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În avanpremieră, un fragment
din cartea lui Cosmin Perța, 
cu ilustrații de Andrei Gamarț, 
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colecția Junior a 
Editurii Polirom.

Paolo Cognetti și Gianfranco
Calligarich sunt doi dintre cei mai
apreciați scriitori italieni de azi, iar la
Editura Polirom au fost traduse
recent de către Cerasela Barbone
două noi romane scrise de aceștia.
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Laureații Premiilor Muzeului
Național al Literaturii Române

Manifestarea, ajunsă la cea
de�a XIV�a ediție, se înscrie în
tradiția de peste șase decenii a
instituției și dă seama despre
situarea MNLR în cultura ro�
mânească de�a lungul vremii.

Juriul, format din prof.
univ. dr. Mircea Martin
(președinte), prof. univ. dr.
Mircea Dumitru, prof. univ. dr.
Carmen Mușat, prof. univ. dr.
Silviu Angelescu, prof. univ. dr.
Caius Dobrescu, prof. univ. dr.
Liviu Franga, prof. univ. dr.
Ioan Cristescu (directorul
MNLR), a acordat următoarele
premii:

l Premiul „Perpessicius“ pentru
ediții critice i�a revenit lui George
Ardeleanu pentru Corespon den �
ță, vol. I�II (2021) din cadrul edi �
ției Integrala N. Steinhardt (22
volume), Editura Polirom;

l Premiul „Șerban Cioculescu“
pentru memorialistică și istorie
literară i�a fost conferit lui Mihai
Zamfir pentru volumul Scurtă is�
torie. Panorama alternativă a lite�
raturii române, Editura Polirom,
2021;

l Premiul „Petru Creția“ pentru fi�
lologie clasică nu s�a acordat în
acest an;

l Premiul „Tudor Vianu“ pentru
teoria literaturii și a culturii a re�
venit ex�aequo Laurei Pavel pen�
tru volumul Personaje ale teoriei,
ființe ale ficțiunii, Editura Institu�
tul European, Iași, 2021, și Deliei
Ungureanu pentru volumul Time
Regained: World Literature and
Cinema, Bloomsbury Publishing,
2021;

l Premiul „Alexandru Piru“ pentru
încurajarea tinerilor cercetători a
fost acordat Andreei Teliban;

l Premiul „George Călinescu“
pentru întreaga activitate i�a fost
conferit lui Eugen Negrici;

l Premiul „Eugen Lovinescu“ pen�
tru promovarea limbii și litera�
turii române în străinătate i�a 
revenit Vioricăi Pâtea, traducă�
toare;

l Premiul „Titu Maiorescu“ pen�
tru proiecte culturale majore i�a
fost acordat lui Corin Braga pen�
tru coordonarea seriei Enciclope�
dia imaginariilor din Romania,
vol. I�V, Editura Polirom;

l Premiul „Alexandru Ciorănes cu“
pentru literatură comparată i�a
fost conferit lui Mircea Mihăieș
pentru contribuția la exegeza
ope rei lui James Joyce, în anul îm�
plinirii a 140 de ani de la nașterea
scriitorului (Ulysses, 732. Roma�
nul romanului, 2016, Editura Po�
lirom; O noapte cu Molly Bloom.
Romanul unei femei, 2019, Edi�
tura Polirom; Finnegans Wake,
628. Romanul întunericului, 2021,
Editura Polirom). 

A fost acordată și o distincție
specială: Premiul pentru Mece�
nat, care i�a revenit lui Nicolae
Croitoru. SDC

Muzeul Național al Literaturii Române a decernat miercuri, 23 noiembrie
2022, în cadrul unei ceremonii hibrid, premiile pe care le acordă anual 
unor personalități ale literelor și culturii românești și străine.
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MIERCURI, 7 DECEMBRIE

l ora 15.00
Discuţie despre ediţia în limba franceză a romanului Ioșca
de Cristian Fulaș
La standul Institutului Francez din București, organizatorul
evenimentului, în colaborare cu Polirom.
Invitaţi: Carmen Mușat, Cristian Fulaș

VINERI, 9 DECEMBRIE

l ora 14.00
Noutăţi Polirom Junior
Atelier de lectură & joacă cu elevii Colegiului Naţional
„Elena Cuza“, București
Cosmin Perţa, Anisia și manuscrisul mistic
Philip Reeve, Goblini contra pitici
Philip Reeve, Aici odihnește Arthur
Sophie Green, Potkin și Stubbs. Peligan City sub 
asediul fantomelor
Participă: prof. învăţământ primar Irina Terecoasă, 
Ada Tanasă și un invitat surpriză
Moderatoare: Nona Rapotan
l ora 15.00
Noutăţi Polirom Junior Istorie
Atelier de lectură & dezbatere cu elevii Colegiului Naţional
„Elena Cuza“, București
Yuval Noah Harari, Suntem de neoprit. Cum am luat 
în stăpânire lumea
Dominic Sandbrook, Aventuri în timp. Vikingii
Dominic Sandbrook, Aventuri în timp. Cleopatra
Participă: prof. Florentina Drugă
Moderatoare: Nona Rapotan
l ora 17.00
Ego. Proză: Beatris Serediuc, Donnatela
Invitaţi: Beatris Serediuc, Robert Șerban
Moderatoare: Nona Rapotan
l ora 17.30
Ego. Proză: George C. Dumitru, Fericire
Invitaţi: Luminiţa Corneanu, Cristian Fulaș, 
George C. Dumitru
Moderatoare: Nona Rapotan
l ora 18.00
Ego. Proză: Liviu Surugiu, Sevraj
Invitaţi: Michael Haulică, Liviu Surugiu
Moderator: Dan Doboș
l ora 18.00
Noutăţi Biblioteca Polirom
La spaţiul de evenimente „Mircea Nedelciu“
Charles Bukowski, Căpitanul e dus cu pluta și 
marinarii au fugit cu vasul
John Williams, Butcher’s Crossing
Andreï Makine, Prietenul armean
Gianfraco Calligarich, Abisuri personale
Paolo Cognetti, Fericirea lupului

