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Festivalul Național 
de Teatru 2022: granițe
fragile, istorii fluide
Săptămâna ce tocmai
s-a încheiat a marcat
și ediția din 2022 a
Festivalului Național
de Teatru (FNT).
Vorbim cu siguranță
de un festival aproape
reinventat, aflat sub o
conducere nouă,
care marchează o
nouă etapă în
evoluția sa. 

SILVIU D. CONSTANTINESCU 

Anul acesta echipa curatorială a
fost formată din Mihaela Michai�
lov, Oana Cristea Grigorescu și

ieșeanul Călin Ciobotari. Critici de
teatru, cei trei au selectat pentru
această ediție exclusiv spectacole
produse în stagiunea trecută, 2021�
2022. După cum se arată în argu�
mentul curatorial, în intervalul 
1 iunie – 1 septembrie 2022 au vi�
zionat peste o sută de spectacole
din întreaga țară, fizic și online,
propuse de teatre de stat și inde�
pendente, cărora li s�au adău gat
spectacole internațio nale. Include�
rea la acest nivel a teatrelor inde�
pendente reprezintă un mare pas
înainte în evoluția festivalului. UNI�
TER a invitat teatrele să trimită câte
două propuneri spre vizionare. 

O EDIȚIE INOVATIVĂ 

Practic, festivalul a fost gândit pe
paliere diferite. Acestea au fost
gândite la ediția de față pe o serie
de principii, criterii, norme. Din�
colo de subiectivitatea inerentă –
și direct asumată de cu ratori –,

vorbim despre o formă de
transparență mai mult decât bi�
nevenită în această direcție. 

Motivarea alegerii spectaco�
lelor a fost adecvarea spectacole�
lor la provocările timpului nos tru,
dimensiunea inovativă a realizării
scenice, performanța actoricească,
publicul larg și așteptările lui, re�
prezentativitatea geografică, pro�
punerile teatrelor, fragilitățile
financiare, invitații internaționali,
componenta educațională, specta�
cole�lectură, alături de eveni�
mente complementare. 

În ultima categorie au intrat,
alături de spectacolele propriu�
zise, de lecturile performative și
activitățile educaționale, o serie
de dezbateri, vernisaje, precum și
un eveniment în sine, anume un
târg al cărții de teatru.

În fiecare zi au avut loc și ate�
liere de critică teatrală, ca parte a
FNT. Acestea au fost susținute de
Marina Constantinescu, Claudiu

Groza, Marian Popescu, Miruna
Runcan, Cristina Rusiecki, Maria
Zărnescu și Oltița Cîntec. 

Nouă zile de evenimente au
adus la București de la conferințe
la lansări de carte, de la teatru de
stat la producții independente, de
la dezbateri la evenimente online. 

Bineînțeles, conceptul acestei
ediții, Granițe fragile. Istorii flui �
de, reprezintă și o trimitere la
ceea ce se petrece în proximitatea
României, la războiul din Ucraina,
dar este și o manifestare a unei
căutări a identității, individuale și
la nivel de grup. 

Dar fragilitatea granițelor nu
se rezumă la așa ceva, este o cău�
tare a limitelor esteticilor hibride,
la interferențele dintre genuri, la
poeticile diverse și, în lumea în
care trăim, la integrarea tehnolo�
giilor în actul dramatic. 

Subiectivitatea asumată de
cei trei curatori se arată într�o
nouă dimensiune când vine vorba
despre a doua sintagmă folosită
în conceptul ediției, anume istorii
fluide. Sub umbrela ei sunt adu�
nate spectacole care „revizitează
relația cu trecutul și interoghează
prezentul, recitesc istorii colec�
tive și de familie din perspective
subiective, chestionează episoade
controversate din istoria oficială“. 

STRUCTURA FESTIVALULUI 

Au fost multe „spectacole necesare“,
cum le�a numit Cristina Modreanu.
Istoriile fluide au fost împărțite în
mai multe secțiuni: Micro�istorii.
Familii scindate, care se comple�
tează în oglindă cu Macro�istorii.
Societăți fragmentate. 

La rândul lor, Granițe fragile
au oferit Teritorii hibride, care au
fost completate de partea de
instalații performative, creații on�
line și VR. Cum aminteam mai
sus, vorbim de o adevărată adec�
vare la timpul prezent. De altfel, cei
interesați pot urmări în continuare

online o serie de evenimente care
au avut loc în cadrul festivalului,
chiar pe pagina sa de Facebook. 

ȘI INVITAȚII

Festivalul Național de Teatru nu
privește numai producțiile locale,
ci are și un profil internațional, cum
este și normal. Astfel că la această
ediție au fost invitate și zece specta�
cole din afara României. 

Ele au fost gândite sub ace �
eași umbrelă a dublului concept
ce a acoperit FNT anul acesta.
Trupele invitate au fost din Bul�
garia, Ucraina, Belgia, Franța, Ță �
rile de Jos, Luxemburg, Germania,
Moldova și Polonia. 

Nu a fost vorba numai de
piese propriu�zise. Aici au intrat și
spectacole�lectură, cum a fost, spre
exemplu, cel realizat de ar tiștii din
Ucraina. La fel, au fost și instalații
sau puneri în scenă ale unor spec�
tacole clasice – precum Scaunele
de Eugène Ionesco, la care luxem�
burghezii au colaborat cu sceno�
graful român Dragoș Buhagiar.

COMPLEMENTĂRI 

Dincolo de latura strict teatrală a
festivalului, după cum aminteam,
a fost o componentă, generoasă în
amplitudine, de explorare. Cele
două părți s�au complementat re�
ciproc, firește, prin oferirea unei
forme de cunoaștere, de explorare
mai temeinică a artei dramatice
și, prin aceasta, a noastră. 

Sub denumirea de Intersecții
în FNT au avut loc o serie de eve�
nimente, începând cu cele patru
care au fost incluse sub numele
de Pedagogii fluide. 

Primul dintre ele a fost adre�
sat elevilor – iar aceasta, amin�
tind de FILIT –, prin ducerea artei
dramaturgice în școli și licee și
deschiderea ei către copii și tineri.
Au fost prezentate spectacole de
teatru (realizate de Asociația O2G,

Tatăl, de Cristi Juncu
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Asociația ARPAS, Asociația Vis�a�
Vis, MiniREACTOR Cluj�Napoca,
Teatrul GONG Sibiu, Teatrul „Ion
Creangă“ București, Teatrul de
Animație Țăndărică București,
Tea trul de Păpuși Prichindel Alba
Iulia). În urma acestora au avut
loc discuții cu echi pele artistice. 

Mai mult, pentru înțelegerea a
ce înseamnă arta dramatică, cu
toate componentele ei, au fost rea�
lizate și o serie de ateliere, cu artiste
și artiști, adresate adolescenților. 

PENTRU STUDENȚI 
ȘI ABSOLVENȚI

Atelierele din cadrul festivalului
nu s�au adresat doar elevilor. Des�
chiderea festivalului s�a manifes�
tat și în ceea ce îi privește pe
stu denții și absolvenții facultă ților
de arte. FNT și�a deschis por țile,
spre exemplu, pentru producțiile
școlilor de teatru din țară. Prin
aceasta, a oferit stu denților ocazia
să participe la un eveniment de
importanță națio nală, o scenă pe
care nu o aveau la îndemână. 

Mai mult, Fără granițe, în
contrast cu sloganul ediției, a
adus un atelier care i�a vizat pe

cei care au absolvit facultatea de
Arte în ultimii doi ani – o formă
de educație continuă, în căutarea
unei direcții a viitorului. 

Iar studenții din țară au avut
cinci zile la dispoziție în care să se
întâlnească cu teoreticieni din
zona artelor, pentru a adânci for�
mele de cunoaștere și moda li �
tățile de abordare din critica și
teoria teatrală. 

Este o premieră această ini �
ția tivă a FNT, una care nu poate fi
considerată altfel decât mai mult
de binevenită. 

Aminteam mai sus de specta�
cole�lectură. Acestea s�au desfă șu �
rat în diverse forme. Spre exem� 
 plu, timp de patru zile au avut loc
patru lecturi performative la FNT,
sub denumirea de Fragil. Drama�
turgiile prezentului. Toate au fost
legate de experiment în limbajul
dramaturgic, pe teme actuale la
nivel social. Textele au fost din
Germania, Marea Britanie, Polonia
și România. „Sunt texte care vor�
besc despre realități urgente – în�
călzirea climatică, sinuciderea asis� 
tată, abuzul și hărțuirea –, texte
care oglindesc transformări socia �
le și politice pe care nu le putem

ignora. Și pentru că ne dorim ca
aceste realități să fie dezbătute,
am invitat, după fiecare lectură,
specialiști și specialiste care ni le
vor contextualiza, oferindu�ne ast�
fel un cadru extins de analiză“,
arată Mihaela Michailov. 

Alte evenimente ce au avut
loc la ediția curentă a Festivalului
Național de Teatru au cuprins
dezbateri, o inițiativă foarte fru�
moasă de târg al cărții de teatru,
expoziții privind personalități din
lumea românească a teatrului,
teatru radiofonic, ca și un mara�
ton de performanțe artistice.

Acesta din urmă, sub numele
Granițe. Riscuri. Urgențe, a adus
laolaltă artiști din diverse zone
ale artelor performative. Aceștia
au avut câte zece minute la dis �
poziție pentru a prezenta o temă
pe care o văd ca fiind o ame �
nințare iminentă legată de zona
în care activează. 

ÎNTRE LANSĂRI 
DE CARTE 
ȘI ONLINE 

Târgul cărții de teatru a cuprins și
un adevărat maraton, cum bine 

l�au numit organizatorii, de lan�
sări de carte. Uitându�te numai la
numărul lor, nici nu îți vine să
crezi că se scrie atât de intens pe
acest subiect. Ceea ce în fapt ne
arată cât de viu este teatrul în Ro�
mânia, un lucru pe care dimen�
siunile și diversitatea festivalului
în sine îl subliniază foarte bine. 

Ca să fie clar, vorbim de 35 de
volume care au fost lansate pe par�
cursul a trei zile, de la cărți semnate
de Matei Vișniec sau Călin Ciobo�
tari la volume clasice ale unor au�
tori români sau străini, ce cuprind
nume precum Eugène Ionesco sau
Federico García Lor ca. Printre ele
se află și volume de critică și de is�
torie tea trală, cum este volumul
Cristinei Modreanu sau cel bilingv
coordonat de Oltița Cîntec. 

Tot la acest capitol, al inter �
secțiilor FNT, se înscriu și eveni�
mentele grupate sub denumirea
Cine mai scrie despre teatru?.
Este vorba despre cinci zile în
care s�au desfășurat ateliere on�
line de critică teatrală.

Festivalul s�a adresat și mana�
gerilor culturali din zona teatrului.
Aceștia au putut participa la un alt
atelier, legat de finanțarea euro�
peană a culturii. Evenimentul a
fost realizat în colaborare cu Insti�
tutul Cultural Francez. 

EXPOZIȚII

Pe parcursul întregii ediții a festi�
valului au fost deschise o serie de
expoziții.

Dintre aceasta trebuie amin�
tită în primul rând cea care l�a
vizat pe Ion Caramitru, numită
Caramitru – dincolo de scenă,
expoziție de fotografie realizată de
Florin Ghioca, fotograful Teatru�
lui Național din București, care a
reușit să surprindă momente din
viața actorului în instantanee pre�
zentate acum în premieră abso�
lută, imagini inedite, inaccesibile
publicului până în prezent, după
cum arată organizatorii. 

În același timp, a fost lansat și
volumul semnat de George Banu,
dedicat tot actorului care a fost și
director al UNITER pentru o
vreme îndelungată, numit Ion Ca�
ramitru... la plecare. 

Anul acesta, Festivalul Națio �
nal de Teatru a reușit nu doar să
progreseze, ci aproape să se rein�
venteze. Dinamic, actual, cu o ofer �
tă considerabilă adresată fiecărei
categorii de public, de la spectatori
(cum arătam, cu adevărat de toate
vârstele) până la profesioniști ai ar�
telor spectacolului, FNT a arătat că
avem toate motivele să aș teptăm
următoarea ediție.  SDC

Lacrimile amare ale Petrei von Kant, 
de Rainer Werner Fassbinder

Câine cu om. Câine fără om, de Radu Afrim

Macbett, de Silviu Purcărete
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Soră cu dezamăgirea, lehamitea e
vară primară cu apatia și se insta�
lează în momentele de maximă
oboseală. În cazul nostru, maxima
oboseală se manifestă astăzi la ni�
velul corpului social. Doi ani de
pandemie ne�au schimbat mult
mai mult decât ne dăm seama în
acest moment, fie și pentru că
încă nu a trecut suficient de
multă vreme de la instalarea sa. 

Mulți cunoscuți au ajuns să com�
pare toamna asta cu ceea ce se în�
tâmpla în urmă cu un an, eludând
complet factorul pandemic. Spre
exemplu, se plâng de trafic și con�
stată că s�a întâmplat ceva apoca�
liptic abia anul acesta, pentru că
anul trecut, pe vremea asta, nu
era așa de mare înghesuială pe
străzi. Perfect adevărat, nu era,
pentru că restricțiile au fost ridi�
cate cu adevărat abia în martie
2022, deci în urmă cu nouă luni.
Pare că a trecut o veșnicie de atunci,

nu�i așa? Toamna lui 2021 însem �
na încă restricții, certificate verzi,
mască în spațiile publice închise,
limite privind numărul de per�
soane în anumite spații. Lucrul de
acasă încă se practica pe scară
largă, iar clădirile de birouri ale
corporațiilor încă erau în cea mai
mare parte a lor goale. Deci, cum
să nu fi fost mai bun traficul acum
un an decât acum?

