mintea, nu
se va întâmpla năpasta. Mai bine
pleacă. Definitiv. Atunci soția nu
va avea încotro, va trebui săși facă
timp pentru fete, săși ia în serios
rolul de mamă. […] „Să plec defini
tiv! Mă duc dincolo de munți, pe
malul mării, la Constanța. Am un
unchi care lucreazăn port, îmi va
găsi și mie ceva.“
Dimineața aceea a fost victo
rioasă. A cumpărat nu doar lapte,

ci și pâine, plus rația de unt, iar
vânzătoarea ia șoptit că, după
ora zece, sar putea să primească
tacâmuri de pui, adică labe și
aripi numai bune deo ciorbă.
A urcat treptele mai sprinten,
împins deun dram de optimism.
Fetele erau deja îmbrăcate, cea
mare pusese de ceai și ungea cu
marmeladă feliile de pâine. Pe
aragaz fierbeau două ouă. Soția
era încă în baie, ca de obicei.
„Oare sau copt bananele,
tati, măcar una?“, întrebă cea mi
că. Întrebarea se repeta în fiecare
dimineață în timp ceși înălța
ochii spre tavan, ca întro rugă
ciune dătătoare de speranțe.
Bananele nu dădeau însă nici
un semn că se vor coace. Erau la
fel de verzi, doar căși pierduseră
din strălucire și le apăruseră pete

AUTORUL
Radu Țuculescu (născut la 1 ianuarie 1949, în Târgu
Mureș, crescut la Reghin) este romancier, dramaturg
și traducător din limba germană. A absolvit Conser
vatorul „Gheorghe Dima“ din Cluj, secția vioară. Din
tre romanele publicate, menționăm: Degetele lui
Marsias (1985), Umbra penei de gâscă (1991), Poves
tirile mameibătrâne (2006), Stalin, cu sapanainte
(2009), Femeile insomniacului (2012), Mierla neagră

maronii pe diverse laturi. Semne
de putreziciune. […]
Rămas singur, scoase din
dulap sticla cu rachiu și se așeză
la masă. Lumina zilei de toamnă
pătrundea prin ferestre fără prea
mare entuziasm. Își turnă un
pahar. O vreme îl privi fix, fără săl
atingă. Brusc, se ridică și puse sti
cla la loc. Se așeză din nou în fața
paharului. Sorbi câteva în
ghițituri mici, de parcă ar fi fost
plin cu cafea fierbinte. Privi cea
sul de pe perete. Secundarul muș
ca ritmic din timp ca dintro felie
de pâine unsă cu marmeladă. Pe
la nouă va coborî să se așeze la
rând. Mai luă o gură de rachiu.
Se ridică încet, dar fără ezitări.
Se dusen hol, unde se afla telefo
nul. Ridică receptorul și formă nu
mărul unchiului din Constanța. SDC

(2015), Măcelăria Kennedy (2017), Femeia de mar
țipan (2020). A mai scris poveștile din seria pentru
copii Ina și ariciul Pit. Aventuri în aparatul de foto
grafiat al bunicului (2 volume, 2017, 2018) și volu
mele de teatru Bravul nostru Micșa! (2010) și Trei în
dormitor (2021). A primit premii naționale și in
ternaționale pentru proză, teatru, traduceri și film de
televiziune. Cărțile sale au fost traduse în Germania,
Italia, Franța, Ungaria, Austria, Cehia, Israel, Serbia
și Ucraina, iar piesele de teatru au fost jucate în cehă,
maghiară, engleză, ebraică, italiană și franceză.
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Bogdan Răileanu în dialog cu
Ovidiu Șimonca pornind de la
volumul Preda. Adevărul ca o pradă
Joi, 29 septembrie, ora 19.00,
la Librăria Humanitas Lipscani
(str. Lipscani, nr. 42), Bogdan
Răileanu va intra în dialog cu
Ovidiu Șimonca, pornind de la
volumul Preda. Adevărul ca o
pradă de Bogdan Răileanu,
publicat de curând în colecţia
Biografii romanţate a editurii
Polirom.