Invitaţi: Carmen Mușat, Ariadna Ponta, Dana Pîrvan,
Alexandra Cozmolici, Mihaela Pascu-Oglindă, 
Cristian Neagoe, Răzvan Andrei
Moderator: Dan Croitoru
l ora 18.30
Câștigătoarea Concursului de Debut al Editurii 
Polirom – 2022
Irina Anghel, Banchetul cerșetorilor
Invitate: Simona Antonescu, Irina Anghel
Moderator: Ovidiu Șimonca

SÂMBĂTĂ, 10 DECEMBRIE

l ora 12.00
Liliana Corobca (editor), Panorama postcomunismului 
în România
Invitaţi: Liliana Corobca, Raluca Oancea, Ileana Racheru,
Bogdan Murgescu, Augustin Ioan, Tudor Vișan-Miu
Moderator: Ovidiu Șimonca
l ora 13.00
Mihaela Miroiu, Aripi și rădăcini
Invitate: Mihaela Miroiu, Laura Grunberg, 
Ecaterina Safarica
Moderator: Adrian Șerban
l ora 13.30
Fiction Ltd: Varujan Vosganian, Povestiri despre 
oameni obișnuiţi
Invitaţi: Varujan Vosganian, Horia Gârbea
Moderatoare: Claudia Fitcoschi
l ora 14.30
Dorin Stănescu, Șampania regilor. O istorie a primei fabrici
de șampanie din România, Pivniţele Rhein & Cie (1892-
2022)
Invitaţi: Bogdan Murgescu, Ion M. Ioniţă, Dorin Stănescu
Moderator: Adrian Șerban
l ora 15.00
Seria de autor Gabriela Adameșteanu, Voci la distanţă
Invitaţi: Gabriela Adameșteanu, Bianca Burţa-Cernat,
Alexandru Cistelecan
Moderator: Matei Martin
l ora 16.00
Carte-eveniment: Adriana Babeţi, Dicţionarul romanului
central-european din secolul XX
La spaţiul de evenimente „Mircea Nedelciu“
Invitaţi: Mircea Martin, Ioana Pârvulescu, 
Oana Fotache-Dubălaru, Mircea Vasilescu, 
Emanuela Stoleriu
Moderatoare: Adriana Babeţi
l ora 16.00
Biografii romanţate: Alina Nelega, Marioara Voiculescu.
Mareşala teatrului românesc
Invitate: Alina Nelega, Nona Rapotan
Moderator: Adrian Botez
l ora 16.30
Biografii romanţate: Bogdan Răileanu, Preda. Adevărul 
ca o pradă
Invitaţi: Gelu Diaconu, Bogdan Răileanu
Moderator: Adrian Botez

l ora 17.00
Întâlnire cu cititorii: Daniela Zeca-Buzura, Demonii vântului,
ediţie aniversară
Invitaţi: Daniela Zeca-Buzura, Maria Grigore, Constantin Toma
Moderatoare: Mihaela Moroșanu
l ora 17.30
Ego. Proză: Anca Vieru, Fără poză de profil
Invitaţi: Anca Vieru, Florin Iaru
Moderator: Adrian Botez
l ora 18.00
Cristina Modreanu, Teatrul ca rezistenţă. Oameni de teatru
în arhivele Securităţii
Invitaţi: Cristina Modreanu, Florin Iaru
Moderator: Matei Martin
l ora 18.30
Ego. Proză: Alexandru Vakulovski, Letopizdeţ. Cactuși albi
pentru iubita mea
Invitaţi: Bogdan-Alexandru Stănescu, Vasile Ernu
Moderator: Adrian Botez

DUMINICĂ, 11 DECEMBRIE

l ora 12.00
Dezbatere Biblioteca Polirom
Salman Rushdie, Limbaje ale adevărului
În parteneriat cu PEN România
La spaţiul de evenimente „Mircea Nedelciu”
Invitaţi: Carmen Mușat, Iulia Gorzo, Florin Iaru, Dan Croitoru
Moderator: Radu Vancu
l ora 12.00
Armand Goșu, Putin. Obsesia imperiului
Invitaţi: Armand Goșu, Teodor Baconschi, Dan Perjovschi
Moderator: Ovidiu Șimonca
l ora 12.45
Andrei Ursu, Roland O. Thomasson (coord.), 
Căderea unui dictator. Război hibrid și dezinformare 
în Dosarul Revoluţiei din 1989
Invitaţi: Andreea-Iuliana Bădilă, Mihai Dănilă, Luciana 
Marioara Jinga, Dumitru Lăcătușu, Andrei Florin Sora,
Adrian-Claudiu Stoica, Andrei Ursu
Moderator: Ovidiu Șimonca
l ora 13.30
André Bazin, Ce este cinematograful?, volumul II
Invitaţi: Gabriela Filippi, Andrei Gorzo, Andrei Rus
Moderator: Adrian Șerban
l ora 14.00
Noutăţi Biblioteca Polirom
Jackson R. Bryer, Cathy W. Barks (editori), Dragă Scott,
scumpă Zelda. Scrisorile de dragoste dintre 
F. Scott Fitzgerald și Zelda Fitzgerald
Albert Camus, Jurnale de călătorie
John Steinbeck, Autobuzul rătăcitor
Philip Roth, Patrimoniu. O poveste adevărată
David Grossman, Sunt și copii în zigzag
Invitaţi: Marina Vazaca, Veronica D. Niculescu, Dana Pîrvan,
Cristian Teodorescu, Radu Paraschivescu, Ioan Stanomir,
Bogdan-Alexandru Stănescu
Moderator: Dan Croitoru

EDITURA POLIROM LA GAUDEAMUS 2022 
PROGRAM DE EVENIMENTE

În perioada 7-11 decembrie 2022, Editura Polirom
participă la ediţia cu numărul 29 a Târgului de
Carte Gaudeamus, care se va desfășura în pavili o -
nul B2 al Complexului Expoziţional Romexpo.