Nu trebuie să fii psihoterapeut
ca să îți dai seama că majoritatea
cunoscuților noștri au pornirea de
a pune între paranteze cei doi ani

de restricții și să se comporte de
parcă a fost numai un vis urât, nu
s�a întâmplat niciodată așa ceva.
Mintea ne dictează să ne reluăm
viața fix de acolo, de prin februarie
2020. Numai că doi ani din viață nu
pot fi numiți o simplă paranteză,
fie ea și lungă. Au fost ani în care
noi, cei mai norocoși, am apucat să
trăim zi de zi, sub amenințarea
permanentă a îmbolnăvirii și do�
bândind comportamente sociale
cu totul noi, șocante, care, cel puțin
pentru generația mea, nu au semă�
nat cu nimic din ceea ce am mai
trăit sau experimentat. 

Pandemia a fost precedată în
România de una dintre cele mai
efervescente perioade din punct
de vedere civic din ultimii 30 de
ani. Factorul declanșator și catali�
zator: legile Justiției/ OUG 13 din
vremea lui Liviu Dragnea. Am avut
cele mai mari proteste civice din
istoria noastră recentă. Înaintea
lor a fost fenomenul Colectiv, re�
zultat în urma unei mari tragedii.

Numai că pandemia, cu moar �
tea devenită parte din viața coti�
diană, ba cu spitale în care explo �
dau secțiile de terapie intensivă și

în care au ars pacienți covid, pare
că a reușit să banalizeze și decesul,
chiar și atunci când acesta poate fi
imputat în mod direct statului
român. Nu la fel s�a întâmplat la
Colectiv. România avea câte un co�
lectiv cotidian în vremea marilor
valuri ale pandemiei și asta ne�a
schimbat definitiv, se pare, până și
raportarea la moarte. Am învățat
să trăim cu ea. 

Am făcut o lungă paranteză,
totuși ceva mai scurtă decât pande�
mia, dar mă întorc la lehamite. Pe
lângă traiul în pace în pat cu ne �
ființa, peste noi s�a așezat un mare
sentiment de lehamite. Războiul de
la granița noastră s�a banalizat și el
prin lipsa unui deznodământ (încă),
prețurile la energie apasă pe gru�
maz, inflația pulverizează veniturile.
Avem cel mai haotic și inutil guvern,

constituit dintr�un bloc monolit
stân ga�dreapta (era greu de atins
vreo nouă culme după guvernările
Grindeanu�Tudose�Dăncilă�Drag�
nea), căruia nu i se mai opune azi
nimic în mod relevant. Dar, mai ales,
nu i se opun românii, prinși într�o
plasă de nevoi primare și într�o
goană de a�și recupera viața pusă
între paranteze pentru doi ani de zile.

Lehamitea nici nu poate aduce
nimic bun, pentru că ea arareori se
permanentizează. La un moment
dat tot explodează mămăliga, vorba
românului. Iar atunci când explo�
dează, împroașcă în toate direcțiile
și face multă mizerie. Făcutul ăsta a
lehamite de azi ascunde însă multă
frustrare, în subterane se acumu�
lează energii care, la un moment
dat, vor avea nevoie numai de o
scânteie să răbufnească. SDC

Să ne întoarcem la Jurnalul 
nostru. 

Vineri, 4 noiembrie
Sigur, e drăguț că s�a măritat Miss
Argentina cu Miss Puerto Rico,
dar parcă mai frumos e cuplul
vlah Ciucă�Ciolacu.

Nu zic, e frumos și că i�au pus
punct USR�ului, dar era mai adec�
vat să�i pună cruce.

S�a aflat unde l�au uitat Ciucă
și Ciolacu pe ministrul Apărării:
într�un colț pe etajeră.

Joi, 3 noiembrie
E frumos că, fiind trași la xerox,
doctorii scremuți prin tranzitul
intestinal lent al noii securități
sunt interșanjabili. Ei pot „con�
duce“ Valahía din orice poziție.
Patria, etern recunoscătoare.

Patru ani de la această harfă
tristă: „Presa buzoiană relatează
astăzi ciudatul caz al domnului
Vrabie. Domnul Vrabie locuia în
casă cu soția, și – scriu gazetarii

(de unde știu ei?) – nu a mai
putut să îndure cicălelile neves�
tei, care i s�au dovedit fatale. Căci,
după o ceartă cu doamna Vrabie,
el a sărit pe geam. Soții Vrabie lo�
cuiau la etajul I, așa că domnul
Vrabie s�a ales, într�o primă fază,
cu o mână ruptă. Peste noapte
însă, în întunericul unui spital
buzoian, starea sa s�a agravat și
domnul Vrabie și�a dat duhul“.

O notă de acum trei ani: „Ce
se poate întâmpla rău într�o
epocă în care se face captatio be�
nevolentiae cu cotoii?“.

Încă o notă de acum trei ani:
„Soluția e simplă, dar vă faceți că
nu o vedeți: Iohannis să fie și
prim�ministru. Și, desigur, primă
balerină“.

Miercuri, 2 noiembrie
E adevărat că e înspăimântător,
dar nu era Dracula, era Ciucă, nu
era la Castelul Bran, era la Palatul
Victoria.

Propun ca, în Valahía, Hallo�

weenul să fie sărbătorit lunar, în
ziua când se afișează întreținerea,
șoc & groază.

Ce e frumos la vlahi e că, vor �
ba instagramerițelor, nu ies din
zona de confort, deși în zona de
confort n�au nici căldură, nici apă
caldă, conform.

Marți, 1 noiembrie
Idee de reabilitare a presei vlahe:
toate titlurile să cuprindă și ex�
presia „dacă e“: A murit Salam,
dacă e// Angelina la nudiști la
Bran, dacă e// Se face încă un cen�
timetru de autostradă, dacă e.

Dacă vrea ceva cu adevărat
horror, domnul Muscă ar trebui
să�i ia pe Iohannis și Ciucă și să�i
pună să�i conducă afacerile.

Ar fi frumos să apară ipoteza
că Musk e fiul doamnei Mona
Mus că, din prima căsătorie.

S�a aflat de ce n�a venit dom�
nul Muscă în Valahía: au fost inte�
rese prea mari la mijloc.

Parcă a fost mai frumos când
a venit Snoop la Bogata.

Iar partea cu adevărat fru�
moasă e că papagalul bogat în
bani nici măcar nu a fost la Vala�
hía. Dar a mers și așa.

Luni, 31 octombrie
O notă de acum trei ani: „Dacă te
apuci să strigi la îndrăgitele noas�
tre vedete teve «Alo, băi, epolete!»,
cine rămâne neîntors?“. Aia e.

La șapte ani de la #Colectiv, sta�
tul român are în continuare de toate.

Nu e adevărat că nu s�a schim �
bat nimic în Valahía. S�a schimbat
ceva: la șapte ani de la #Colectiv,
corupția ucide în continuare, doar
că nu ne mai pasă.

Duminică, 30 octombrie
Noapte bulversantă pentru „dom �
nu’ Rareș“, acum că s�au dat lim�
bile înapoi.

O notă de acum trei ani: „Poa�
te că totuși românul cel mai 

reprezentativ al acestor vremuri
nu se poate naște decât din îm�
preunarea înaltelor calități morale
dovedite de Firea și Popa Daniel“.

Miercuri, 27 octombrie
Iar l�am auzit din întâmplare pe
tov. gen. dr. Ciucă torturând
limba română (o chinuie până și
pe cea de lemn) și acum îmi plâng
urechile.

Marți, 26 octombrie
Dacă vă uitați, așa, mai cu atenție
și îngrijorare, la tov. gen. dr. Ciucă
o să�l vedeți pe tov. gen. dr. Oprea,
interesul național. SDC

ANDREI CRĂCIUN
CULEGĂTORUL DE HARFE

Lehamitea nici nu poate aduce nimic
bun, pentru că ea arareori se permanen-
tizează. La un moment dat tot explo-
dează mămăliga, vorba românului.

Lehamitea

Jurnalul mizantropului nomad (11)

GEORGE ONOFREI
DIN COLȚUL OPUS
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Invazia Rusiei în Ucraina
schimbă întreg jocul de putere
la granița de est a Uniunii Eu�
ropene. Iar România capătă
dintr�o dată puteri nesperate.
Suntem capul de pod al UE,
unde sigur că există și pericole,
dar sunt și numeroase opor �
tunități. Putem deveni un mag�
net pentru investitorii care se
retrag de pe piața rusă și care
își caută culcuș pentru aface�
rile lor. La Oradea va fi des�
chisă o fabrică de anvelope
auto, după ce finlandezii de la
Nokia s�au retras recent din
Rusia. E încă puțin, dar măcar
începem de undeva.

În același timp putem acționa in�
teligent în Republica Moldova,
prin pârghii economice, după ce
am lăsat după 1990 ca Rusia să�și
sporească influența în zonă. Rușii
au probleme suficiente cu Ucraina,
ba chiar se întețesc problemele și
la Moscova, astfel că e momentul
prielnic pentru noi să apăsăm pe�
dala în Republica Moldova.

Podurile de flori nu mai 

impresionează pe nimeni. Nici de �
clarațiile nesfârșite de prietenie
nu�și mai ating ținta. Locuitorii
Republicii Moldova s�au săturat
de vorbe și de promisiunea strân�
gerii legăturilor cu România. E să�
răcie mare în raioanele Moldovei,
iar partidele pro�ruse încearcă să
speculeze contextul. Deocamdată
sondajele sunt defavorabile par�
tidelor pro�europene, dar situația
se poate schimba.

Fără îndoială că Rusia vrea să
pedepsească Republica Moldova
pentru încercările de apropiere
tot mai evidente de România și
implicit de Europa. Protestele
con tra Maiei Sandu de la Chi �
șinău nu sunt întâmplătoare. La
fel cum corturile care apar pes te
noapte pe bulevardele centrale
ale capitalei Moldovei nu răsar de
la sine. N�ai nevoie de analize so�
fisticate pentru a înțe lege cine
sunt sforarii și în solda cui se află
aceștia.

Republica Moldova trece prin
cea mai gravă criză energetică din
ultimele trei decenii. Dacă nu ar fi
existat ajutorul României, probabil

că azi în mare parte din Moldova ar
fi fost beznă. Moscova folosește
resursele energetice pe post de
arme ce sunt îndreptate împo�
triva demo crației. 

A spus�o joi la Chișinău pre �
ședinta Republicii Moldova, Maia
Sandu, la conferința de presă co�
mună cu președinta Comisiei Eu�
ropene, Ursula von der Leyen. Nu
doar asigurarea energiei electrice
e o mare problemă în localitățile
de peste Prut, ci și gazul metan.

Gazprom a redus unilateral
furnizarea de gaze cu 50 de pro�
cente, fără justificări și explicații.
Republica Moldova își plătise fac�
turile către Gazprom, așa mari
cum sunt, dar n�a fost suficient.
Sigur că la mijloc e o decizie poli�
tică și că se încearcă destabiliza�
rea guvernului de la Chișinău.
Criza energetică pare să fi speriat
deja multe state europene, așa că
rușii încearcă același scenariu și
cu Republica Moldova.

România este la rându�i afec�
tată de criza energetică mondială,
dar nu poate asista impasibilă la
zbaterile Moldovei. 

Republica Moldova are nevoie
de România, iar noi nu îi putem în�
toarce spatele. De aceea, diversifi�
carea resurselor energetice pentru
Moldova echivalează o slăbire a
influenței ruse la Chișinău. Sigur
că asta înseamnă ajutor masiv din
partea Bucureștiului, dar este mo�
mentul să acționăm.

Tot joi a venit în România vi�
cepremierul moldovean, Andrei
Spînu. A semnat un document la
Prefectura Iași alături de minis�
trul Mediului Barna Tánczos,
pentru a grăbi furnizarea apei po�
tabile în patru raioane din Mol�
dova. În total, 250.000 de locuitori
ai Republicii Moldova vor primi
apă prin intermediul Apa Vital,
companie aflată în subordinea
Consiliului Județean Iași. Nu e
ceva care se va petrece peste ani
de zile, ci chiar de luna viitoare.

Vicepremierul Andrei Spînu a
lăsat la Iași o impresie excelentă.
Vorbește elegant și nu se exprimă
într�un limbaj lemnos. Dar, dincolo
de aparențe, vicepremierul moldo�
vean înțelege perfect șansa dinami�
zării relațiilor dintre cele două state. 

Acum, nu anul viitor, nu în
2030. A numit România partene�
rul de suflet al Moldovei și s�a
arătat convins că vor veni vremuri
și mai bune pentru drumul co �
mun al celor două țări.

România are așadar la Chi �
șinău parteneri politici cu care se
înțelege de minune. Întreg con�
textul regional este schimbat,
ofensiva românească trebuie să
fie totală. 

Un moment mai prielnic ca
acesta nu știu dacă vom mai prin �
de prea curând. Nici măcar nu e
vorba de unificare aici, ci de posi�
bilitatea ca Moldova să se des�
prindă definitiv de Rusia. 