„Marin contempla de pe băncuța
din curtea bisericii gândul acesta al
iubirilor împrăștiate pe fața Pămân
tului care se învârtea prin spațiu cu
o viteză uriașă, dar în același timp cu
o delicatețe ce lear fi permis oame
nilor să își ducă iubirile în liniște și
pace. Cu toate astea, oamenii își tră
iau viețile ca și când nu ar fi fost pă
mânteni, ci niște dumnezei răz
boinici care trăiesc la infinit. El
însuși avea această impresie despre
sine că, în ciuda ipohondriei și a
anxietăților care se înmulțeau, se
comporta ca un zeu războinic și mo
rocănos. Îi lipsea iubirea.“

Marin Preda (19221980) sa
născut în comuna SilișteaGu
mești din Teleorman, în familia
lui Tudor Călărașu și a Joiței
Preda (al cărei nume îl va purta).
A arătat încă de copil dragoste de
carte și, după multe rugăminți și
stăruințe, ia smuls mamei promi
siunea că îl va convinge pe tatăl

său săl dea la „școala de învăță
tori“. În 1937, a părăsit satul natal
pentru ași continua studiile la
Școala Normală din Abrud, apoi la
cea din CristurOdorhei. În urma
Dictatului de la Viena, a fost re
partizat la o școală similară din
București, unde a asistat în ianua
rie 1941 la rebeliunea legionară și

la reprimarea ei, pe care le va
descrie mai târziu în Delirul și
Viața ca o pradă. Șia găsit un post
de corector la ziarul „Timpul“,
unde a debutat în 1942 cu schița
Pârlitu’. A luat parte la câteva
ședințe ale cenaclului Sburătorul,
unde nuvela sa Calul a produs o
vie impresie. Aceasta avea să fie
inclusă în volumul său de debut,
Întâlnirea din pământuri, apărut
în 1948. Primul volum al Mo
romeților, scris între 1949 și 1955
și finisat împreună cu poeta Au
rora Cornu (care va fi prima lui
soție), ia adus consacrarea. În 1968
a devenit vicepreședinte al Uniunii
Scriitorilor, iar în 1970 director al
Editurii Cartea Românească, pe care
o va conduce până la moarte. În
1975 ia apărut romanul Delirul, iar
în 1977 Viața ca o pradă, amplu
roman autobiografic. Ultima sa
carte, Cel mai iubit dintre pămân
teni (1980), a fost percepută imediat
după apariție ca o critică îndrăz
neață la adresa regimului comunist

SEMNAL EDITORIAL

Amin Maalouf,
Identități ucigașe
Traducere din limba franceză și
prefață de Florin Oprescu
De la Socrate și faimosul său îndemn
„Cunoaștete pe tine însuți!“, definirea
identității a fost o problemă primor
dială a filosofiei. Pornind de la enigma
identității personale, Amin Maalouf își
propune să înțeleagă de ce atâția oa
meni comit astăzi crime în numele
identității lor religioase, etnice, națio
nale sau de altă natură. De ce afirmarea
de sine – a unei persoane, a unei etnii, a
unei comunități – este însoțită atât de
adesea de negarea celuilalt? A fost așa

dintotdeauna sau tensiunile sociale și
exploziile de violență cauzate de apar
tenențele colective sunt o problemă spe
cifică epocii actuale? Reflecție lucidă
marcată de neliniște, dar și de speranță,
Identități ucigașe exprimă tocmai un
refuz de a crede că ar exista o lege a na
turii sau a istoriei care ne condamnă să
ne ucidem între noi în numele iden
tității noastre.
Romancier prolific, tradus în peste
douăzeci de limbi, Amin Maalouf (n.
1949, la Beirut) a debutat în 1983, cu
eseul Cruciadele văzute de arabi. Iau

urmat curând romanele Leon Africa
nul (1986), Samarkand (1988), pentru
care i se decernează Prix des Maisons
de la Presse, Grădinile luminii (1991),
Primul secol după Beatrice (1992),
Stânca lui Tanios (1993), distins cu
prestigiosul Premiu Goncourt, Scările
Levantului (1996) și Periplul lui Bal
dassare (2000), pentru care ia fost
acordat Premiul Jacques Audiberti
d’Antibes. A publicat, de asemenea, mai
multe volume de eseuri, dintre care
amintim Identități ucigașe (1998) și
Naufragiul civilizațiilor (2019). În 2010
ia fost decernat Premiul Prințul de As
turias pentru Literatură. În 2011 a de
venit membru al Academiei Franceze.
La Editura Polirom au apărut, unele în
mai multe ediții: Stânca lui Tanios, Pri
mul secol după Beatrice, Grădinile lu
minii, Scările Levantului, Samarkand,
Periplul lui Baldassare și Naufragiul
civilizațiilor. SDC