Evenimentul este organizat de Radio România și
finanţat de Ministerul Culturii. Programul târgului
va fi zilnic între orele 10.00 și 20.00. Accesul pu -
blicului va fi gratuit.
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Avem o problemă, și încă una mare.
Este pentru prima oară când chiar
cred că avem toate șansele să in�
trăm în „lumea bună“ cu o mișcare
radicală antieuropeană care să
crească în mod constant, susținută
și amplificată de mai multe forma �
țiuni politice, cu AUR în frunte și,
la țambal, doamna Șoșoacă. 

Cauzele sunt multiple, dar rezulta�
tul în 2024 poate fi unul extrem de
trist pentru scena noastră demo�
cratică. Fetele și băieții care se pun
astăzi să călărească valul în creștere
de frustrare din societate au la dis �
poziție infinit mai multe mijloace
eficiente de propagandă chiar de �
cât aveau de�alde Vadim cu PRM
sau Becali. 

Liniștea deplină visată pentru
ultimul mandat de către Klaus Io�
hannis are toate datele să ne arunce
din 2024 încolo într�o perioadă tur�
bulentă, în care PSD�ul să ni se pară
o lumină a democrației înfruntând
iarna polară a șoșocilor, simionilor,
capsalilor și tuturor celor care își
caută deja culcuș (cu influență, cu
bani la pachet) prin AUR sau S.O.S.
România. Căci nu vor mai intra în
2024 în Parlament doi profesori de
istorie de la țară de care n�au auzit
decât familiile lor, ci vom avea

runda doi, pe steroizi, de Partidul
Poporului Dan Diaconescu. Adică
vor intra oameni de bază de parale
și, evident, tricolor în piept și la�
crimi de crocodil vărsate pentru
țărișoară.

AUR a avut la alegerile prece�
dente un sprijin dintr�o zonă care
nu s�a mai implicat atât de fățiș și
eficient în vreun scrutin, e vorba de
rețele religioase, fără ca acestea să
fie total formale. Este motivul pen�
tru care nici sondajele de opinie nu
au surprins o asemenea mișcare
din timp, pentru că ea se desfășura
mai curând la predică decât în
văzul tuturor. Pandemia instalată
în primăvara lui 2020 le�a dat ceva
aripi, dar le�a și mărit anvergura pe
măsură ce a trecut timpul. Din pă�
cate, metodele de prevenire a unor
îmbolnăviri în masă atunci când la

nivel global intră în circulație un
virus nou, pentru care nu există
vaccin sau tratamente omologate,
nu diferă astăzi cu mult de cele din
Evul Mediu. Respectiv carantinarea
populației, cu interzicerea de drep�
turi fundamentale. Pentru AUR a
fost o șansă nesperată și pe care a
fructificat�o din plin. Interzicerea
pelerinajelor religioase sau a sluj�
belor în spații închise au lovit direct
tocmai în interesele și credința
celor care au constituit nucleul
inițial de votanți.

Pe lângă zona creștinilor pro �
testanți, tot mai influentă și la noi, în
sânul Bisericii Ortodoxe Române au
apărut curente radicale (nu de ieri
sau de azi) care sfidează linia oficială
moderată a Patriarhiei și care își gă�
sesc, la rândul lor, o unealtă eficientă
din punct de vedere politic în for �
mațiuni precum AUR. Într�un județ
ca Suceava, deloc întâmplător cu
unele dintre cele mai mici rate ale
vaccinării din întreaga țară, AUR
amenință să devină primul partid ca
importanță în alegerile viitoare. 

Rețelele sociale ne�au cambu�
zat în bule, iar conținutul care ne
este livrat e în concordanță cu pro�
priile afinități și convingeri. De�
geaba stăm însă noi într�o bulă a
noastră, căci și votanții AUR le au pe

ale lor și, mă tem, devin mai mari și
mai active decât ale noastre, ale
celor cuprinși de lehamitea despre
care scriam de curând tot aici. Citiți
comentariile la paginile politicieni�
lor care salută desemnarea Rusiei
de către Parlamentul European drept
stat sponsor al terorismului sau
susțin dreptul la suveranitate și inte�
gritate teritorială al Ucrainei și veți
avea ocazia de a ieși din bula de prie�
teni și să gustați puțin din ceea ce, la
un moment dat, ar putea deveni un
discurs dacă nu dominant, măcar
important și cu impact electoral. 

Pe lângă pandemie, război,
avem și o deteriorare fără precedent
în ultimii mulți ani ai nivelului de
trai. Cei care au puțin au început să
aibă și mai puțin, unii să rămână
chiar fără nimic. E un ciclu care,
vedem, e doar la început și inflația e
departe de a se domoli, mai ales în
România și pe continentul euro�
pean. Banii puțini devin și mai pu �
țini cu fiecare lună ce trece. Și un
venit decent să ai, tot observi că
viața devine înfiorător de scumpă în
raport cu capacitatea de a câștiga
mai mulți bani pentru a încerca să�
ți păstrezi nivelul de trai. Când 100
de lei nu mai reprezintă mare lucru
ca putere de cumpărare, guvernul
anunță că va suplimenta pensiile de
mizerie oricum ale părinților sau
bunicilor noștri cu câteva sute de lei
sau 1.000 de lei, și asta semestrial. 