Părea greu de închipuit așa
ceva iarna trecută, dar nesăbuința
lui Putin cu atacarea Ucrainei
ajută la cimentarea axei Bucu �
rești�Chișinău. SDC

FLORIN GHEŢĂU
VAGONUL CU VORBE

Moldova și ghearele tocite ale Rusiei

Cum spuneam săptămâna tre�
cută, la sfârșitul lunii octombrie
am fost la faimosul târg de carte
de la Belgrad/ Beograd, unde
anul acesta România a fost invi�
tată de onoare. Și, dincolo de târ�
gul propriu�zis, am profitat de
ocazie ca să fac și câteva plim�
bări scurte prin orașul acela care
mi�a plăcut și m�a intrigat.

Belgradul e, ca orice capitală est�
europeană, un oraș aglomerat.
Poate nu chiar atât de aglomerat
ca Bucureștiul – are o populație
cam cu o treime mai mică la o
suprafață cam cu o treime mai
mare –, dar, pe de altă parte, nu
are metrou, așa că tot traficul se
desfășoară la suprafață. Așadar e
un oraș aglomerat, pe care îl
străbați cu mașina sau autobuzul
cam cu aceeași lentoare ca și în
București. Totuși n�am simțit agi �
tația și nervozitatea din capitala
noastră: nu se claxonează mult și

furios la semafoare, nu se virează
brusc și nătâng, iar șoferii nu se
reped să taie calea pietonilor pe
zebră. Belgradul e un oraș viu, dar
nu frenetic, o capitală cu farmec
și melancolie, unde se constru �
iește în același ritm dezlănțuit ca
la noi, dar care pare totuși mai
primitoare și mai îngăduitoare cu
oamenii.

Și mai sărăcăcioasă – cel pu �
țin în comparație cu capitala
noastră. N�o să vezi în Belgrad

parcări înțesate de mașini scumpe
sau noi. Mașinile sunt în general
vechi și foarte vechi, oamenii sunt
îmbrăcați mai ponosit, iar pre �
țurile sunt mai mici – bănuiesc că
pe măsura veniturilor. Pentru un
român cu salariul peste medie
Belgradul e un oraș extrem de ac�
cesibil, fie că e vorba de o ieșire de
weekend sau de o vacanță urbană.
Restaurantele sunt plăcute și ief�
tine chiar comparativ cu cele din
Timișoara (nici vorbă de prețurile
din București sau Cluj), mâncarea
e bună și porțiile, mari. La un res�
taurant de nivel mediu, cu servire
la masă, un prânz cvasi�complet,
cu ciorbă de vită, o porție de ce�
vapčići (niște mici mai mari) și o
cafea la ibric excelentă, servită
tradițional, cu un pahar mare de
apă și o bucată de rahat, m�a cos�
tat echivalentul a vreo 90 de lei,
cu tot cu bacșiș. Și merită spus 
că, deși eram amețit de foame, 
n�am fost în stare să golesc nici 

jumătate din farfuria cu cevapčići.
Dacă te plimbi prin Belgrad,

nu se poate să nu remarci ceva ca�
racteristic în tot spațiul ex�iugo�
slav: orașul e înțesat de pekare, o
combinație de brutărie cu patise�
rie, mici afaceri de cartier sau de
familie în stil tradițional. (De fapt,
când mă gândesc la asta, îmi dau
seama că și în satul unde locuiesc
acum, lângă Timișoara, singura
brutărie tradițională, cu cuptor,
care coace pâine, plăcinte și co�
vrigi, e proprietatea a doi koso�
vari.) Și e plăcut să simți diminea�
ța mirosul cald, de pâine proaspăt
coaptă, amestecându�se cu cel de
fum brumat pe o stradă acoperită
de frunze galbene de toamnă. Mi
s�a părut că văd și destul de multe
case de schimb valutar, deși asta
e ceva normal pentru o capitală
atât de vizitată: în cinci minute de
mers pe jos am numărat vreo șap �
te. Pe de altă parte, de la vizita mea
precedentă în oraș mi s�a părut că
s�au înmulțit excesiv casele de pa�
riuri sportive și localurile cu jo�
curi de noroc, ceea ce nu sugerea�
ză prea multă prosperitate. Ca la
noi, aș adăuga.

Interesant mi s�a părut că,

deși veniturile sârbilor sunt mai
mici decât cele ale românilor, în
Serbia cărțile sunt mai scumpe
decât la noi. Nu proporțional, ci
real: un volum de proză de apro�
ximativ 200 de pagini costă în jur
de o mie de dinari, adică vreo 40
de lei, iar romanele mai consis�
tente, de 400�500 de pagini, ajung
la echivalentul a 90�100 de lei.
Doar cărțile de poezie parcă ar fi
ceva mai ieftine decât la noi. Nu
știu dacă asta înseamnă că în Ser�
bia cartea e mai prețuită (fiindcă
de citit se citește mai mult, asta e
cert) sau costurile de tipar sunt
mai mari, dar e un fapt care, indi�
ferent de semnificația lui locală,
contrazice ideea că în România
cărțile ar fi prea scumpe.

Și ar mai fi câteva lucruri de
spus despre felul în care se pla�
sează azi Serbia în Europa și în
lume – sau mai degrabă cum am
perceput eu poziționarea ei așa, la
o privire superficială, într�o tre�
cere grăbită –, dar asta rămâne o
problemă ce poate fi discutată
altă dată. Altfel, orașul e frumos
în toamnă și mi�ar fi plăcut să�l
mai colind. Ceea ce vă doresc și
dumneavoastră. SDC

RADU PAVEL GHEO
ROMÂNII E DEŞTEPŢI

La pas prin Belgrad
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N-aș fi vrut să rockeresc iarăși
despre niște australieni (se va
crede că am primit vreun sti -
mulent – e și la modă, și-n
mintea multora, să
recunoaștem!), dar s-a nimerit
să mă capt(ur)eze trupeţii King
Gizzard & The Lizard Wizard și
să mă împingă în paradisul
sunetelor ca pe-un condamnat
la răsfăţ, cu istoria lor pe
masă, în 23 de LP-uri oficiale,
drept pedeapsă că nu le-am
acordat oricât de puţină
atenţie în leneșa mea reverie
auditivă. 

Mai înainte să cad prizonier, însă,
m�am tot ferit de primejdie invo �
când două motive, cam puerile și
prostești, legate de numele trupei.
Primul: nu știu de ce mi se părea că
aduce, este inspirat sau trimite la
vocabularul lui Robert Fripp,
liderul clasicei formațiuni King
Crimson. Al doilea: cum naiba să
iei în serios ceva intitulat „Regele
Pipotă și Vrăjitorul Șopârlă“?
(Traducere literală, evident lipsită
de context.)

A venit și ziua primului play la
un disc; și�am rămas blocat în fața
boxelor vreo 45 de minute (cam

trei a durat să întorc vinilul pe
cealaltă față). S�a nimerit să fie
albumul din 2019, Fishing for Fish,
deschis de piesa cu același titlu,
care începe ca una glam�rock de�a
lui T. Rex. Mă așteptam la o rafală
de riffuri tipice, revitalizate cu
mijloace tehnice actuale și cu expe �
riența jumătății de veac tre cute de
când genul acela se afla pe val, însă
mare mi�a fost mirarea și complet
neavenită frustrarea că nu aud ce
bănuiam! Piesa urmă toare, Boogie �
man Sam, amintește subtil de blue �
surile lui John Lee Hooker. 

Zăpăcit, greu am înțeles de
unde vin și încotro merg tipii din
Melbourne, o gașcă de Zappa�ciți,
muzicieni pursânge, a căror imagi �
nație componistică e întrecută,
poa  te, de știința punerii pe portativ a
seriei de note ce configurează o
melodie pe cât de cuceritoare, pe atât
de inedită ca formulă melodică și
desfășurare dinamică. Încă de la
primul LP, 12 Bar Bruise (2012), ex �
perimentalismul este condimen tul
de bază care ține interesul viu și
omoară plictiseala ce se instalează la
o audiție superficială. 

You want? You got?
You are such a big shot
You cunt, you know me better
Than to bend my elbow back ...

Sunt versuri din Elbow, prima
piesă de acum un deceniu, un fel de
punk ironic și neserios, ale cărui
fraze instrumentale mi�au încântat
urechea. Le recunoșteam, parcă,
deși îmi erau complet necunoscute.
Aici, cred, este secretul muzicii
King Gizzard & The Lizard Wizard,
dacă e vreunul: sună ca și cum ai

ascultat�o deja la alte trupe! Dar
numai australienii au făcut�o, cu
asemenea abilitate ritmică și is �
cusință armonică încât vraja se
instalează precum gripa de toamnă
într�un trup vaccinat preventiv și,
totuși, inutil (eu umblu într�unul). 

N�am apucat – și nu�mi stă în
fire – să parcurg discografia cu

acribia unui comentator cusurgiu,
nici nu posed pregătirea muzi cia �
nului profesionist ca să detectez cu
precizie cât din com pulsivul mate rial
sonor este original, cât împrumutat
și cât parodie. Mixtura de genuri e
una dintre caracteristicile KG & LW,
care�i apropie de Zappa și Flaming
Lips, iar mie mi�i face atât de dragi,
încât am scotocit bine contul de eco �
nomii albe pentru zile cenușii ca să
pun pe pick�up câteva discuri. Păcat
că nici unul nu e dintre cele recente:
Omnium Gatherum; Ice, Death,
Planets, Lungs, Mushrooms and
Lava; Changes sauLaminated Denim
(preferatul meu). Toate sunt editate
în 2022, la propria casă de discuri
KGLW. 

Stu Mackenzie, Ambrose Ken �
ny�Smith, Cook Craig, Joey Walker,
Lucas Harwood, Michael Cava �
nagh, Eric Moore – ei folosesc
instrumente adevărate și software
ca să creeze o muzică realmente
vrăjită. Australienii semnalați în
episodul anterior abia anunțau
infinitul. KG & LW îl stăpânesc. SDC

Infinitul vrăjitorilor
DUMITRU UNGUREANU
ROCKIN’ BY MYSELF
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O carte în care ar fi
trebuit să apar

Întâi m�a abordat Elisabeta Pop,
Vetuța, cum îi zicem toți apro �
piații, buna mea prietenă de la
Oradea. Un om tonic, solar, care a
servit vreme de decenii arta tea�
trului ca secretar literar la Tea�
trul „Regina Maria“ din locali �
ta tea de pe Criș. Mi�a povestit
despre proiectul pe care îl por�
nea, un volum colectiv despre
profesiunea pe care a exersat�o
atâta timp. O profesiune care pre�
supune competență teatrologică,
literară (cum zice și titulatura),
pasiune, dragoste pentru scenă. 

Și o modestie fără margini, pentru
că, deși extrem de importantă în
lanțul creației colective care e tea�
trul, e o meserie cvasi�invizibilă. În
cel mai bun caz, dacă e loc, numele
apare în broșura spectacolului. 

Vetuța voia contribuții ale
celor care, în alte locuri din țară,
au activat ori încă activează în
echipele de pregătire a noilor
spectacole, de fapt la întreaga ac�
tivitate dintr�un așezământ de
stat. Și mi�a propus să scriu și eu
ceva. Eram într�o perioadă super�
aglomerată și, fără să fac o promi�
siune fermă, i�am spus că încerc.
Din păcate, în ritmul nebunesc de
acum, n�am apucat s�o fac. Bine �
înțeles că Vetuța a revenit cu me�
saje electronice, i�am răspuns, dar
zău că n�am găsit răgazul necesar.
Și bineînțeles că mi�a părut rău.
Și încă îmi pare. 

SCRIS CU SUFLETUL

După o vreme, ajunge la mine
informația că volumul Ariel din
spatele scenei a apărut la Presa
Universitară Clujeană, în îngriji�
rea Ralucăi Sas�Marinescu și a Eli�
sabetei Pop. Iar după alte câteva
săptămâni primesc prin curier un

exemplar din superba apariție
editorială. Hârtie bună, coperți
cartonate, conținut consistent. Un
titlu perfect, care rezumă metafo�
ric misiunea asumată a secretari�
lor literari din teatrele noastre, un
sumar cu 33 de mărturii care de
care mai captivante. 

Ingenioase, coordonatoarele
au făcut un mic concurs pentru ti �
tlu, apelând la contribuitori pen�
tru posibile variante. Cel propus
de Adriana Popescu întruchi�
pează cel mai bine toate atribu �
țiile unei profesiuni puțin vizibi�
le, dar atât de utile procesului de
creație. „Acesta este personajul�
metaforă (...) cel mereu în preaj �
ma magicianului Prospero“, cum
susține Vetuța Pop alegerea, în
Argumentul care deschide suma�
rul. Iar despre cartea pe care a
inițiat�o mai zice că „ne�am pro�
pus să fie un ghid, chiar amuzant
pe alocuri, în care să ne destăi�
nuim, să ne mărturisim, cum spu �
ne unul dintre autori, să arătăm și
performanțele, dar și limitele aces�
tei profesii care nu poate să dis�
pară din teatru“. 

Toate personajele cărții au
scris cu sufletul. Nici nu se putea
altfel. Dintre coautori, impresio�
nante sunt carierele Roxanei
Croitoru (Teatrul Național „Lu�
cian Blaga“ din Cluj, unde a fost/
este secretar literar/ consultant
artistic din 1978 până în prezent),
Marianei Voicu (Teatrul Național
„Mihai Eminescu“ din Timișoara,
1971�2000), Anaid Tavitian (Tea�
trul de Stat din Constanța, 1978�
2019), Mircea Zaharia (Teatrul
Tineretului din Piatra Neamț,
1972�2005). Chapeau bas! Au mai
contribuit Raluca Tulbure, Mari�
nela Țepuș, Gențiana Ionescu,
Claudiu Groza, Doina Papp, Mi�
runa Runcam, Tamara Susoi, Lu�
cian Vărșăndan etc.