și retrasă din librării după câteva
săptămâni. Pe 16 mai în același an,
Preda a fost găsit fără viață în ca
mera sa din vila de creație a scriito
rilor de la Mogoșoaia. Dispariția lui
fulgerătoare a iscat multe contro
verse, una dintre ipotezele intens
vehiculate în epocă fiind cea a cri
mei politice.

Bogdan Răileanu sa născut
pe 11 iunie 1980 la Buftea. A ab
solvit Facultatea de Jurnalism din
cadrul Universității din București. În
2014 a participat la o serie de cursuri
de scriere creativă organizate de „Re
vista de Povestiri“, sub îndrumarea
lui Florin Iaru și a lui Marius Chivu.
În 2015 a debutat cu o povestire în re
vista „iocan“. A publicat volumul de
povestiri Tot spațiul dintre gândurile
mele (Polirom, 2017), romanele
Dinții ascuțiți ai binelui (2018) și
Teoria apropierii (2019), precum și
microromanul Să nu lași moartea să
te găsească (Polirom, 2021). SDC
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Omul care i-a dat
chip lui Emmanuelle
Dacă mama lui Emmanuelle este
romanciera francothailandeză
Emmanuelle Arsan (sau, probabil,
soțul ei), tatăl fascinantului perso
naj nu poate fi altul decât regizorul
Just Jaeckin, care a încetat din viață
la începutul acestei luni și care a
semnat extrem de celebra adaptare
a cunoscutului roman erotic.
Jaeckin nu a fost și nu este un
mare cineast, dar film său de de
but, Emmanuelle, avea să devină
un eveniment în 1974. Înainte de
asta, în vreme ce Emmanuelle Ar
san încerca să devină actriță (chiar
a apărut alături de Steve McQueen
întrun film, The Sand Pebbles),
Jaeckin își construia o fructuoasă
carieră de reputat fotograf de
modă pentru reviste precum „Pa
ris Match“, „Elle“ sau „Vogue“. Nu
doar fotografie, Jaeckin, care se de
finea drept „un om grafic“ sau „un

LUCIAN AMARII (JUP)
SUPLIMENTUL LUI JUP

compozitor de imagini“, se preo
cupa în egală măsură și de scul
ptură, cinema, pictură, dar și de
scris, și se considera un militant
al „esteticii frumosului“. Jaeckin
reușise, astfel, să își creeze o
anume faimă în lumea monden
artistică a Parisului de la sfârșitul
anilor ’60, începând să își facă
mâna și cu câteva spoturi publi
citare, o artă abia la începuturile
ei. Toate acestea aveau să îl pla
seze, la momentul potrivit, în cea
mai bună poziție pentru a se
ocupa de Emmanuelle.
Interesant este că, atunci când
proaspătul producător Yves Rous
setRouard ia oferit posibilitatea
de a realiza adaptarea cărții lui
Emmanuelle Arsan (publicată
inițial anonim în 1959), prima reacție
a lui Jaeckin a fost să refuze, simțind
că nu are suficientă experiență.

Nimeni nu sa așteptat însă ca Em
manuelle să detoneze ca o adevă
rată bombă. Cel mai mare succes
de casă francez al anului, cu peste
nouă milioane de spectatori, un
film care a reușit performanța de
a ține afișul pe ChampsElysées
vreme de 13 ani, Emmanuelle nu
a fost un simplu film softporno,
ci un adevărat fenomen de socie
tate. A provocat în Franța o dez
batere frenetică asupra cenzurării
operelor erotice și a scăpat de in
terzicere în agitația produsă de
moartea președintelui Pompidou.
Ministru al Culturii, scriitorul
Maurice Druon ar fi vrut să îl facă
să dispară, iar înlocuitorul lui, Mi
chel Guy, îl permite.
Emmanuelle nu devine numai
un triumf comercial, ci un adevă
rat obiect de cult în întreaga lume.
„Un mit“, avea să spună mai târziu
Just Jaeckin care nici după patru
decenii nu găsea o explicație a
succesului acestui film. „Probabil
fiindcă a apărut în momentul po
trivit, ca un film de societate.
Poate fiindcă, până atunci, acest
gen de film, de «șarm» sau erotic,
era necunoscut. Existau doar