Nu în ultimul rând, pofta pre �
zidențială de liniște a adus la putere

o mega�coaliție care este practic
imposibil de dărâmat în Parlament
prin moțiune de cenzură. Opoziția
a ajuns, pe fondul alipirii PNL la
căruța pesedistă, să nu mai con�
teze cu adevărat în dezbaterea pu�
blică și cu atât mai puțin în cea
electorală. O tăcere de mormânt în
presa mainstream este asigurată
de sumele uriașe vărsate de par�
tide în mod direct către televiziuni,
dar din banii publici de la AEP. Po�
porul plătește singur pentru o ma �
re minciună prin omisiune – că
totul e sub control, și iarna asta o
să fie cald. 

În vreme ce PSD își va păstra
electoratul, pentru că asta a știut
să facă cel mai bine dintre toate
partidele de la noi, să vorbească pe
limba votanților săi (și să le mai
scape și câteva ceva, printre de�
gete, dar votanții săi sunt convinși
că, spre deosebire de ceilalți, PSD
„mai și dă“), PNL se prefigurează ca
cel mai mare perdant al întregii
operațiuni de liniște mormântală
și vioară a doua la guvernare. Pen�
tru că, dacă mișcarea AUR�Șoșoacă
va lua stupefiant de multe voturi
în 2024, nu vor mai rămâne voturi
în coșul politic, la modul conside�
rabil, decât pentru PSD. Iar PSD va
face guvernare și va ieși pe un cal
alb să ne anunțe că ne ferește el de
radicalii de la AUR. Și noi chiar o
să fim fericiți și o să�i aplaudăm,
pentru că parcă nici Ciolacu nu
mai e Dragnea, nu�i așa? SDC

România a avut rezultate în fotba�
lul mare atâta timp cât a fost con�
temporană cu fotbalul mare, în
secolul trecut. În mileniul curent,
doar ni se pare că trăim în același
timp cu ceilalți. 

Adevărul e altul și anume
acesta: nu am ținut pasul. România
a ieșit din modernitate și s�a întors
la pre�modernitate, la amatorism.
Modelul de bază e o combinație de
primitivism și parvenire. 

Raiul proxeneților și declinul
perpetuu

Fotbalistul român mediu sta�
tistic nu mai joacă fotbal din mo�
tivele corecte (cele enunțate chiar

de Dan Petrescu, într�un interviu
deunăzi în „Gazeta sporturilor“, și
anume ca să câștige meciuri, trofee,
să lase o amprentă). Nu, o ia lejer. 

Iar în capul aceluiași fotbalist
român mediu statistic fotbalul e
doar o scurtătură pentru o viață
plină de bani și obiecte. Visul de
aur nu mai este să joci la Real Ma�
drid sau Barcelona (ca la Hagi sau
Popescu), visul de aur de astăzi
seamănă mai degrabă cu raiul
proxeneților. 

Fără atitudine, fără mentali�
tate sănătoasă, fără administrație
și în definitiv fără fotbaliști, fotba�
lul românesc nu putea avea alt
des tin decât acest declin perpetuu. 

Progresul e în altă parte
Între timp, alte țări, alte obice�

iuri. Există progres constant până
și în Australia, ca să nu mai vorbim
de Japonia (să le vedem în Qatar). 

Mondialul pică la venirea ier�
nii și pică prost. Qatarul a fost o
alegere greșită, bazată pe corupție
și gargară cu globalizarea fenome�
nului. La fel cum Rusia, un stat te�
rorist, a fost o alegere greșită acum
patru ani. 

N�o să alunge fotbalul regi�
murile iliberale, cum nu le�au
alungat nici Jocurile Olimpice,
nici la Berlin în 1936, nici la Bei�
jing în 2008.  

Știm, dar nu ne mai pasă 
cum, când merge spre o sută

de ani de Mondiale, fotbalul a de�
venit strict o afacere, care nu mai
cunoaște nici o graniță în goana
după capital. Cadavrele miilor de
muncitori îngropați sub arene nu
vor conta. Nu va apărea o mișcare
și viața amărâților care mor pe
șantiere contează. Luxul stupid are

o umbră pe care suntem învățați să
o ignorăm. Caracteristica princi�
pală a timpului nostru este aceas �
ta: știm, dar nu ne mai pasă. 

Căci boicotul n�o să aibă tre�
cere și tot o să ne uităm la fotbal,
fiindcă până la urmă câte mon�
diale prinde și un om într�o viață? 
Ne uităm fiindcă vrem să vedem
ultimul bal al lui Messi, al lui Ro�
naldo, al lui Lewa, al lui Benzema,
al lui Modrić, al lui Cavani, al lui
Suarez. O generație grozavă iese la
pensie și vrem să vedem cum arată
viitorul pe gazon. Căci dincolo 
ne�am lămurit – nu e bine. Dar ne
uităm, suntem vinovați.

Platon știa 
Fotbalul nu mai e cultură po�

pulară, fotbalul nu mai înseamnă
legende mondiale, Pelé, Cruyff,
Kempes, Rossi, Maradona, Mat�
thaus, Baggio, Zidane. S�a transfor�
mat într�o întreprindere mutilată
la fel ca restul de „imagine“. 

Da, fotbalul a fost înghițit ca
toate celelalte de o piață devorată

de lăcomie. Sunt mii de ani de când
un vechi atenian a scris că ruina
apare când negustorul, a cărui
inimă este împlinită de bogăție, în�
cepe să conducă. Îl chema Platon și
a jucat în echipa învinșilor. Dar
Platon știa.