O ASEMENEA
RECOMPARTIMENTARE 
SĂ AIBĂ LOC

În anii din urmă, dinamica profe�
sională a adăugat secretariatelor li�
terare din teatrele de stat noi atri �
  buții. Care vin mai ales din zona
marketingului și a comunicării pu�
blice. Diviziunea artistică a muncii

face ca meseria să fie dublată de
competențe de acest gen care se
dobândesc în secțiile de Teatrolo�
gie ale Facultăților de Teatru. 

Poate că e chiar momentul ca
titulatura profesiunii (de dată
ante�1989) să se modifice, urmând
spiritul timpului, și să fie denu�
mită altfel. În Germania, de pildă,
e dramaturg, iar responsabilită țile
țin mai ales de chestiunile de na�
tură literar�dramaturgică. Deși
duce cu gândul la autorul piesei,
nu aceasta e treaba dramaturgului
ca angajat al unui teatru. El se
preocupă de documentarea și asis�
tarea din perspectivă literară ca o
componentă a activității de produ�
cere a spectacolului, însoțindu�l de
la primele repetiții până la pre�
mieră. Promovarea și vânzarea le
revine altor angajați. Poate n�ar fi
rău ca o asemenea recomparti�
mentare să aibă loc și la noi. 

În postfața redactată inge�
nios sub forma unei epistole, Ra�
luca Sas�Marinescu îi scrie Eli� 
sabetei Pop, printre altele, așa:
„Cartea adună pledoariile pentru
salvarea acestei meserii, exem�
plele de posibile materiale reali�
zate de secretari literari, opiniile
oamenilor de teatru despre nece�
sitatea secretariatului literar, toa �
te grupate pe secțiuni. […] Treabă
bună, zic eu, cine are ochi de citit
să citească. Acuma ne rămâne să
facem ce�am făcut întotdeauna:
să ne luptăm pentru un statut
ferm și să nu�i lăsam pe alții să
ne spună în ce constă treaba
noastră“. 

Un material iconografic con�
sistent ilustrează fragmentar mo�
mente arhivate în memoria secre�
tariatelor literare. Și, cum se po�
trivesc uneori lucrurile, peste ce
dau în secțiunea respectivă a vo�
lumului? O fotografie furnizată
de Tamara Susoi (Teatrul Odeon
din București) în care apărem, și
eu și ea, alături de regizorul An�
drei Șerban pe care îl flancăm. In�
zstantaneul e din anul în care,
prin Academia Itinerantă care îi
poar tă numele, regizorul realiza
atelierele pentru ceea ce a devenit
ulterior spectacolul Spovedanie
la Tanacu. Adică, în acest fel, sunt
și eu parte a volumului. Pe care 
vi�l recomand! SDC

OLTIȚA CÎNTEC
DATUL ÎN SPECTACOL

ION BARBU
PINACOTECA DIN PETRILA
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INTERVIU CU PICTORUL ADRIAN CRÎȘMARU

„În structura noastră fiziologică
avem și o funcție artistică“

DAN LUNGU

Adrian Crîșmaru, sunteți un ar-
tist dedicat și reflexiv totodată.
Unde v-ați încadra ca tendință
artistică?

Cred că din postura de artist este
foarte incomod să te situezi în ca�
drul unui curent sau a unei ten �
dințe artistice, această catalogare
fiind mai degrabă o problemă a cri�
ticilor și teoreticienilor de artă.
Dacă în perioadele trecute ma eș trii
sau școlile de artă predau, în prin�
cipiu, cam același material profe�
sional�artistic, în perioada moder�  
nă și contemporană a fost încurajată
originalitatea, construc ția unui stil
personal/ individual. Așa se face că
artiștii au activat înăuntrul, în afara
și chiar după ce a expirat curentul
sau tendința specifică perioadei is�
torice (Monet, Picasso, Lucian
Freud etc.). Internetul și accesul în
marile muzee de artă sunt aparate
informative excelente pentru a di �
bui situația actuală a artei. Dacă în
trecut, pentru a nu fi anacronic, tre�
buia să locuiești în inimile artistice
importante (Paris, Londra etc.), ca
să exiști ca artist, în zilele noastre,
îți poți dezvolta demersul artistic și
într�un colț uitat de lume.

Cum apreciați scena artistică
românească? Care sunt marile
schimbări din ultimii 20 de ani,
să zicem, și ce direcții noi se
prefigurează?

Există artiști de mare valoare în
Ro mânia cu opera cărora mă mân�
dresc peste tot în lume. Pe unii 

i�am cunoscut personal, iar des�
pre alții m�am documentat prin
diverse materiale despre artă (text,
foto, video etc.). Nu cred că sunt
mari schimbări în ultimii 20 de
ani, dar aș zice că se poate observa
o aliniere la arta „mare“, și aici mă
refer la artiștii din generația mea.
Avem artiști români ce ne repre�
zintă în marile muzee ale lu mii,
ceea ce este extraordinar. Cred că
există o identitate a artei ro mâ �
nești formată de�a lungul timpu�
lui. Zic aceasta în contextul în
care fiecare regiune geografică

este caracterizată, pe lângă trăsă�
turile culturale, etnografice, so�
ciologice, de un anumit climat, de
lumină, aer, ploaie, vânt, ce se re �
găsește în pictura artiștilor au�
tohtoni. Chiar dacă pictezi un
peisaj după o fotografie, impor�
tant e că „ai trăit“ spațiul fotogra�
fiat, ceea ce va duce, de cele mai
multe ori, la o pictură autentică. 

Care sunt în opinia dumnea-
voastră diferențele mari dintre
școlile de artă de la Iași, Cluj,
București și Timișoara astăzi?

Am cunoscut artiști din generația
mea din toate cele patru centre
artistice naționale. N�am simțit că
avem demersuri artistice diferite.
Deși ne place să așezăm pe cate�
gorii, cred că în perioada contem�
porană este foarte greu să vorbim
de „școli“, deoarece artistul con�
temporan circulă mult, fizic și vir�
tual, și, indiferent dacă vrem sau
nu, este influențat de arta din
muzee și galerii de artă de pretu�
tindeni. Asta nu înseamnă că ar�
tistul este neapărat eclectic, cu
excepția cazului când își asumă

asta, însă arta sa depășește ori�
zontul unor teorii și tehnici pictu�
rale învățate în perioada școlii.
Cred că Brâncuși a fost inițiator
de noi viziuni artistice deoarece
era atent la arta vremurilor sale,
dar pe o bază autentică, pe un
bagaj cultural. Prin urmare, în
ceea ce privește cele patru centre
artistice, cred că sunt mai multe
lucruri care ne aseamănă decât
ne diferențiază.

Cu ce credeți că ar putea ajuta
autoritățile locale și centrale
artiștii, astfel încât să crească vi-
talitatea vieții artistice? Ce
lipsește cel mai mult lumii artis-
tice din România? Dar Iașului?

Fac parte dintr�o generație de
artiști ce a fost ajutată în demer�
surile sale prin invitații la nume�
roase expoziții, tabere, simpo zioa�
ne sau evenimente artistice orga�
nizate fie de mecenați, fie de in �
stituții de artă specifice „cetății“.
Problema aș vedea�o în altă parte:
cred că este o chestiune de atitu�
dine asupra artei contemporane
pe care trebuie să o dezvolte toți
cei implicați în lumea artei. Mai
trebuie lucrat la statutul artistului.
Dacă îi răspunzi cuiva că ești artist
sau pictor, interlocutorul intră
într�o zonă incertă de în țelegere a
meseriei pe care o ai, a activității
pe care o faci. În opinia mea, atât în
România, cât și în Iași, în ceea ce
privește infrastructura artistică,
dacă ne raportăm la țările dezvol�
tate economic, avem din toate câte
un pic: expoziții, bienale, teorie de
specialitate, case de licitație, gale�
rii și muzee de artă, târguri de artă
etc. Trebuie să trecem de mitul

Născut la Bârlad în 1984, Adrian Crîșmaru și-a făcut studiile la
Iași, de la școală până la doctorat, cu aceeași pasiune de
fiecare dată: pictura. Pasiunea l-a făcut să exceleze în
domeniu, primind numeroase premii, cel mai recent fiind
Medalia de aur – European Exhibition of Creativity and
Innovation, Iași, chiar anul acesta. Dintre multele expoziții
personale și de grup pe care le-a avut de-a lungul timpului, tot
anul acesta a fost ultima. Sub titulatura Ecrane, Galeria ArtEast
din Iași a găzduit creațiile lui Adrian Crîșmaru, curatoriate de

Dana Lungu, care arată că „Adrian Crîșmaru meditează la
ideea de peisaj. Imaginea iconică a pictorului care iese cu
șevaletul în natură pentru a imortaliza priveliștea în culori pe
pânză este deconstruită cu imaginație și ironie blândă. Pe
ochelari este zugrăvit însuși peisajul, pentru că nu vedem mai
mult decât ne permite propriul spirit să observăm. Din fotoliul
lui de acasă, artistul tastează, survolează spațiul, călătorește
prin lume, își alege câte un peisaj pe gustul său și pune
pensula și culorile la treabă“.
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mește rului Manole și să încercăm
să clădim pe zidul lăsat de ge ne �
ra țiile trecute pentru a evolua și
pentru a avea continuitate.

Cine sunt maeștrii pe care i-ați
avut, cei care au avut un rol im-
portant în formarea artistică?

Am avut noroc de profesori de �
dicați meseriei de pictor. Eugen If�
tene este profesorul care m�a che �
  mat, în copilărie, la cercul său de
pictură și care m�a susținut mulți
ani. El este acela care m�a făcut să
mă îndrăgostesc de tehnica uleiu�
lui, pe pare o abordez și în prezent.
Perioada din timpul facultății a
fost cea mai frumoasă etapă din
formarea mea de pictor. Am fost in�
struit de mari profesori și pictori
precum Zamfira Bîrzu, Liviu Suhar,
Valentin Sava, Cristian Ungureanu,
Constantin Tofan, cărora le mul �
țumesc pentru tot. 

Cel pe care l�am întâlnit în
urmă cu două decenii și care m�a
făcut să văd mai mult în pictură a
fost domnul Mihail Tarași. Cu o
răbdare de nedescris și cu zâmbe�
tul pe buze ne�a îndrumat, pe mi �
ne și pe colegii mei din anii facul�
tății, spre o artă pură și vie. Dacă
e să ne luăm după vechile ca�
noane în ceea ce privește raportul
maestru�ucenic, cred că mă pot
integra în categoria aceasta. Și as�
tăzi, dacă am dificultăți în rezol�
varea unei lucrări sau îndoieli
asupra unor chestiuni de artă (și
nu numai), este prima persoană la
care mă gândesc și pe care de cele
mai multe ori o deranjez cu un 
telefon. Răspunsul dumnealui
me reu începe așa: „Știi, bătrâne...“,
iar concluzia, în general, este „Îți
asumi, bătrâne!“ sau „Arta e grea“.

Cum vă raportați la rețelele de
socializare și cât de prezent
sunteți pe ele?

Cred că rețelele de socializare pot

fi o unealtă folositoare pentru un
artist. Pictorul vremurilor noastre
este activ și trebuie să se adapteze
noilor medii de comunicare. Îna �
inte de pandemie am anticipat că
rețelele de socializare pot fi un in�
strument pentru a susține cursuri
online de pictură și le�am folosit
complementar. Astfel că, după
experiența predării cursurilor on�
line în pandemie, consider că,
până la un anumit stadiu, se poate
învăța astfel partea profesională
a picturii. Alături de colegii de la
catedră și de studenți, am organi�
zat, în perioada stării de urgență
cauzată de SARS�CoV�2, o tabără
de pictură online, pe parcursul a
două săptămâni (23 martie – 4
aprilie), în Delta Dunării, traseu
Tulcea – Mila 23 – Sulina. Rețele
de socializare ne�au fost prielnice
deoarece am putut să ținem legă�
tura zilnic, finalizând tabăra cu o
expoziție online (foto și video) și
vizionând un foc de tabără de pe
YouTube, ascultând pe grupul de
Facebook un scurt concert la chi�
tară live din studioul de acasă al
artistului Mitruț Peiu. 

Având prieteni artiști în dife�
rite colțuri ale țării, chiar în pe�
rioada pandemiei, făceam întruniri
video pe rețele de socializare și dis�
cutam despre artă, cu un subiect
prestabilit. A fost o experiență in�
teresantă ce ar trebui repetată.

Cum vedeți rolul
colecționarului în dinamica
vieții artistice și în omologarea
valorilor?

Alături de curator, critic, istoric
de artă și public, colecționarul are
un rol important în evaluarea artei.
Nu am o experiență vastă în ceea ce
privește interacțiunea cu colecțio �
narii de artă, dar din lecturile mele
și vizitele în muzee am observat că
au fost mereu și sunt în continuare
susținători ai fenomenului artistic.