filme pornografice, vizionate doar
de bărbați. Dar filmul nostru a
fost lansat nu în circuitul cinema
tografelor porno, ci în circuitul
tradițional de distribuție, întro
epocă în care societatea era în
plină schimbare, în perioada libe
ralizării moravurilor în Franța.“
Înainte de Emmanuelle, provo
case scandal Bertolucci, în 1972,
cu celebrul Ultimul tango la Paris.
Ambiția producătorului lui Em
manuelle, Yves RoussetRouard,
era doar să facă bani, profitând de
acest succes, cu un film dotat cu
un buget redus, cu actori puțini
sau deloc cunoscuți, realizat
aproape clandestin în Thailanda.
Un film pe care, la început, puțini
voiau să îl vadă și care a sfârșit
prin a marca profund destinele
celor implicați în realizarea lui.
Necunoscuta olandeză Sylvia
Kristel a devenit peste noapte o
adevărată vedetă, dar, în ciuda în
cercărilor, nu a reușit niciodată
să scape din capcana filmelor ero
tice. Pentru cel care a descoperito,
Just Jaeckin, succesul filmului
Emmanuelle a fost urmat de „trei
ani de traversare a deșertului“.
„Lumea nu mai voia să lucreze cu
mine, devenisem diavolul. A fost
o dramă pentru familia mea, fetele
nu mai voiau să iasă cu mine. Mi
sa spus că imaginea mea nu mai
poate fi asociată cu reviste respec
tabile precum «Elle» sau «Vogue»,
galeria Stadler a rupt contractul cu
mine“, povestea mai târziu regizorul,

care sa plâns că, în perioada res
pectivă, a fost insultat în nume
roase rânduri, fiind numit porno
graf și „omul care a murdărit
cinemaul francez“. Este silit să își
găsească susținători în afara țării,
dar, mai mult, este consemnat
aproape exclusiv din punctul de
vedere al carierei de cineast la
producții mai mult sau mai puțin
erotice: Histoire d’O, Madame
Claude, Le dernier amant roman
tique, L’amant de Lady Chatterley
(din nou cu Sylvia Krystel). Eșecul
lui Gwendoline, în 1984, pune ca
păt carierei sale, iar Just Jaeckin
se întoarce la arta plastică.
Avea să sufere foarte mult la
moartea prematură, în 2012, a Syl
viei Kristel, pe care faima și ima
ginea erotică de care nu putea să
scape aveau să o împingă spre
droguri și alcool. „Numele ei, Kris
tel, o reprezenta foarte bine Era o
femeie minunată, foarte pură,
foarte naivă. Și ea, ca și mine, a
fost depășită de mareea Emmanu
elle. Stigmatul pe care i la impri
mat acest film a fost prea dur pen
tru ea“, avea să declare Jaeckin.
Iar fostul regizor a urmato zece
ani mai târziu, decedând la vârsta
de 92 de ani la începutul lunii sep
tembrie. Chiar când Emmanuelle se
pregătește să revină sub forma unui
remake, cu vedeta Léa Seydoux în
rolul principal, pe care îl pregătește
regizoarea Audrey Diwan, laureată
a unui Leu de Aur la Festivalul de la
Veneția pentru Happening. SDC
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PE SCURT
ÎN SLUJBA REGELUI
Dispariția reginei Elisabeta afec
tează și viitorul lui James Bond,
care, spun producătorii, va activa
de acum înainte în serviciul rege
lui. La capătul seriei jucate de Da
niel Craig, viitorul agentului 007,
prezent pe ecrane de șase decenii,
este încă destul de neclar. Ce este
interesant este că, în cele din
urmă, producătorii au acceptat, în
principiu, o versiune a lui Bond
pentru micile ecrane (streaming),
idee care a apărut imediat după
ce, în august 2021, Amazon a cum
părat tot catalogul studiourilor
MGM pentru 8,5 miliarde de do
lari, inclusiv drepturile asupra
francizei Bond. Inițial, producă
torii au respins complet această
idee a unui serial TV, dar acum
par destul de deschiși pentru un
eventual gameshow, cu concu
renți care să îndeplinească mi
siuni în întreaga lume pentru a
câștiga un premiu. Pe de altă
parte, nimeni nu știe cine îl va juca
pe James Bond la cinema, dar pro
ducătoarea Barbara Broccoli a fă
cut aluzie la actori „mai tineri“
care ar trebui să se angajeze să
joace acest rol o perioadă mai
lungă, „de 1012 ani”.
CHARLIE, TOT SUB
AMENINȚARE
Directorul jurnalului satiric
„Charlie Hebdo“, Riss, a apărat din
nou publicația la apelul procesu
lui atentatelor care se desfășoară
la Paris. Riss (Laurent Souris
seau), supraviețuitor al masacru
lui din 2015, spune că „publicația
reprezintă în continuare o țintă“
pentru teroriști. „Insultele și
amenințările la adresa jurnalului
nu au dispărut și persistă un cli
mat de ostilitate lipsită de orice
complex“, spune Riss. „Charlie va
fi mereu o țintă, câtă vreme noi
vom exista.“
NU SE RETRAGE
Un reprezentant al lui Woody Al
len a anunțat că, în ciuda știrilor
din ultima perioadă, reputatul re
gizor american „nu are nici cea
mai mică intenție de a se retrage“.
Pur și simplu, Allen consideră că
în această eră, în care filmele
ajung direct pe rețele de strea
ming, meseria de cineast nu mai
este la fel de plăcută. Pe moment,
însă, Allen se bucură din plin de
faptul că toarnă la Paris noul lui