Sfârșitul corect al acestui Mon�
dial rușinos (Cantona l�a înțeles
și a exprimat ideea exact) ar fi să
fie câștigat de Qatar, după ce va fi
mituit pe drum toți adversarii, iar
la sfârșit să ni se spună că e spre
binele fotbalului, care se dezvoltă,
iată, multilateral. SDC

ANDREI CRĂCIUN
CULEGĂTORUL DE HARFE

Și noi în rândul lumii

Ultimul bal 

GEORGE ONOFREI
DIN COLȚUL OPUS

Mondialul de fotbal (născut în 1930, în Uruguay) a ajuns la 
nouăzeci și doi de ani și a mai ajuns el și să fie cu totul altceva 
decât visau pionierii.
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Avem un an de guvernare PNL�
PSD. Din punct de vedere politic
n�a fost prea mare zbucium, dar
în această toamnă tensiunile au
început să iasă la iveală, semn că
anul 2024, cu patru rânduri de
alegeri, se apropie.

Întrebarea e ce lasă în urmă pen�
tru cetățeanul de rând guverna�
rea liberalo�social democrată
după primul an de conviețuire?
Dacă ne referim la realizări, nu
mare lucru. Dacă vorbim de nive�
lul de trai, în mod cert asistăm la
o deteriorare vizibilă, cauzată în
principal de nivelul sufocant al
inflației. 

De la 1�2 la sută cât am avut în
anii trecuți, în care scumpirile
erau în cel mai rău caz de câțiva
zeci de bani la un produs, inflația
a săltat binișor de 15 la sută. În
realitate, produsele de bază au cu�
noscut scumpiri galopante, unele
alimente dublându�și prețul. 

Sectorul privat are de suferit

cel mai mult. Nici vorbă în această
zonă de majorări de salarii, mai
degrabă se pune problema păs�
trării locurilor de muncă. Prețul
insuportabil al energiei mușcă se�
rios din profituri, iar mulți antre�
prenori se întreabă dacă în acest
ritm vor putea trece cu bine iarna.

Există o nervozitate generală
în societate, care nu se vede în
stradă, prin proteste pe străzile
marilor orașe, dar încrâncenarea
se simte peste tot, în magazine, la
muncă, în trafic sau în discuțiile
cu rudele și prietenii. Sunt prea
multe crize care vin peste noi una
după alta, oamenii sunt bom bar �
dați cu tot felul de informații. Când
există atâtea nenorociri, atunci
apar și dezinformările.

Doi ani de pandemie au pus
nervii tuturor la încercare, dar a
venit războiul din Ucraina, care a
tensionat și mai mult atmosfera.
Chiar dacă șansele ca războiul să
se extindă sunt mai mici ca la în�
ceput, există o stare de tensiune,

pentru că vorbim totuși de un
conflict militar în regiune.

Revenind la primul an de gu�
vernare PNL�PSD, marile proiecte
ale României au fost ratate unul
după altul. Nu a început cons �
trucția nici unui spital regional
nou, iar Moldova continuă să fie
văduvită de autostrăzi. E adevărat
că niscaiva tronsoane sunt în
lucru pe A7, dar va mai dura ceva
timp până vom vedea primii kilo�
metri de autostradă. Dacă ne refe�
rim la zona Iașului, dopul de la
Podu Iloaiei continuă să dea bă�
taie de cap șoferilor în fiecare
weekend, iar trecerea munților
ră mâne un calvar.

Nici în privința PNRR nu
stăm mai bine. Proiectele se deru�
lează într�un ritm extrem de lent,
iar termenul limită 2026, până la
care putem lua banii europeni, ne
dă deja frisoane. 

Din punct de vedere politic,
dacă ne gândim la câștigurile ce �
lor doi actori importanți din arcul
guvernamental, ultimul an a fost
favorabil mai degrabă pentru
PSD. Sondajele arată că partidul
condus de Marcel Ciolacu stă de
luni bune la peste 30 la sută, în
timp ce liberalii sunt mult în ur �
mă. Iar șansele revenirii PNL pe
cai mari sunt minime. 

Interesant, PSD a omorât toa �
te temele care îi erau defavorabile
pe vremea când partidul era con�
dus de Dragnea. Acum nu mai
există emoție în societate pe nici
un subiect. 

Despre tema anti�co rupție se
vorbește în surdină, iar noua con�
ducere a PSD a avut grijă să nor�
malizeze relația cu frații socialiști
de la Bruxelles și să pozeze în
partidul pro�european și pro�
NATO. În prezent, AUR e partidul
nefrecventabil, în timp ce PSD e
curat și uscat, numai bun de scos
în lume.

Cât privește PNL, partidul
condus de Nicolae Ciucă nu trece
printr�un moment favorabil. PSD
reușește să transfere bună parte
din pasivul guvernării înspre
PNL, liderii social�democrați po�
zând în oamenii cei buni care vor
să facă lucruri minunate, dar nu
reușesc din cauza liberalilor. 

Guvernarea a ajuns un con�
curs de frumusețe în care fiecare
încearcă să smulgă aplauze din
partea spectatorilor. E cunoscută
grija PSD față de chestiunea pen�
siilor, hop a ieșit PNL cu propune�
rea majorării cu 15 la sută. 

În final s�a convenit 12,5 la
sută, procent oricum nesemnifica�
tiv în raport cu galopul scumpirilor

din ultima perioadă. Bilanțul gu�
vernului la un an de la instalare
nu este nici pe departe unul mul �
țumitor. 

E adevărat că au existat des�
tule lebede negre în aceste ulti�
mele 12 luni, însă am avut cu toții
așteptări mult mai mari din partea
unei coaliții cu un sprijin solid în
Parlament. 

Cu cât ne apropiem de mo�
mentul alegerilor, cu atât guver�
narea va fi mai șubredă. 