Saatchi, Gagosian sau Zambaccian
sunt la noi unele dintre exemplele
relevante în acest sens. De cele mai
multe ori, colecționarii au făcut tre�
cerea de la cabinetul de curio zități la
instituții precum galerii sau muzee
de artă, favorizând astfel arta și
artiștii. În opinia mea, colecționarii
ar trebui să tragă un ochi spre artiștii
tineri, deoarece au potențial și o
mare nevoie de susținere, din toate
punctele de vedere. 

Există ceva pe lumea asta care
nu are nici o legătură cu arta?

Sunt de părere că în structura
noastră fiziologică avem și o
funcție artistică. Oamenii au, pe
lângă funcțiile vitale cunoscute, și
una artistică. Simțul vizual�artis�
tic este un organ care se poate
dezvolta sau, din păcate, se poate
atrofia. Astfel că este o responsa�
bilitate individuală și socială să
ne dezvoltăm un aparat critic asu�
pra culturii vizuale. Poate că un
rol al artistului este și acela de a
învăța oamenii să vadă.

Care au fost cele mai complicate
decizii pe care a trebuit să le
luați în calitate de artist?

A fi artist în societatea noastră nu
este o meserie care să�ți asigure
confortul unei vieți lipsite de griji
materiale. De aceea, la fel ca Ador �
no, cred că există o lume a artei în
care un artist se poate simți confor�
tabil, ceea ce nu înseamnă că susțin
conceptul turnului de fildeș. 

În anii studenției mi s�a pro�
pus să merg în Londra să pictez,
într�o locuință privată, pe tavan,
o compoziție cu îngeri. Nu era
chiar genul meu de pictură – eu
fiind artist de șevalet, cu puțină
experiență în pictura murală –,
însă dorința de ajunge un artist
„celebru și bogat“ m�a împins să
accept această ofertă. Am ajuns pe
aeroportul din Luton cu cinci

euro în buzunar. În perioada cât
am stat în Londra, în Welwyn Gar�
den City mai exact, am vizitat ga�
lerii la care aș fi dorit să expun.
Nu mi�a trebuit mult să înțeleg că,
în ceea ce privește o carieră artis�
tică, lucrurile erau asemănătoare
celor din țara noastră. Comandi�
tarul englez, medic într�un oraș
din Kuweit, mi�a propus să merg
și acolo să pictez pereții spitalului
unde era director. Era o ofertă
tentantă, vă dați seama! Am cuge�
tat și am ajuns la concluzia că mă
îndepărtez prea mult de drumul
pe care vreau să activez și am luat
decizia de a mă întoarce în țară ca
să�mi continui studiile. 

În cariera unui artist, sunt
multe momente în care omul�ar�
tist trebuie să ia decizii, însă cred
că cea mai importantă decizie e
aceea de a nu renunța la gândul
de a�ți face arta ta, indiferent în ce
cheie definim acest concept. 

După ce închideți ușa atelierului
în urma dumneavoastră, ce se
întâmplă înăuntru?

Nu știu exact, dar bănuiesc ceva...
Sunt genul de artist care lucrează

până seara târziu. Îmi fac de trea �
bă prin atelier pentru a mai vedea,
o dată și încă odată, lucrarea din
ziua respectivă. Scena se repetă de
câteva ori pe seară. Dacă lucrarea
sau stadiul în care este nu mi se
par reușite, plec din atelier cu
gândul să vin cât se poate de
dimineață, poate ochii mei vor fi
odihniți sau poate că lucrarea se
face singură. Sunt numeroase ca�
zurile în care seara, la lumina elec�
trică, să nu�mi placă lucrarea, iar
dimineața, la lumina naturală, să
mi se pară reușită. Evident, și reci�
proca este valabilă. Având ateliere
cu ferestre mici, am constatat că,
până la un anumit stadiu, se poate
picta pe de rost; dar dincolo de
asta e clar că un control al luminii
din atelier este esențial în pictură.

Ce înseamnă atelierul pentru
dumneavoastră? Cât timp
petreceți în el? Când și cât este
deschis prietenilor și publicului?

Atelierul este acel loc pe care toți
artiștii îl iubesc. Se spune că ate�
lierul îl caracterizează pe artist și
opera sa. Depinde cum vrem să
vedem lucrurile, deoarece poate fi
o viziune eronată. Francis Bacon
sau Watteau lucrau în ateliere de�
zordonate, haotice, însă picturile
lor sunt ordonate compozițional și
pline de acuratețe valorică și cro�
matică. Pentru mine, atelierul este
Locul în care pictez, citesc, vizionez
filme, stau, vorbesc online cu stu �
denții sau mă joc cu Iacob, copilul
meu. Deși îmi place să cred că sunt
destul de programat când pictez,
ador suspansul pe care îl creează
Iacob atunci când îmi ascunde cu�
lorile, îmi amestecă tonurile de pe
paletă sau aprinde și stinge (insis�
tent) lumina electrică. Atelierul
este camera mea și îmi aștept cu
plăcere prietenii să intre în el și să
discutăm despre „ce mai este arta
în ziua de azi, dom’le?“. SDC
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Gentlemanul răzvrătit. 
In memoriam Michael Shafir
Am ajuns și în acest punct, în
care speram să nu ajung nicio�
dată. Să scriu ceva în memoria
fostului meu coordonator docto�
ral, a prietenului și mentorului
Michael Shafir. Îmi este foarte
greu să articulez ceva coerent sau
măcar citibil despre Michael –
cuvintele și gândurile parcă s�au
vidat cumva de înțeles și s�au
transformat într�o pastă amorfă
și inutilizabilă.

EMANUEL COPILAȘ

Ca tânăr doctorand – ambițios și
naiv, evident –, Michael mi�a ca�
nalizat atent și grijuliu pasiunea
pentru studiul regimurilor și al
ideologiilor nedemocratice. Mi�a
arătat că analiza acestor feno�
mene și procese politice se lasă
descifrată mai cu folos prin inves�
tigarea diferitelor tipuri de poziții
și interese mai mult sau mai puțin
divergente care se întâlnesc în eco�
nomia lor și care pot plasa această
economie pe traiecte nebănuit de
fertile și de cuprinzătoare. M�a
învățat că limbajul metaforic și
gongoric utilizat în bună măsură
în România pentru a „analiza“ tre�
cutul recent și reverberațiile aces�
tuia în prezent nu contribuie cu
nimic la adăugarea de plusvaloare
epistemologică – nici în cazul
acestei teme, nici în cazul altora
teme din sfera științelor so cio�
umane, de fapt a tuturor știin țelor,
socio�umane sau exacte deopo�
trivă. Mi�a demonstrat, prin exem�
ple frecvente, înțelesul profund al
maximei aristotelice „Ami cus
Plato, sed magis amica veritas“. 
M�a îndreptat în direcția metodo�
logiilor de studiu complexe, a mul �
 tidisciplinarității și interdisci�
plinarității atât de necesare în
studiile cu specific politologic, cu
un bemol în privința ideologiilor
politice și a relațiilor interna �
ționale. 

Utilizez aici termenii multi�
disciplinaritate și interdisciplina�
ritate în sensul studierii sistema �
tice, permanente și interconec�
tate, oricât de dificil și de laborios

ar fi acest permanent proces – al
politologiei, filosofiei, sociologiei,
istoriei, a studiilor culturale, a an�
tropologiei și a literaturii – nu în
sensul actual și relativ superficial în
care s�au încetățenit acești termeni
în noua dinamică universitară, cea
a accesării de „proiecte“ cu orice
preț; proiectele nu pot înlocui efor�
tul solitar și cronofag al cunoașterii
pe bază de lecturi aprofundate, pot
doar să îl pună în perspectivă. Ra�
portul, de factură efectiv ontologică
pentru sfera științelor socio�uma �
ne, este însă cercetare�proiecte, nu
proiecte�cercetare sau, mai rău,
doar proiecte.

Filosofic apoi, Michael mi�a
deschis ușa spre continentul nu �
mit Hegel. A fost prima persoană

care mi�a transmis, în cadrul unui
curs doctoral, în cadrul căruia îmi
plăcea probabil prea mult să mă
aud vorbind, că Hegel nu este un
apologet nefrecventabil al mili�
tarismului prusac de la începu�
tul secolului XIX, așa cum fusese
descris filosoful în superficiala
și totuși atât de influenta lucrare
a lui Karl Popper despre societa�
tea deschisă și dușmanii aces�
teia. Preluasem acest Hegel�fun�
dătu ră, alături de prețiozita tea
frazelor unui anumit tip de lite�
ratură mai sus�menționată, lite�
ratură menită să ascundă, în cel
mai bun caz, precaritate ideilor –
din mediul intelectual creat și
perpetuat de o anumită editură
dominantă pe piața culturală

românească. Cu ajutorul lui Mi�
chael am reușit să mă desprind de
in fluența soporifică și nivelatoare
din punct de vedere cognitiv a
acestui mediu, o influență care nu
este altceva decât imaginea în
oglindă, pe cu totul alte coordo�
nate social�politice, desigur, a dis�
cursului cultural dominant îna �
inte de 1989.

Michael a fost un gentleman.
Politicos, atent, ironic, posedând
un simț al umorului foarte fin și
în același timp percutant, știa să
destindă atmosfera atunci când
era cazul, dar mai ales să îi im�
prime seriozitatea adecvată con�
textelor în care se re găsea. Sim �
patiile lui monarhiste au categoric
de a face cu genul acesta de atitu�
dine fină, discretă, dar întotdeauna
pe baricade. A fost, în același timp,
și un răzvrătit. Detesta ipocrizia, fal�
sitatea, oportunismul și mai ales
impostura de orice fel, în special
impostura intelectuală. De aici spi�
ritul său critic și atracția față de
marxism în forma sa moderată, so�
cial�democrată (a nu se confunda
marxismul social�democrat în sen�
sul dobândit de această doctrină în
a doua jumătate a secolului XIX și
în prima jumătate a secolului XX cu
ceea ce se înțelege astăzi prin so�
cial�democrație, nimic altceva de �
cât un liberalism politicos, speriat
și inofensiv, respectiv un conserva�
torism patriarhal cu tot felul de
tușe nedemocratice din ce în ce
mai groase).

Ca răzvrătit, Michael îl sim�
patiza mult pe Constantin Dobro�
geanu�Gherea. Pe amicul nostru
comun Vasile Ernu îl considera de
fapt un Dobrogeanu�Gherea ac�
tual. Din punctul meu de vedere,
dacă ar fi să încerc o comparație,
Vasile este puțin mai răzvrătit
decât Gherea (ceea ce nu e deloc
un lucru rău, dimpotrivă), deși dă
dovadă de cel puțin la fel de mult
fair�play, motiv pentru care, așa
cum încheiam o recenzie scrisă în
2010 la cartea de publicistică a lui
Michael (Radiografii și alte fobii.
Studii contemporane, publicis�
tică și pubelistică, Institutul Euro�
pean, Iași) – consider că eticheta
de Dobrogeanu�Gherea contem�
poran i s�ar aplica mai degrabă

lui Michael decât lui Vasile.
Tot în calitate de răzvrătit, Mi�

chael a întreținut o prietenie fermă
și constantă, în ciuda unor inevita�
bile mici fricțiuni, cu Claude Kar�
noouh, alt răzvrătit de marcă al
peisajului intelectual românesc,
dispărut subit anul trecut. Dacă
Michel a fost un răzvrătit nesubver�
siv, Claude a fost cu siguranță un
răzvrătit subversiv, deși rebeliunea
ultimului conținea elemente con�
stitutive de heideggerianism și mai
puțin de marxism, fapt pentru care
această frumoasă prietenie intelec�
tuală nu avea cum să fie una neapă�
rat serenă. Iar asta o face și mai
frumoasă, evidențiind cu priso �
sință calitatea de gentlemeni a
ambilor protagoniști. Iată o lecție
pe care mediul cultural românesc
este departe de a o fi învățat: dis �
cuțiile în contradictoriu nu sunt
echivalente cu atacurile la per�
soană; orice tip de prietenie au�
tentică, intelectuală sau nu, știe să
distingă între cele două.

Am învățat enorm atât de la
Michael, cât și de la Claude, chiar
dacă, sau tocmai pentru faptul că
nu m�am identificat niciodată in�
tegral cu felul de a gândi a nici
unuia dintre ei. Îmi lipsesc nespus
discuțiile cu ambii, polemicile,
(dez)acordurile parțiale la care
ajungeam, inclusiv bârfele. 

Bufnița Minervei nu își ia zbo�
rul decât după lăsarea serii, afirma
Hegel în prefața Principiilor filo�
sofiei dreptului. Acum, că seara 
s�a transformat în noapte pentru
Michael și Claude, putem încerca
cel puțin să îi înțelegem mai bine,
să ne oprim mai atenți asupra
avertismentelor lor în ceea ce pri �
vește lumea de ieri și de azi, fără a
eluda din cadrul acestui proces
contradicțiile specifice amându�
rora, atât separat, cât și împreună.
Ele reprezintă, ne asigură același
Hegel în Știința Logicii, „rădăcina
vieții“, motorul dialectic al oricărei
deveniri umane. 

Mulțumesc, Michael și Claude,
pentru privilegiul de a fi repre�
zentat o mică parte a devenirii
voastre umane. Mulțumesc și mai
mult pentru șansa inestimabilă
de a fi reprezentat o mare parte a
devenirii mele umane. SDC
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POVEȘTI NEȘTIUTE DIN ISTORIA VIORII

Încă o invitație pentru
Opera Stradivarius
„Sensibilitate, romantism,
dramă și, desigur, virtuozitate;
acestea sunt de fapt elemente
comune viorii și vocii umane“,
astfel își descria recitalul vio-
lonistul Răzvan Stoica în inter-
viul de săptămâna trecută din
„Suplimentul de cultură“.
Astăzi, la Tempo rubato, câteva
cuvinte despre programul
recitalului extraordinar
susţinut în compania Andreei
Stoica, în cadrul Turneului
Internaţional Stradivarius
Opera. Și puţină istorie.