(inclusiv la propriu, fiind foarte
înalt), François Corteggiani este
asociat mai ales îndelungatei lui
colaborări cu faimoasa revistă „Pif
Gadget“, unde a scris și desenat
nenumărate povestiri cu cele mai
cunoscute personaje, a creat se
riile Pastis, Marine, fille de pirate
și Smith & Wesson și chiar a fost
redactorșef în vremea unei efe
mere reveniri a revistei, între 2004
și 2009. În afară de Pif, Corte
gianni a lucrat la numeroase alte
serii pentru alți editori, cum ar fi,
printre alții, Dargaud, unde a scris
seria La Jeunesse de Blueberry
(19902015), și Casterman, cu se
rile Lefranc sau Alix. SDC

film, Wasp 22, cel de al 50lea din
cariera sa. Allen a fost victimă co
laterală în scandalul #MeToo, iar
cariera ia fost afectată în ultimii
ani. A realizat doar două filme, A
Rainy Day in New York și Rifkin
Festival, dar acestea au fost difu
zate mai ales în Europa și doar în
câteva cinematografe din SUA.
„Viitorul meu proiect va fi un ro
man“, a declarat regizorul întrun
interviu pentru „La Vanguardia“.
PUNK NOT DEAD
John Lydon, fostul vocalist de la
Sex Pistols, își acuză colegii că vor
să se îmbogățească pe seama re
ginei Elisabeta a IIa. Întrun co
municat, Lydon susține că trupa,
„contra voinței lui“, profită de
moartea reginei pentru a face bani
cu muzica lor, în special cu cele
brul single God Save the Queen,
din 1977, „gest de prost gust și lip
sit de respect față de regină și fa
milia ei, în acest moment“. Lydon,
care precizează că nu a susținut
niciodată monarhia, spune că „fa
milia regală merită un anume res
pect în această perioadă dificilă“.
De cealaltă parte, actualii membri
ai Sex Pistols spun că „nu înțeleg
la ce se referă John, fiindcă nu au
fost aprobate decât niște permise
de utilizare a unor imagini ale
formației și fragmente sonore
pentru a ilustra reportaje despre
regină și impactul ei cultural“.
SUB SEMNUL LUI
CRONENBERG
Regizorul David Cronenberg a re
venit în acest an la genul body
horror cu Crimes of the Future,