În plus, momentul rotativei
din primăvara anului viitor va
amplifica tensiunile între cele
două partide. PSD și PNL vor ră�
mâne însă împreună, pentru că
altfel, vorba lui Ciolacu, s�ar des�
chide cutia anticipatelor. PSD va
prelua poziția de premier, iar din
acel moment se va accelera căde�
rea liberalilor. SDC

FLORIN GHEŢĂU
VAGONUL CU VORBE

Corigenții de la
Palatul Victoria

Zilele trecute a apărut un nou
sondaj ce cuantifică opiniile ro�
mânilor despre realitatea con�
temporană, despre direcția în
care merge societatea și direcțiile
în care și�ar dori ei să meargă.
Nimic nou, nimic neobișnuit. 

Doar că în capul articolului de ziar
care comenta sondajul am văzut o
informație incredibilă: peste ju�
mătate dintre români consideră că
situația din România actuală este,
pe ansamblu, mai rea decât cea de
dinainte de 1990. Sondajul, reali�
zat de INSCOP Research, a fost
făcut în două etape. În prima, din
mai�iunie, procentul celor care ve�
deau o Românie mai degradată
decât în comunism a fost de 54%.
În a doua etapă, desfășurată în
septembrie�octombrie, procentul
a crescut la 57,4%. Bănuiesc că mai
e loc de creștere. 

Îmi dau seama că astfel de răs�
punsuri – nu foarte nuanțate, căci se
raportează la întrebări închise („Azi

e mai bine/ mai rău decât...?“) – ex�
primă mai degrabă o nemulțumire
față de o stare actuală decât o nos�
talgie după o lume dispărută pe
care, dat fiind că de�atunci au tre�
cut peste 30 de ani, mulți dintre
respondenți nici nu au cunoscut�o.
Și totuși simt nevoia să reacționez.
Mi se pare prea absurd. Fiindcă eu
am cunoscut�o, iar realitatea de
atunci e atât de departe de cea de
azi, atât de urâtă și atât de mizera�
bilă, încât rezultatele unui astfel de
sondaj mă zgândăre undeva adânc.

Asta deși știu că nu poți schimba
idei înrădăcinate așa, pur și simplu,
fără vreo bază rațională, în mintea
oamenilor. La urma urmei, toți
avem dreptul la propriile opinii –
chiar dacă înainte de 1990, dacă ar
fi îndrăznit cineva să nu�și țină gura
și să declare public că odinioară era
mai bine, ar fi fost abordat imediat
de autorități, probabil arestat, bătut
un pic și vârât câtva timp la închi�
soare. Mde, poate că de fapt era mai
bine atunci, când românii nu aveau
voie să�și trâmbițeze opiniile critice
peste tot, când vrei și când nu vrei.

România de astăzi nu e, desi �
gur, o țară ideală, nici măcar întru
totul tolerabilă, și merită să fie
rușinată de cetățenii ei (altfel nici
ei, nici unul dintre noi curat ca 
lacrima). Dar, pentru numele lui
Dumnezeu, măcar să ne alegem
bine comparațiile! Poți contrapune
România de azi Franței, Germaniei,
Australiei, o poți compara cu un oa�
recare beneficiu sociologic cu Ro�
mânia interbelică sau chiar cu mica

Românie a lui Cuza și Carol I, dar să
vezi în România comunistă o lume
mai bună decât cea de azi denotă o
lipsă de discernământ aproape ri�
dicolă. Răul acut din societatea
noastră își are originile aproape in�
tegral în lumea de atunci, din anii
1970�1980. Lipsa spiritului moral,
necinstea și minciuna institu țio �
nalizate și generalizate, care erau
metode de supraviețuire, atunci
s�au perpetuat în formele în care 
s�au perpetuat. 

Schimbările în bine s�au petre�
cut abia după căderea comunismu�
lui, iar acolo unde lucrurile s�au
degradat, ele s�au degradat într�o
continuare firească a indolenței,
indiferenței sau ignoranței ce au
prosperat în acea epocă.

Putem critica oricât România
contemporană, dar țara asta, așa
cum o fi ea în 2022, e modelată de
noi, cei de astăzi, după voința și
putința noastră. Dacă arată rău, în�
seamnă că de atât am fost în stare.
Chiar și așa, comparația cu România

comunistă e contraproductivă (deși
probabil că le oferă sociologilor
unele date despre mentalitatea ro�
mânilor). Chiar dacă luăm în calcul
aspectele cele mai urâte ale socie �
tății contemporane, tot nu poți să
compari precaritatea de azi cu să�
răcia lucie și fără speranță de ieri,
nemulțumirea vocală de azi cu tă�
cerea umilă și lașă de atunci, ne �
siguranța financiară și margina� 
lizarea socială de acum cu mizeria
definitivă, combinată cu dezumani�
zarea progresivă, a sclavilor înfri �
coșați, lipsiți de voce și chip, din anii
comunismului.

Încă îmi vine greu să cred mai
mult de jumătate dintre cei ce au
răspuns la sondajul amintit au
putut vedea în comunism ceva nu
doar mai bun decât lumea în care
trăiesc azi, ci – mai mult – ceva ce
poate fi asociat cât de cât cu ideea
de bine: „binele din comunism“.
Ăsta e un animal care nu există. Deși
poate că a trecut deja atâta timp,
încât realitatea aceea s�a estompat
prea tare. Am uitat – au uitat. Un
mic remember n�ar strica, dacă tot
vin sărbătorile și, în același timp,
aniversarea a nu știu câți ani de la
o revoluție tot mai ignorată. O să
vedem data viitoare. SDC

RADU PAVEL GHEO
ROMÂNII E DEŞTEPŢI

O comparație incredibilă
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Luat de valul muzicilor din 
emisfera sudică, era să trec
peste o apariţie îndeajuns de
mult aștep tată ca să mi se
tocească răbdarea și să uit de
ea: Megadeth – The Sick, the 
Dying... and the Dead! (2022,
Universal Music).