Pe Răzvan Stoica îl voi asculta
luni, 14 noiembrie 2022, pe scena
Teatrului Național „Vasile Alec�
sandri“ din Iași. Știți deja, el cântă
pe o vioară Stradivarius ex�Ernst
din 1729, obținută în 2009 la pres�
tigiosul concurs Strad Prize din
Salzburg, Austria, acolo unde, ca
laureat al Premiului I, a surclasat
170 de contracandidați. Dar reci�
talul pe care vi�l recomand nu e
neapărat despre un Stradivarius;
o vioară inestimabilă ca preț nu e
decât o cutie de lemn dacă nu e lo�
cuită de o fărâmă de geniu. Iar
Răzvan Stoica are o bucată mare
din strălucirea aceasta imaterială
pe care unii o numesc geniu.

Înainte de toate, puțină isto�
rie muzicală: cine a fost Heinrich
Wilhelm Ernst, cel care a cântat
pe vioara lui Răzvan Stoica acum
aproximativ 150 de ani? 

„Ernst a fost cel mai mare vio�
lonist pe care l�am auzit vreodată,
unul care se ridica deasupra tutu�
ror celorlalți“, avea să mărturi�
sească Joseph Joachim, violo nis tul,
profesorul și marele prieten al lui
Brahms, despre Heinrich Wilhelm
Ernst, pe care l�a ascultat la Viena,
pe când marele virtuoz născut la
Brno, în Moravia, încă mai con�
certa în turnee prin toată Europa.
Și nu erau doar vorbe în vânt: în
1859, Ernst și Joachim au cântat
împreună ca violoniști prima in�
tegrală a cvartetelor beethove�
niene în ceea ce trebuie să fi fost
unul dintre cele mai mari cvartete
de coarde ale istoriei, Beethoven

Quartett Gesellschaft, împreună
cu Henryk Wieniawski (care cânta
ca violist) și violoncelistul Alfredo
Piatti. 

La aceea dată, Joachim era o
somitate absolută în domeniu,
profesor la Leipzig și Hanovra, un
prieten apropiat al lui Brahms –
căruia i�a cântat în premieră con�
certul pentru vioară în 1879 –, al
lui Mendelssohn și Schumann și
pe care adolescentul Enescu avea
să�l întâlnească 20 de ani mai târ�
ziu, la Hochschule der Künste în
Berlin, la sfârșitul anului 1899. 

Ernst a fost un violonist vir�
tuoz cu totul și cu totul special,
dar care murit înainte de era în�
registrării sunetului, iar arta și
magnetismul lui personal nu pot
fi receptate astăzi decât vag, prin
mărturiile scrise ale contempora�
nilor săi. Deși o legendă a viorii în
timpul vieții sale, lumea violonis�
tică a lui Ernst a fost spulberată
de apariția lui Paganini, pe care 
l�a ascultat în martie 1828, o au �
diție care s�a transformat într�o
rivalitate pe viață cu maestrul ita�
lian deschizător de drumuri. În
1829 el a cântat pentru Paganini,
uimindu�l pe italian cu armoni�
cele artificiale în interpretarea
Capriciului nr. 9, Vânătoarea.

Paganini l�a încurajat pe Ernst
să respingă o ofertă care îi propu�
nea să devină muzician de curte,
îndemnându�l să continue ca vir�
tuoz itinerant. Ernst l�a urmat pe
Paganini în timp ce se îndrepta

spre Paris, asistând la concertele
lui și susținând propriile sale con�
certe câteva zile mai târziu, în
aceleași orașe – se povestește că
Ernst căuta cameră alăturată de
cea a compozitorului italian pen�
tru a�l asculta repetând. Aici, la
Paris, în 1831, se pare că a avut loc
și celebrul episod în care Paganini
a cântat la vioara lui Ernst, cea care
astăzi îi aparține violonistului
român Răzvan Stoica. 

Iar acum despre programul
recitalului Andreea și Răzvan
Stoica în Turneul Internațional
Stradivarius Opera:

NICCOLÒ PAGANINI –
INTRODUCERE ȘI VARIAȚIUNI
„I PALPITI“ DE G. ROSSINI

Scrisă în 1828 de Paganini, aceas �
tă partitură numită în original In�
troduzione e variazioni sul te ma
«Di tanti palpiti» dal Tancredi di
Rossini păstrează tema cantabilă
a viorii solo, care este o arie de
operă perfectă: Di tanti palpiti, di
tante pene, da te mio bene, spero
mercà, în care superba temă rossi�
niană (Andantino) este transcrisă
fidel și păstrează caracterul expre�
siv – o tandrețe melancolică – pe
care îl are în opera Tancredi. In�
troducerea (Larghetto cantabile)
înaintea temei este urmată de trei
serii de incredibile variațiuni. O
capodoperă pe care Răzvan Stoica
o va cânta în aranjamentul mare�
lui violonist Leonid Kogan.

BIZET/ WAXMAN – 
FANTEZIA „CARMEN“

Această fantezie e de fapt muzică
de film: Franz Waxman a scris�o în
1946 pentru Humoresque, un film
care a fost nominalizat la premiile
Oscar pentru cea mai bună muzică
și cel mai bun scenariu. Bazată pe
diferite teme din opera Carmen de
Georges Bizet, lucrarea a fost dedi�
cată lui Jascha Heifetz, dar până la
urmă cel care a interpretat�o pe
coloana sonoră a filmului a fost pe
atunci tânărul Isaac Stern. În fil�
mul regizat de Jean Negulesco, o
producție Warner Bros., îi vedem
doar mâinile lui Stern, rolul violo�
nistului fiind jucat de John Gar�
field, personaj principal alături de
diva Joan Crawford. 

P.I. CEAIKOVSKI – ARIA LUI
LENSKI DIN „EVGHENI
ONEGHIN“

Kuda, kuda, aria lui Lenski din
Oneghin, nu mai are nevoie de
nici o prezentare. Răzvan o va
cânta într�o transcripție de Leo�
pold Auer, un mare violonist și
pedagog din cărțile de istorie a
artei interpretative violonistice.

JULES MASSENET –
„MEDITAȚIE“ DIN OPERA
THAÏS

Acesta e un intermezzo la fel de
celebru în lumea muzicii clasice,
scris în partitura originală a actu�
lui al doilea din Thaïs pentru
vioară solo și orchestră, care la
premiera din 16 martie 1864 la
Opéra Garnier din Paris a făcut
publicul să plângă, un fenomen
care se mai întâmplă și astăzi,
chiar și la versiunile vioară�pian.

IGOR STRAVINSKI – 
SUITA „PULCINELLA“

Suita italiană nu a fost prima încer�
care a lui Stravinski de a transforma
unele numere din baletele sale într�o
lucrare pentru vioară și pian. În 1925
a scris o Suită pentru vioară și pian
pe teme de Giambattista Pergolesi,

iar în 1932, alături de marele vio�
loncelist Gregor Piati gors  ki, a re�
făcut partitura pentru celo și pian.
În același an, împreu nă cu violo�
nistul Samuel Dushkin, el a aran�
jat această versiune în ceea ce
astăzi numim Suita italiană pen�
tru vioară și pian sau Pulcinella,
după muzica lui Pergolesi. În
această versiune, ordinea miș �
cărilor este Introduzione, Sere�
nata, Tarantella, Gavotta (I și II),
Scherzino și Minuetto�finale. Far�
mecul melodiilor lui Pergolesi 
și aroma picantă a rescrierii lui
Stravinski împreună cu geniul de
aran  jor al lui Dushkin fac din
această suită una dintre cele mai
iubite partituri pentru duo vioară�
pian. Cu si guranță va smulge ro�
pote de aplauze!

P. S. Acest text cu povești ine�
dite din istoria viorii e încă o in �
vitație de a nu rata recitalul extra� 
ordinar al fraților Andreea și Răz�
van Stoica din cadrul Turneului
Internațional Stradivarius Opera.
Singura mea dorință, mărturisită
acum, pentru recitalul de la Opera
Română Iași de luni, 14 noiembrie,
ar fi ca Răzvan Stoica să cânte la
bis o lucrare de Ernst; m�aș mul �
țumi chiar cu The Last Rose of
Summer! Chiar dacă e o muzică
îngrozitor de dificilă, avem parte
de o toamnă blândă. La Iași tran�
dafirii sunt încă în floare. SDC

CĂTĂLIN SAVA
RUBATO
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„Suplimentul de
cultură“ vă prezintă în
avanpremieră un
fragment din romanul
Autobuzul rătăcitor
de John Steinbeck, în
curs de apariție în
colecția „Biblioteca
Polirom“, în Seria de
autor „John
Steinbeck“, traducere
din limba engleză și
note de Dana
Crăciun.

— FRAGMENT —

Ușa de lângă capătul tejghelei se
deschise și în sala de mese își făcu
apariția un bărbat scund. Era îm�
brăcat într�un costum la două
rânduri; cămașa era maro�des�
chis, culoarea purtată de bărbații
care călătoresc mult și cunoscută
sub numele de „cursă lungă“, fiind �
că maschează murdăria. Costu�
mul era neutru, gri cu picățele,
din același motiv, iar la gât purta
o cravată verde închis, tricotată.
Avea fața ascuțită, ca a unui că �
țeluș, și ochii luminoși și cu rioși,
ca niște ochi de cățeluși. O mus �
tață mică și tunsă atent îi mărgi�
nea buza de sus ca o omidă, iar
când vorbea omida părea să se
cocoșeze. Avea dinții albi și drepți,
cu excepția celor doi de sus din
față, care erau din aur strălucitor.
Înfățișarea lui era periată, ca 
și când tocmai și�ar fi curățat 

scamele de pe costum cu peria de
păr; cămașa avea aspectul chinuit
pe care îl capătă atunci când îi
speli gulerul în lighean și apoi o
întinzi la uscat pe comodă. Atitu�
dinea lui vădea o încredere ti�
midă, iar fața părea să știe când să
tresară, ca și când și�ar fi dezvol�
tat tehnici de apărare împotriva
insultelor. 

— ’Neața tuturor, zise el. Toc�
mai mă�ntrebam unde�ați dormit.
Și pun pariu că ați stat pe scaune
toată noaptea. 

— Ei bine, da, așa e, îi răspun �
se Alice pe un ton amărât. 

— E în regulă, interveni Juan.
O să ne culcăm devreme în seara
asta. 

— Ați reparat autobuzul?
Credeți c�ajungem pe ploaia asta? 

— O, da, fără îndoială, spuse
Juan. 

Bărbatul ocoli șchiopătând tej�
gheaua și se așeză cu greu la una
din măsuțe. Norma îi aduse un
pahar cu apă și tacâmuri înfășurate
într�un șervețel de hârtie. 

— Ouă? 
— Prăjite, cu gălbenușurile

neatinse, șuncă crocantă și pâine
prăjită cu unt. Cu unt, pricepi?
Cel mai greu lucru din lume e să
primești pâine prăjită unsă cum
se cuvine. Deci, întinde untul pe
pâine, mult unt, și lasă�l să se to�
pească până nu se mai văd co �
coloașe galbene, și o să primești
un bacșiș gras. 

Își ridică piciorul încălțat
într�un pantof perforat și orna�
mentat, cu șiret maro, se uită la el
și gemu de durere. 

— V�ați scrântit glezna? în�
trebă Juan. 

Ușa de lângă capătul tejghelei
se deschise, iar de data asta intră
un bărbat de statură mijlocie.
Arăta ca Truman și ca un vice �

președinte de companie și ca un
expert contabil. Purta ochelari cu
rame pătrate. Avea un costum gri
și potrivit ocaziei, iar puțin gri i se
întinsese și pe față. Era om de afa�
ceri, se îmbrăca întocmai ca un
om de afaceri, arăta ca un om de
afaceri. La butoniera de la rever
avea o insignă a lojei din care
făcea parte, o insignă atât de mică,
încât de la un metru și jumătate
distanță nu�ți dădeai seama deloc
ce reprezenta. Vesta îi era desche�
iată la nasturele de jos. De fapt,
nasturele de jos nici nu trebuia să
fie încheiat. În buzunărașul vestei
avea un ceas cu lanț de aur, rafi�
nat, care îi traversa vesta și trecea
prin această butonieră. 

— Doamna Pritchard dorește
ouă jumări, gătite moale dacă
sunt proaspete, pâine prăjită și
marmeladă. Iar domnișoara Prit�
chard nu vrea decât suc de porto�
cale și cafea. Pentru mine, cereale
Grape�Nuts și lapte, ochiuri bine
prăjite pe ambele părți – să nu
lăsați gălbenușul să curgă –,
pâine prăjită fără unt și cafea à la
Boston, adică jumătate lapte. Pu �
teți să aduceți totul pe o tavă. 

Alice ridică furioasă privirea. 
— Ați face bine să veniți aici,

spuse ea. Nu oferim servicii la
tavă. 

Domnul Pritchard o privi cu
răceală. 