dar filmul, cu numai 5 milioane
de dolari încasări, nu a fost un
succes. Acum, cineastul canadian
își încearcă norocul pe micul
ecran, producând pentru HBO o
adaptare sub formă de serial a cu
noscutului său film Scanners. Se
ria se va desfășura, ca și filmul ori
ginal din 1981, în același univers
paranoic dominat de agenți cu pu
teri parapsihologice și va fi scris
de William Bridges (Black Mirror,
Stranger Things). În acest timp,
Cronenberg se concentrează pe
noul lui film, Shrouds, care pre
zintă un alt concept deranjant,
despre un bărbat care inventează
un sistem de sicrie transparente
în care defuncții pot fi urmăriți de
rude în timp ce se descopun. „Cei
care mă cunosc vor ști care părți
din film sunt autobiografice“,
spune regizorul, care este urmat
în noua lui aventură de Léa Sey
doux, care a jucat și în Crimes of
the Future, și de Vincent Cassell.

spectatorii din Hexagon vor desco
peri în această iarnă săli încălzite
la maximum 19 grade (la fel va fi și
pentru teatru și operă), iar noaptea
fațade de cinematograf neluminate,
pentru prima oară, probabil, de la
începutul cinematografiei. Progra
mul filmelor va fi reglat în funcție
de public, renunțânduse, probabil,
la matinee și proiecțiile nocturne.
UN GIGANT BD
Scenaristul de bandă desenată
francez François Corteggiani a în
cetat din viață pe 21 septembrie,
chiar în ziua în care era felicitat
de fani pentru împlinirea vârstei
de 69 de ani. Una dintre marile
personalități ale BDului francez

Pagini realizate de
DRAGOȘ COJOCARU

Marcă înregistrată – Editura Polirom și
„Ziarul de Iași“. Proiect realizat de Editura Polirom în
colaborare cu „Ziarul de Iași“. Se distribuie gratuit
împreună cu „Ziarul de Iași“.

CA PE VREMEA LUI CEAȘCĂ
Adresă: Iași, Bdul Carol I, nr. 4, etaj 4,

Grație politicienilor, spectatorii
francezi aproape vor trăi, în aceas
tă iarnă, pe pielea lor, condițiile în
care erau vizionate filmele în Româ
nia comunistă. În cadrul unui con
gres ținut la Deauville, patronii a
peste 2.000 de cinematografe au luat
o serie de măsuri radicale menite să
scadă facturile uriașe la electricitate
și gaz, care reprezintă acum doar 3
5% din cifra de afaceri, dar riscă să
ajungă la 1520%. „Arta cinemato
grafului înseamnă în primul rând
lumină. No să putem proiecta filme
la lumina lumânării“, spune Marc
Olivier Sebbag, secretarul Federației
Cinematografelor Franceze. Dar
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Avatar, obsesia albastră
a lui James Cameron
Când a lansat Avatar, în 2009,
James Cameron a pierdut Oscarul pentru cel mai bun film în
faţa fostei sale soţii, cu un film
ajustat pe sensibilităţile
politice ale epocii, un film uitat
astăzi. Avatar, cu încasări de
peste 2 miliarde de dolari, ar fi
meritat acest premiu numai
pentru faptul că avea să aibă
un efect considerabil asupra
industriei cinematografice.
DRAGOȘ COJOCARU

În primul rând, impactul a fost,
evident, tehnologic, impunând noile
unelte în realizarea filmelor. Apoi,
tehnologia 3D, principalul selling
point, a dat peste cap complet și
filmele, și industria cinematogra
felor. 3Dul sa dovedit a fi, totuși,
o modă ieșită din uz destul de re
pede după ce toți producătorii au
exploatato până la saturație.
Dincolo de tehnologie, pro
babil că cel mai important efect al
Avatar a fost faptul că a trimis
foarte departe Hollywoodul întro
direcție în care filmul șia pierdut
aproape complet relația cu arta și
a devenit (numai) divertisment
strict. Dacă, astăzi, producția ci
nematografică pare redusă la