Fanii devotați, care îl urmează pe
Dave Mustaine de aproape patru
decenii, n�au uitat, nu s�au im pa �
cientat, ci au precomandat conș �
tiincioși albumul, în diferitele lui
formate: vinil, CD sau digital. Ma �
nagementul casei de producție nu
putea să neglijeze nostalgia re �
belilor de odinioară, ajunși la
vârsta când își pot permite un lux
cu tentă audiofilă: să reasculte (de
pe) benzi magnetice, pur analog!
De�aia s�a publicat și varianta pe
casetă audio. Eu m�am limitat la
clasicul vinil, cumpărat cu dis �
count, l�am ascultat o singură dată
și, habar n�am de ce, l�am pus deo �
parte, aproape uitându�l. 

Foarte curând, însă, am primit
un imbold ca un șut în fund, odată
cu achiziția altui disc Megadeth:
United Abominations (2007). Îl
văzusem doar CD și nu�l scăpasem.
Acum a venit ca vinil, adăugându�se
la colecție. Din păcate, fără să o

completeze. Nici pe acesta nu l�am
ascultat de două ori, abando nându�l
fără mustrări de conștiință lângă
celălalt. Dar în fiecare zi trecută de
la gestul meu abomi nabil m�a ur �
mărit senzația că am comis o ne� 
dreptate, o prostie, o crimă chiar!
Cum așa, să iasă un album nou
Megadeth, iar eu să nu�i acord cea
mai mare parte din timpul cheltuit
pe audiții muzicale?! 

Megadeth – deși parcă e mai
corect spus MegaDave, pentru că
Dave este liderul incontestabil – s�a
lipit de mine într�un fel pe care mi�e
greu să�l înțeleg, dar și mai greu să�l
explic. Megadeth/ Mustaine nu este
nici Mozart, nici Mahler, nici Muddy
Waters, nici Mahavishnu Orches �
tra, nici alte nume mai ves tite care
încep cu M. 

Am toate discurile Megadeth
oficiale, am destule concerte pe
DVD și am ratat doar unul dintre
cele ținute la noi în țară. Totuși, nu
sunt un fanatic, nu umblu după
rarități, exclusivități ori produse
comerciabile. Am destule dioptrii la
ochelari ca să observ o anumită
linearitate a compozițiilor de�a
lungul și rotundul celor 16 albume,
un stil agresiv inconfundabil (ținta
fiind „sistemul“), dar și o netrucată
dorință de succes. Or, succesul e
raison d’être pentru „sistem“, iar

Megadeth/ Mustaine și�a câștigat –
greu, însă pe drept – locul în ie �
rarhia zeităților showbiz. Nu mai
poate pretinde că luptă contra celor
„mai sus puși“, vorba Sarma lelor
Reci. Dar îi ajută pe cei supuși? 

Evidența este favorabilă: chiar
dacă muzica Megadeth n�a provo cat

revolte și anarhie (sau nu știu eu de
așa ceva), starea de catharsis în care
intră ascultătorul valorează cât
orice tratament cu xanax, marijuana
sau altă substanță psihotropă. 

Și trebuie precizat că nu tex �
tele lui Mustaine (accesibile cu
booklet�ul la îndemână, inteligibile

și nevorbitorilor nativi de engleză
americană), ci vocea lui funcțio nea �
ză pe post de supapă ori adjuvant al
sufletelor chinuite. E ceva în tim �
bru, în ritmul rostirii, în rău tatea
cu care își recită versurile, ceva ce
jupoaie, râcâie, smulge, curăță
până la sânge zgura adunată într�o
viață de neviețuit! 

Asta am simțit eu în cele două
zile în care n�am putut asculta
altceva decât MegaDave! Tocmai
mă pricopsisem iarăși cu gripa de
toamnă și mă perpeleam pe toate
părțile (chinuit și de gândul că voi
pierde ce n�am căutat), când am
regăsit discul sus�pomenit și l�am
învârtit pe platan, înghițind „dul �
ceața“ dozelor de theraflu deodată
cu versuri precum:

The timing is right to exact
my revenge

Spilling enemy blood, I will fight
to the end...

I’m a soldier of fortune, of
torture, and pain...

Mai trebuie, oare, să adaug
niște emoticoane rânjite? SDC

Bolnav, uituc, dar nu pe moarte!
DUMITRU UNGUREANU
ROCKIN’ BY MYSELF
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S-a lansat în cadrul Festivalului
Naţional de Teatru (FNT), în
primitoarea sală Studio a
Teatrului Odeon, Dicţionarul
Multimedia al Teatrului Româ-
nesc (DMTR), runda cu numărul
trei. Este un proiect lansat de
Asociaţia Română de Pro-
movare a Artelor Spectacolului
(ARPAS) la ideea Cristinei Mod-
reanu. Echipa a intuit necesi-
tatea unui asemenea instru-
ment valorizator, o formă de
memorializare a teatrului 
autohton, și i-a dat curs. 

Știam de inițiativă și de eforturile de
găsire a finanțărilor necesare. Pri�
mul pas a fost în 2020, când, ca
membră a grupului de cercetare
atașat dicționarului (teatrologi, cri�
tici de teatru și studenți de la trei
Universități – „Babeș Bolyai“ din Cluj
Napoca, de Arte din Tg. Mureș și, ul�
terior, Națională de Arte „George
Enescu“ din Iași, Departamentele de
Teatru) am realizat câteva fișe din�
tre cele 50 câte se aflau pe lista ini �
țială. Am făcut demersurile de
do cumentare și redactare inclusiv
la etapa a doua (2021), a treia (2022)
și voi rămâne alături de dicționar. E
unicul în România și mai mult decât
necesar, adună între copertele sale
virtuale patrimoniul nostru scenic. 