— Noi suntem cei care au fost
reținuți aici, zise el. Am pierdut
deja o zi din vacanță. Nu�i vina
mea că s�a stricat autobuzul.
Măcar atâta puteți face, să aduceți
micul dejun în cameră. Soția mea
nu se sime prea bine. Nu sunt
obișnuit să stau pe taburete și nici
doamna Pritchard nu este. 

Alice lăsă capul în jos ca o
vacă de lapte furioasă. 

— Uite care�i treaba, vreau să

mă duc la toaletă și să mă spăl pe
față și mi�ați ocupat baia. 

Domnul Pritchard își atinse
ochelarii agitat. 

— O, am înțeles, zise el. 
Întoarse capul către Juan, iar

lentilele ochelarilor lui reflectară
lumina, dând impresia că sunt
două oglinzi fără ochi în spate.
Scoase lanțul ceasului din buzu�
narul vestei. Desfăcu o mică pilă
de aur și o trecu iute pe sub toate
unghiile. Privi în jur și simți un
mic fior de nesiguranță. Domnul
Pritchard era om de afaceri, pre �
ședinte al unei corporații de di�
mensiuni medii. Nu era niciodată
singur. Afacerile lui erau gestio�
nate de grupuri de bărbați care
munceau la fel, gândeau la fel, ba
chiar și arătau la fel. Prânzul îl lua
cu bărbați ca el, care se adunau în
cluburi, astfel încât să nu pă�
trundă nici un element sau idee
străine. Viața sa religioasă se re�
zuma, din nou, la loja și biserica
sa, ambele verificate și protejate.
O seară pe săptămână juca poker
cu niște bărbați care îi semănau
atât de mult, încât jocul era destul

de echilibrat, iar de�aici ei ajunse�
seră la concluzia că sunt jucători
de poker foarte buni. Oriunde
mergea, nu era doar un bărbat, ci
un element dintr�o corporație, un
element dintr�un club, dintr�o
lojă, dintr�o biserică, dintr�un
partid politic. Gândurile și ideile
nu�i erau niciodată criticate din
moment ce se întovărășea doar cu
oameni ca el. Citea un ziar scris de
și pentru grupul său. Cărțile care�i
intrau în casă erau alese de către
un comitet care elimina materia�
lul ce l�ar fi putut irita. Ura țările
străine și străinii pentru că era di�
ficil să�și găsească corespondenți
în ele. Nu�și dorea să iasă în evi �
dență în grupul său. I�ar fi plăcut
să ajungă în fruntea grupului și să
fie admirat de grup; dar nu i�ar fi
trecut niciodată prin cap să�l pă�
răsească. La petrecerile ocazio�
nale de burlaci, unde fete dezbră� 
cate dansau pe mese și apoi se
așezau în pahare uriașe de vin,
domnul Pritchard se zguduia de
râs și bea vinul, dar o făcea având
alături cinci sute de alți domni
Pritchard. SDC

John Steinbeck –
Autobuzul rătăcitor

AUTORUL

Premiul Nobel pentru Literatură 1962
„Imaginaţia extraordinară a lui Steinbeck
prinde viaţă în această poveste ingenioasă
și lipsită de sentimentalisme despre un 

autobuz care călătorește pe drumurile mai
puţin umblate ale Californiei, ducându-i pe
cei rătăciţi, pe singuratici, pe cei buni, dar
și pe lacomi, pe nătângi și pe intriganţi, pe
frumoși și pe nerușinaţi departe de visurile
lor spulberate și, poate, spre un viitor
promiţător.“ („Saturday Review“)
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Luni, 14 noiembrie, în-
cepând cu ora 17.00, în
Sala „B.P. Hasdeu“ a Bi -
bliotecii Centrale Univer-
sitare „Mihai Eminescu“ din
Iași va avea loc lansarea
volumului Povestiri despre

oameni obișnuiţi de Varujan
Vosganian, apărut de
curând în colecţia „Fiction
Ltd.“ a editurii Polirom.

Vor vorbi alături de autor: Ema�
nuela Ilie, Violeta Cincu

O carte despre întâmplările
neobișnuite din viața oamenilor
obișnuiți, care își trăiesc patimile,
nădejdile și dezamăgirile, extazul
și disperarea fără ca noi să le ob�
servăm, fie că e vorba de tânărul
emigrant alungat din Italia de

epidemie, de șoferul care își caută
în vis copilul pierdut neștiind că
el există sub ochii lui, de bătrânul
apostol al iubirii necondiționate
care plantează un cireș întru re�
găsirea paradisului pierdut, de tâ�
nărul care își trăiește netemperat

frustrările corporatiste, de nobila
lume a aristocrației, atât de fra�
gilă în fața mafiei imobiliare, de
ipohondrul aruncat, precum bra�
vul soldat Švejk, în vâltoarea războ�
iului mondial împotriva virusu�
lui corona, de distinsa profesoară
care trece, oscilând între pudoare și
nesăbuință, prin crizele vârstei a
doua, de veteranul din Afganistan
pentru care, obsesiv, fiecare pas ră�
mâne o amenințare, ca și cum ar
călca pe un câmp de mine, de părin�
tele dispus să ucidă pentru a răz�
buna răpirea fiicei lui, răpire care,
în cazul atâtor alte fete românce, ră�
mâne nepedepsită. Prinși în lupta
cu greutățile vieții, ei trebuie să în�
frunte provocările cotidianului ro�
mânesc, rezervor nesecat de pro� 
bleme, mai ales în contextul izolării
aduse de pandemie. Poate și de
aceea simpatia autorului pentru
protagoniștii povestirilor sale – ali�
mentată de o încredere manifestă
în forța părții luminoase a naturii
umane – este perceptibilă chiar și
atunci când ironia sa la adresa uni�
versului corporatist, a relațiilor
deseori falacioase din mediul vir�
tual și a intoleranței față de semeni
a celor terorizați de molimă nu�i
cruță nici pe cei care devin victi�
mele acestora.SDC

Lansare de carte la BCU Iași: 
Varujan Vosganian, 
Povestiri despre oameni obișnuiți 

SEMNAL EDITORIAL

Philip Reeve, Goblini contra pitici
Vârsta recomandată: 8+
Traducere din limba engleză 
de Anca Papana

Troli urbani, un doctor ruinat cu reputație
proastă, un erou îndoielnic și o pitică ajung
să lupte alături de goblini pentru a salva
Ținuturile de Apus într�un nou volum plin
de umor și întâmplări neobișnuite semnat
de Philip Reeve. 

După prăbușirea Turnului Negru și dispa �
riția Lordului Lych, lucrurile se schimbă în
cetatea Clovenstone. Goblinii încetează să
se mai bată între ei și descoperă că sunt
foarte pricepuți la făcut brânză. 

Pomi fructiferi și straturi de legume
apar sub supravegherea Prințesei Ned, iar
Fentongoose, fostul vrăjitor, devine maes�
trul ouălor de piatră și responsabil de edu �
cația micilor goblini. 

Viața liniștită a eroilor noștri, Henwyn
și Skarper, este dată peste cap când desco�
peră tunelurile săpate de pitici sub cetatea
Clovenstone și planul acestora de a le seca
lacul subteran plin cu argint moale. Fără ar�
gint moale, însăși existența goblinilor este
amenințată, așa că aceștia sunt nevoiți să
pună din nou mâna pe arme, iar Henwyn și
Skarper să găsească ajutoare pentru a re�
zista atacului piticilor. SDC



Surse din studioul Lucasfilm, surse
ale căror dezvăluiri anonime s�au
confirmat între timp – spre marea
ciudă a producătorilor – dau de
înțeles că există probleme grave
legate de cel de al cincilea film
din seria Indiana Jones.

Încă de la anunțarea proiectului,
acest ultim film cu Harrison Ford
în rolul principal (actorul are 80
de ani) pare să fi avut numai pro�
bleme care au dus la amânarea fil�
mărilor, la refuzul lui Steven Spiel�
berg de a�l regiza și la diverse alte
incidente. Zvonurile care vin dinspre

platouri nu sunt liniști toare. Se pare
că, din nou, producătoarea Kathleen
Kennedy și�a impus cu ferocitate
ideologia femi nistă și woke care a
dus la pulverizarea, pur și simplu,
a celui mai puternic brand de la
Hollywood, Star Wars. Din nou, în
acest Indiana Jones, se pare că eroul
principal urmează să „devină femeie“,
în funcție de variantele de scenariu
vehiculate, fie prin predarea ștafetei
unui Indiana Jones feminin (jucat
de activista Phoebe�Waller Bridge),
fie prin substituirea eroului, printr�o
călătorie în timp, cu aceeași eroină

feministă. Rapoarte anonime foarte
credibile, care încep să fie citate
și de mass�media mainstream, dau
ca sigur faptul că realizatorii au
testat deja mai multe variante de
final (deja turnate) și toate, spre
marea furie a lui Kathleen Ken�
nedy, s�au dovedit a fi un dezastru
în fața publicului. 

Zvonurile din aceleași surse, că
LucasFilm ar pregăti un nou serial
TV cu Indiana Jones, deja s�au
con firmat aproape oficial. Toate
aceste planuri s�ar putea face țăn �
dări, la fel ca multe proiecte Lu�
casFilm conduse de Kennedy, dacă,
așa cum este cel mai sigur, Indiana
Jones 5 se va dovedi la lansarea
de anul viitor un redutabil eșec
comercial . SDC
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Schimbarea de sex 
a lui Indiana Jones

Duetul pop britanic Annie Lennox
și Dave Stewart s�au reunit pentru
un foarte scurt concert săptămâna
trecută, ca marcare a intrării gru�
pului în Rock and Roll Hall of
Fame. 

A fost un moment de mare bu�
curie pentru fanii formației fiindcă,
practic, Eurythmics s�a despărțit
încă de la începutul anilor ’90.
Deși Lennox și Stewart rămân per�
sonal foarte apropiați, carierele
lor și�au urmat, fiecare, cursul lor.
Annie Lennox a început o carieră
solo cu discul Diva, în 1992, iar
Dave Stewart este un foarte apre�
ciat și căutat producător. Cu toate
acestea, de�a lungul timpului cei
doi au reactivat Eurythmics pentru
ocazii speciale, fie pentru a lansat
un nou (și ultim, deocamdată) al�
bum, Peace, în 1999, sau pentru a

lansa un nou single, I’ve Got a Life,
în 2005.

Cu 75 de milioane de discuri
vân dute în întreaga lume și o po�
pularitate de invidiat, Eurythmics
este un duet care, cum scrie „Va�
riety“, „a întrecut așteptările tuturor,
probabil ale sale în primul rând“. 

Începuturile au fost grele pentru
Lennox și Stewart, care s�au întâlnit
în anii ’70 la Londra. Au început
să lucreze împreună și au format
trupa Tourists, care n�a avut succes
și s�a desființat în 1980. Dar tot în
același an Lennox și Stewart au
format Eurythmics și au lansat,
în 1981, primul lor album, In the
Garden, care, dezamăgitor, a trecut
aproape neobservat. 

Toate acestea aveau să se schim�
be 15 luni mai târziu. Cei doi s�au
lăsat inspirați de soundul muzicilor

ce veneau din Germania, compu�
nând o nouă muzică, descrisă de
Dave Stewart drept „un sound rece,
european, dur, creat de sintetiza�
toare, combinat cu o voce caldă“.
Acesta este soundul celui de al
doilea album Eurythmics, Sweet
Dreams (Are Made of This), lansat
în 1983 și prefațat în 1982 de sin�
gle�ul Love Is a Stanger. Acesta, ig�
norat de public, părea să anunțe
un nou eșec. Din fericire al doilea
single, piesa titlu a discului, însoțit
de un videoclip devenit instantaneu

clasic, „avea să se dovedească nu
numai un hit, ci o adevărată
senzație“, scrie „Ultimate Classic
Rock“. Din acest moment, cariera
internațională a duetului Euryth �
mics a fost asigurată, fiind, printre
altele, formația pe care cei mai
mulți o creditează pentru deschi�
derea Americii față de curentul
British new wave.

Primirea trupei în Rock and
Roll Hall of Fame este încununarea
a ceea ce Annie Lennox a denumit,
pe scena de la Microsoft Theatre
din Los Angeles, „o mare aventură“.
Nominalizarea i�a luat prin sur�
prindere pe cei doi. 