povești reîncălzite sau pur infan
tile, bazate exclusiv pe un spec
tacol tehnologic care cere sume
uriașe și sunt menite doar să
aducă profituri gigantice, origi
nea acestui trend poate fi trasată,
clar, până la Avatar.
La câțiva ani după lansare, nu
puțini erau cei care se întrebau de
ce lumea a uitat de Avatar, de ce
marele film al lui James Cameron
„nu a lăsat urme în cultura popu
lară“. Este o întrebare care se pune
și în ultimii ani și căreia revista
„Premiere“, întrun articol laudativ
dedicat lui James Cameron în ulti
mul număr, îi dă o coloratură po
litică și o atribuie mai ales co
mentatorilor „altright“. Dar aceas
tă părere nu este susținută doar de
către cei care consider Avatar o
„fantezie stângistă“. Chiar o revistă
ca „Forbes“ insistă de peste un de
ceniu asupra acestei întrebări.
„Copii nu se joacă dea Avatar nici
pe terenul de joacă, nici acasă cu
păpușile. De fapt, nici nu prea
există păpuși bazate pe film. Nu a
inspirat zeci de imitatori, nu a
creat un model de poveste care să
fie urmat de alte producții în afară
de utilizarea excesivă a 3Dului“,
scria „Forbes“ în 2014. Nici măcar
„spiritualitatea“ ecologistă a extra
tereștrilor albaștri nu se poate
compara cu simpla idee a „Forței“

Uneori lipsesc
Încep prin ami cere scuze pen
tru lipsa textului din numărul
trecut al „Suplimentului de cul
tură“. Nu a fost vina redacției,
despre care ați putea crede că
ma supus cenzurii, ci a soartei
care a avut alte planuri cu mine
fix în orele în care, de atâția ani,
mă străduiesc să ticluiesc texte
care să vă capteze interesul.
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Deși unii autori spun că nu tre
buie să te gândești la cititor atunci
când scrii ce ai de scris, fiindcă
asta tear putea determina să fii
mai reținut în ați expune ideile,
eu am ajuns să mă gândesc la tine,
stimabile, întro manieră chiar in
timă, fiindcă, deși nu am cum să te
cunosc în totalitate, te știu pe
bucățele. Ești un om colectiv for
mat din oameni. Spre exemplu, o
parte din tine este vecinul meu de
peste gardul din deal, pe care lam
salutat luni în timp ce planta
bulbi de narcise. În același timp,
ești socrul lui Andrei. Mai ai un

din universul Star Wars. De fapt,
chiar și întrun clasament al celor
mai iubite filme ale lui Cameron,
pe baza preferințelor publicului,
Avatar este întrecut de Termina
tor și de Titanic.
James Cameron a renunțat la
slujba de camionagiu pentru a de
veni cineast, având dorința fierbinte
de a crea un univers fantastic la fel
ca George Lucas în Războiul stelelor,
iar Avatar este materializarea aces
tei dorințe. Dar unde Star Wars crea
întrun singur film un univers întreg
de (posibile) povești, Cameron sa
concentrat pe construirea extrem de
amănunțită a unei luxuriante ecolo
gii extraterestre. Iar povestea care
permite explorarea acestui tărâm nu
este ceva revoluționar.
Sa vorbit mult despre lipsa
reală de originalitate a lui Avatar,
de la comparația cu Dansând cu
lupii, Pocahontas și multe alte
filme. Asta fiindcă ziariștii anglo
saxoni nu prea cunosc universul
benzilor desenate francobelgiene,
un univers pe care Cameron îl știe
însă foarte bine. De exemplu, seria
Aquablue, începută cu aproape
două decenii înainte, pune în
scenă lupta unor rebeli pământeni
cu o uriașă corporație care vrea să
exploateze în cel mai mârșav mod
colonialist o lume a unor extra
tereștri albaștri, primitivi, dar