„A venit cam din senin“, declara,
în iunie, Dave Stewart. „Cred că
amândoi suntem relativ șocați, fi�
indcă am mai fost nominalizați în
trecut, fără să câștigăm. Însă ne�am
zis că o nominalizare este bună,
desigur, dar intrarea în sine stă

în mâinile fanilor și a zeilor, a
zeilor din Rock and Roll Hall of
Fame.“ 

Pentru Dave Stewart, cea mai
bună parte a intrării în Hall of
Fame este faptul că acest eveni�
ment întoarce lumina reflectoa�
relor asupra unei moșteniri mu�
zicale pe care cei doi nici nu și�o
imaginau în 1983. „Pe vremea aia,
oamenii vedeau în noi un duet elec�
tronic care venea în America adu�
când acest New Wave synth�pop.
Dar noi insistam că, de fapt, com�
punem cântece ce pot fi interpre�
tate doar cu o chitară sau un pian
și voce. Cred că, în anii ’80, această
muzică era considerată a fi puțin
importantă, dar cu toate acestea,
azi, muzica noastră se aude în mul�
te locuri. Așa că intrarea în Hall
of Fame atrage atenția asupra mu�
zicii noastre și poate fi auzită de o
nouă generație.“ SDC

Eurythmics:
scurta întoarcere 



CRONICA NEAGRĂ

n Dan McCafferty (76 de ani). Una
dintre marile vedete rock, McCaffrey
a fost fondator și vocalist al formației
scoțiene Nazareth, cunoscută mai
ales pentru hiturile de pe albumul
lor 1976 Hair of the Dog și Love
Hurts. Albumul Hair of the Dog a
avut un uriaș succes, transformând
Nazareth în vedetă mondială și a
primit un Disc de Platină pentru
un milion de exemplare vândute
numai în SUA. Dan McCafferty a
fost alături de formație de la fondarea

acesteia în 1968 și până în 2015,
când a ales să se retragă din motive
de sănătate. El a scos 23 de albume
alături de Nazareth și trei albume
solo, ultimul, Last Testament, fiind
lansat în 2019.
n Kevin O’Neill (69 de ani). Artist
britanic, cunoscut mai ales ca dese �
nator al popularei serii de benzi de �
senate Liga Gentlemanilor Extraor�
dinari, scrisă de Alan Moore. SDC
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CRONICA VANDALISMULUI

Continuă protestele așa�zișilor
„militanți ecologiști“, cu încercarea
de distrugere a operelor de artă:
doi „militanți“ stângiști și�au lipit
mâinile pe un tablou de Goya ex�
pus la muzeul Prado, iar la Roma,
la palatul Bonaparte, un tablou
de Vincent Van Gogh a fost stropit
cu supă de patru membre ale altui
grup protestatar. „Și, totuși, ce
riscă acești militanți care atacă
capodoperele expuse în muzeele
europene?“, se întreabă „Le Figaro“.
Cei care au încercat să vandalizeze
un celebru Vermeer, la Haga, au
primit echivalentul unei rigle la
palmă, adică două luni de închi�
soare cu suspendare, sentință dată
de un judecător atent să nu des�
curajeze alte proteste. „Pe ansam�
blu, riscurile nu sunt atât de im�
portante pentru activiști“, scrie
„Le Figaro“. „Urmările judiciare
pentru faptele lor sunt reduse, cu
atât mai mult cu cât activiștii în�
cearcă să nu distrugă țintele vizate“.
„Dacă nu există distrugere, nu exis�
tă delict“, explică un militant. În
Marea Britanie, în schimb, auto �
ritățile, exasperate de blocajele
provocate de activiști, au promul�
gat un Public Order Bill, prin care
astfel de manifestări sunt pasibile
de pedepse de șase luni închisoare,
o amendă usturătoare sau ambele. 

ARTĂ DE MILIARD

Colecția de artă a cofondatorului
Microsoft, Paul Allen, decedat în
2018, s�a vândut, conform aștep �
tărilor, pentru o sumă enormă, la
licitația organizată de Christie’s
la New York. În prima zi a lici �
tației, 60 dintre cele 150 de lucrări
au fost achiziționate pentru o sumă
de peste un miliard de dolari, ceea

ce a depășit recordul de 922 de
milioane stabilit de colecția Mac�
klove. Multe lucrări de Van Gogh,
Cezanne sau Gauguin și Seurat au
stabilit și ele recorduri, fiind vân�
dute cu sume de peste 100 de mi�
lioane. Christie’s a anunțat că pro�
fiturile vor fi donate în scopuri
caritabile, așa cum s�a angajat Al�
len în 2009.

HOUELLEBECQ BD

Arhitectul și urbanistul francez
Louis Paillard a reușit să realizeze
ceea ce mulți numesc un OZN: o
adaptare în bandă desenată a ro�
manului Harta și teritoriul (foto
jos), carte care i�a adus lui Michel
Houellebecq premiul Goncourt în
2019. Este un album de lux, cu un
format aparte, publicat de editura
Flammarion, aproape un obiect
artistic, la care a colaborat și au�
torul romanului. „Michel nu
cunoaște BD�ul, dar i�am explicat
cum vedeam cartea și ideea i�a
plăcut. De asemenea, am conceput
această carte și ca un omagiu adus
desenatorilor pe care îi venerez,
precum Alex Raymond, Mœbius
și Hergé, dar și altor artiști“, explică
Louis Paillard.

METAL ȘI BULE

Muzicieni precum Fall Out Boy,
Metallica sau The Beach Boys s�au
aliat cu editura americană Vault
Comics pentru a crea un imprint
(departament dintr�o editură spe�
cializat într�o anumită direcție
editorială, care apare sub nume
propriu) numit Headshell, dedicat
creării și publicării de romane
grafice bazate pe muzica și bio�
grafiile unor artiști rock – și nu
numai. Prima tranșă de astfel de
benzi desenate va conține cinci

albume, cu titluri bazate pe muzica
lui Redman și Def Leppard. „Vom
prezenta povești originale inspirate
de carierele artiștilor și muzica
lor, dând fanilor un alt prilej de a
îi cunoaște pe acești muzicieni și
opera lor“, anunță Headshell.

REVENIRE

Celebrul Peter Gabriel, fosta voce
a formației Genesis, și�a anunțat
revenirea, după o absență de nouă
ani, cu un nou turneu prevăzut
pentru anul viitor. Ultimul turneu
solo al lui Gabriel a avut loc în
2014, când artistul a serbat a 25�a
aniversare a albumului So. Ultimul
lui disc de studio, Up, a apărut în
2002. De asemenea, Gabriel anunță
și o viitoare lansare a unui nou al �
bum numit I/O, un proiect așteptat
de fani de multă vreme. 

FANII VOR CAVILL

Supărați, fanii serialului The Wit�
cher, bazat pe romanele polone�
zului Andrej Sapkowski, au lansat
o petiție pentru readucerea în rolul
principal a actorului Henry Cavill,
care a părăsit distribuția recent,
pentru un viitor film cu Superman.
„Trebuie să îl păstrați pe Cavill și
să concediați scena riștii“, scriu
fanii în petiție. „Nu a părăsit seria
pentru Superman, șefii Netflix au
făcut o mare greșeală. Motivul pen�
tru care The Witcher este un serial
popular este dragostea fanilor pen�
tru materialul de bază, romanele
și jocurile pe care se bazează seria.
Acestea însă sunt detestate și bat�
jocorite de scenariști și de reali�
zatorii serialului.“ Fanii romanelor
lui Andrej Sapkowski s�au plâns
de multă vreme de felul în care
acestea au fost adaptate în serialul
Netflix.

Pagini realizate de 
DRAGOȘ COJOCARU

PE SCURT
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Revistă care a marcat
câteva generații și care
a fost în fruntea pre fe -
rințelor tinerilor citi tori
în Franța, dar în și mai
multe țări euro pene,
„Pif Gadget“ a fost și un
organ de presă arondat
partidului comunist. O
carte publicată lunile
trecute în Franța, Pif
Gadget et le commu -
nisme. 1969-1993, pre -
zintă un studiu amă nunțit
realizat de specia listul
Maël Rannou, care
anali zează aceste
legături. Cititorii lui
„luptau cu opresiunea“
alături de Rahan și
Doctor Justice sau
râdeau alături de eroii
comici Placid, Muzo,
Hercule etc. Dar dacă
legăturile dintre „Pif“ și
comuniști par astăzi
îndepărtate, ele există
și s-au reflectat în isto -
ria și conținutul revistei.

DRAGOȘ COJOCARU

Nu a fost niciodată un secret că
„Pif Gadget“ a fost o publicație co�
munistă. Este urmașa acelei „Jeune
Patriote“, o foaie lansată de către
Rezistența comunistă în 1942,
care a fost baza popularului săp�
tămânal „Vaillant“ lansat imediat

după eliberare, pe 1 iunie 1945 (în
același timp, Rezistența gaullistă
lansa revista „Coq Hardi“). „Vail�
lant“, ca și „Pif“ mai târziu, nu și�a
ascuns niciodată legăturile cu
Partidul Comunist Francez (PCF),
numai că nimeni nu prea a luat în
seamă aceste legături. Revistă
ideologică, „Vaillant“, spune jur�
nalistul Henri Filippini, nu a fost
niciodată cu adevărat rentabilă, o
stare de fapt care avea să se
schimbe radical odată cu trans�
formarea lui, în siajul evenimen�
telor din mai 1968, în „Pif Gadget“.
O revistă care, după o perioadă
extrem de glorioasă, avea să trea �
că printr�un lung proces de ago�
nie, sfârșind astăzi într�o nouă
versiune, după ce a fost achizi �
ționată de un fost ministru al lui
Nicolas Sarkozy.

Succesul cunoscut de „Pif
Gadget“ nu a fost doar financiar
(în era de glorie vindea peste un
milion de exemplare săptămânal).
„Revista“, amintește prefața cărții
lui Rannou, „s�a înscris în același
timp în memoria individuală și
colectivă“. Propunând o anume
morală tinerilor lui cititori, „«Pif»
trecea dincolo de discursul comu�
nist și devenea markerul identitar
al unei culturi politice“.

La începuturi, imediat după
război, „Vaillant“ era o revistă
mult mai apropiată de ideologia
PCF, dar, deși realizată de membri
de partid, ea nu era făcută, spune
Maël Rannou, „chiar sub ochiul
Moscovei“. Roger Lécureux, viitor
redactor�șef și creator al unor
serii extrem de populare (Rahan,
de exemplu), și�a dat chiar demi�
sia din partid atunci când tancu�
rile sovietice au invadat Budapes �
ta. Treptat, se va renunța la aceas �
tă legătură mult prea strânsă cu
doctrina comunistă și sub o anu �
me presiune publică, și ca urmare
a reformulărilor din cadrul PCF,
care dorea „o cultură comunistă
mai deschisă“. Cu toate acestea,
„Pif“ va rămâne un organ de presă
comunist. Dorința de mai mare
independență a Editurii Vaillant
(care editează oficial revista) va

genera temeri și tensiuni (greve,
plecarea unei părți a redacției),
dar fără a amenința direct supra �
viețuirea publicației.

Dimpotrivă, reinventându�se
ca „Pif Gadget“, reformulând dras �
tic sumarul și apelând la diverse
tehnici de marketing capitalist
printre care extrem de popularul
gadget săptămânal, „Pif“, în ciuda
denunțurilor venite dinspre presa
catolică, devine la începutul ani�
lor ’70 cea mai populară publi �
cație pentru tineri. Climatul este
ceva mai degajat și, în vreme ce
unii membri ai redacției sunt
„militanți asumați“ precum Jac�
ques Kamb (creatorul lui Dicen�
tim și Couik) sau excelentul
desenator Eduardo Coelho, alții
nu sunt de „obediență comunistă
și nici măcar de stânga“.

Un capitol din cartea lui Maël
Rannou analizează „internațio nalis �
mul, adevărata marcă de fabrică“ a
„Vaillant“ și „Pif“. Ambele reviste
propun serii care doresc să repre�
zinte națiuni și culturi diferite, în�
crederea în pacea mondială și în
progresul științific. Celebrul erou
Rahan este și el analizat pe par�
cursul unui întreg capitol, autorul 

încercând să determine dacă acesta
este sau nu „un erou comunist“.

Nu este de mirare că „Pif“ a
reușit, atenuând discursul ideolo�
gic pur, să se adreseze unui public
extrem de larg. Este și un succes
internațional, mai ales în estul
Europei, așa cum arată „poșta ci�
titorilor“. Cartea lui Maël Rannou
vorbește de faptul că autoritățile
sovietice îl considerau însă prea
„american“, ceea ce pentru o pe�
rioadă a dus la apariția unor ediții
pirat, sau de faptul că, în Româ�
nia, revista declanșase o adevă�
rată Pifomanie și că mulți cititori
de aici făceau eforturi să obțină
revista pe sub mână, chiar și fără
gadget. În URSS circulau copii ale
planșelor de BD publicate, iar
aventurile lui Pif erau adaptate în
animație sau teatru de păpuși.

De asemenea, Maël Rannou
susține că, în raport cu doctrina
PCF din epocă, „Pif“ reușea să fie
avangardist, mai ales în ceea ce
privește interesul pentru mediu și
ecologie. Într�un studiu denumit
Pif Gadget et l’écologie politique,
autorul francez scrie: „Pif Gadget
a fost marcat de ideologia comu�
nistă. Aflat în proprietatea unor

grupuri atașate PCF, descoperim
urme ale aceste influențe în ben�
zile desenate, jocurile și articolele
publicate. Dar, într�o manieră sur �
prinzătoare, acest conținut este
deseori în avans, chiar în ruptură,
cu doctrina partidului și urmează
evoluția publicului în raport cu
chestiunile care țin de mediu.
Fără a fi un jurnal de ecologie po�
litică, revista se dovedește a fi
foarte sensibilă la problemele
ecologice, mai ales prin anumite
parteneriate (cu WWF) sau prin
serii BD specifice, foarte angajate
pe subiecte care țin de raportul cu
natura (Loup Noir), locul anima�
lelor (Ayak), protecția faunei în
fața industriei și exploatării capi�
taliste (Les Compagnons d’Uni�
verzoo sau Cogan)“.

În cele din urmă, dincolo de
aceste legături strânse cu o ideo�
logie, abordarea și promovarea ei,
așa cum a rezultat în paginile re�
vistei, i�a deschis conținutul spre
un public aproape indiferent la
politică, mult mai dornic să apre�
cieze eroi bine construiți și po �
vești bine spuse. Ceea ce, măcar
pentru mai mulți ani, a asigurat
un succes enorm revistei. SDC

Comunismul, văzut
dinspre „Pif Gadget“
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