nobili. „Avataruri“ ale lui Avatar
există, de asemenea, în literatura
SF (de exemplu, Lumii îi spuneau
pădure de Ursula K. LeGuin sau
Paraziții leului de Francis Carsac).
Până și faimoasa geologie a plane
tei Pandora, munții plutitori, era
deja familiară fanilor rockului
progresiv din numeroasele ta
blouri realizate pentru formația
Yes de artistul Roger Dean. Care,
de altfel, a pierdut un proces de
plagiat cu James – dar cine a
câștigat vreodată un proces cu
regii Hollywoodului și „împrumu
turile“ lor creative?
În același număr laudativ, pri
lejuit de relansarea Avatarului pe
marile ecrane, revista „Premiere“ se
chinuie să vadă în filmul lui James
Cameron opera unui vizionar care,
în 2009, „a luat pulsul epocii sale și,
mai ales, a văzut viitorul. Filmul lui
a lansat revoluția numerică, a anti
cipat obsesiile transhumaniste
care aveau să ne agite societatea și
a amplificat neliniștea ecologică și
revoluția feministă“. Nu este cu
totul neadevărat, Avatar este puțin
din toate acestea, dar, având în ve
dere numeroasele surse de „in
spirație“, este mai sigur că unica
ambiție a lui James Cameron a fost
doar aceea de a crea propriul Star
Wars, bine ajustat pe obsesiile lui
personale.

ginere simpatic, bărbos, fotograf
profesionist, cu care nu prea am
apucat să socializez. Țiai dat
seama că despre tine este vorba,
fiindcă probabilitatea ca mai
mulți cititori să aibă doi gineri
astfel descriși este infimă.
Voiam să știi că marți am trecut
pe la ai tăi. Am primit un telefon de
la soția mea, aflată deja acolo, prin
care mi sa cerut ajutorul în calitate
de expert în desfundat țevi de scur
gere de sub chiuvete. Mie numi
trebuie prea multe detalii pentru a
mă lăsa convins sămi arăt îndemâ
narea. Mi se activează instinctul de
salvator și în maximum jumătate de
oră mă înființez la ușa omului cu
toată știința dobândită în ani de
luptă cu țeava proprie. Secretul pe
care îl voi dezvălui azi va salva

multe chiuvete. A lui Andrei făcea
pea mironosița, de parcă să ți se
ducă apa din cuvă necesită un efort
extraordinar care te obosește din
caleafară, motiv pentru care sa
decis să se transforme întro mică
piscină, ca și cum farfuriile ar ști să
înoate.
Stai liniștit, că am rezolvat
problema folosind o tehnică re
voluționară. Știi că în stânga casei
se află furtunul verde de udat ga
zonul. Iam mufat un capăt la
dușul din baia de jos, iar pe celă
lalt, unde se află pistolul țâșnitor,
lam fixat în țeava de scurgere, fo
losind o reducție flexibilă din
cauciuc. Pentru prima oară în
existența ei leneșă, țeava de scur
gere a avut contact cu apă care
vine cu presiune, astfel că dopul

La întrebarea pusă de „For
bes“ și de mulți alții, cea cu ur
mele lăsate de film în cultura
populară, cei mai mulți dintre
spectatori răspund afirmând că
Avatar este mai mult un spectacol
vizual și mai puțin o poveste. Nu
o experiență artistică, ci o ex
periență senzorială, creată pentru
sala de cinema. Pentru actuala re
lansare, Cameron șia reajustat
tehnic vechiul film ca să rafineze și
amplifice această experiență. Dar
vechiul Avatar are și scopul de a
reactiva un posibil entuziasm pen
tru fantezia lui James Cameron în
ajunul lansării, în sfârșit, unei con
tinuări. Pentru că regizorul lu
crează de mulți ani la alte patru
filme din serie. Avatar 2: The Way
of Water a fost filmat concomitent
cu episodul 3, care va urma cât de
curând, urmat de un al patrulea
episod. Și tot așa, dacă filmele vor
avea succes. Fiindcă trăim, să nu
uităm, în era în care arta a devenit
„conținut“. SDC

BOBI
VOI N-AȚI ÎNTREBAT, FĂRĂ
ZAHĂR VĂ RĂSPUNDE
format din grăsimi și scame a fost
împins cât colo, ajungând proba
bil în celălalt capăt al globului. În
caz de recidivă, Andrei deține
acum tehnologia necesară.
Dațimi voie, deci, să cred că,
dincolo de absențele mele răzlețe,
sunt un autor util. SDC