CELE TREI FAZE AU ÎNSUMAT
150 DE FIȘE

Cum am mai tot spus și scris, ca să
se audă până unde trebuie, DMTR
e o platformă digitală care aduce
în secolul XXI cercetarea, formele
ei de exprimare și de depozitare.
Dicționarul părăsește printul și se
instalează în cibernetic, arhivând
trecutul în portrete ale artiștilor
ce au marcat arta scenică autoh�
tonă și în reconstituirea descrip�
tivă a unora dintre spectacolele
lor. Perioada de referință s�a ex�
tins din 1950 până în 2020, iar
completarea sumarului se face
pas cu pas, pe măsura obținerii
subvenției. Cele trei faze au însu�
mat 150 de fișe, dar mai este mult
până când să se ajungă la o acope�
rire măcar satisfăcătoare a peisa�
jului teatral autohton. 

O versiune în engleză e în lo�
gica secvențialității firești, ar des�
chide orizonturile și către oameni
de teatru din întreaga lume. Numă�
rul mare de accesări din acești trei
ani de existență online demons�
trează cu argumente obiective ros�
tul lui de depozit de referințe esen �
 țiale într�un domeniu (al teatrului)
supus perisabilității odată ce cor�
tina se închide.

Printre contribuitori se numără
Miruna Runcan, Raluca Bla ga, Mi�
rella Patureau, Anca Hațiegan,
Anca Ioniță, Mihaela Michailov,
Mirela Nagâț, Eleonora Ringler
Pascu, Raluca Sas Marinescu etc.
Nouă din totalul de 150 de fișe ale
DMTR sunt documentate și scrise
de mine: actrița Dorina La zăr, acto�
rul Ștefan Iordache, regizorul Sil�
viu Purcărete, regizoarea Marga �
reta Niculescu, scenograful Dan 

Jitianu, teatrologul Sorina Bălă�
nescu, actorul Petru Ciubotaru,
compozitorul Vasile Șirli și specta�
colul Phaedra montat de Silviu
Purcărete la Teatrul Național „Ma �
rin Sorescu“ din Craiova. 

ARTIȘTI ALE CĂROR CARIERE
SUNT SINTETIZATE ÎN
ARTICOLE ORIGINALE

Iată câteva rânduri din cele mai
noi upload�uri apărute sub sem�
nătura mea. Sorina Bălănescu:
„Datoria principală a criticului e
față de cei din sală, pentru ei a scris
Sorina Bălănescu cronici, «clar
pentru public, dacă acel public are
încredere în cuvântul tău. Nimeni
nu modifică un spectacol, pentru
că un cronicar, fie unul credibil, a
zis că spectacolul este mediocru
ori, de�a dreptul, prost». Parcur�
gând articole care reflectă o crea �
ție, cititorul își limpezește îndo �
ielile, își certifică gânduri, se mo�
delează ca privitor avizat, benefi�
ciază de ghidaj de specialitate“. 

Petru Ciubotaru: „Din lunga
listă a tipologiilor interpretative,
o altă postură scenică cu care
Petru Ciubotaru s�a asortat este
bufonul. Acest caracter complex,
împletire subtilă de tragic și co �
mic solicită armonizarea a două
registre fundamental contrastan �
te. L�a jucat în A douăsprezecea
noapte de William Shakespeare,
cu un firesc care îl decupa. Avea
deliberat ceva din Charlie Chaplin
în ipostaziere, o combinație în
echilibru interpretativ. A jucat cu
o precizie sedimentată în stagiu�
nile de carieră îndelungată, cu o
înțelepciune profesională care
atră gea atenția fără să fie stridentă

și care stimula ansamblul la a că �
rui reușită contribuia. Pălărie, la�
valieră, baston, o vestimentație
teatralizată prin uzură voită, pos�
tura și mersul inconfundabil al lui
Charlot, stilizate, un mix de grav și
lejer existențial“. 

Vasile Șirli: „Cu Silviu Purcă�
rete a colaborat de 50 de ori, o cifră
impresionantă care atestă multi�
plele resorturi profesionale co�
mune, în țară și străinătate (Fran ța,
Grecia, Japonia, Luxemburg, Ma �
rea Britanie, Norvegia, Rusia, Slo�
venia, Ungaria), iar numărul con �
tinuă să crească. Elementul care l�a
menținut atât de aproape și atât de
îndelung alături de acest director
de scenă este relaționarea auten�
tică în echipă. Din punct de vedere
artistic, la Vasile Șirli fundamen�
tală în reușită e «libertatea de a
propune muzică», adică exact ceea
ce dorește și Purcărete de la cei cu
care lucrează“.

La lansarea din FNT a fost ta re
frumos și emoționant. Am fost
mulți dintre realizatori, dar și
artiști ale căror cariere (de regizori,

scenografi, actrițe, actori, teoreti�
cieni) sunt sintetizate în articole
originale (regula e să nu depă �
șească 10.000 de semne), fotogra�
fii și, acolo unde există, videouri
relevante. Dorina Lazăr, Mariana
Mihuț, Victor Rebengiuc, Emi Bo�
roghină sunt câțiva dintre cei
prezenți. 

Și, cum se întâmplă în Româ�
nia, la numai câteva zile după, s�au
anunțat rezultatele noii sesiuni de
finanțare AFCN, de unde s�au alo�
cat bani pentru concretizarea eta�
pelor de până acum. Nu a fost ușor
în acești ani, au fost necesare reve�
niri prin contestații și reevaluări
pentru a convinge de utilitatea in�
discutabilă a acestei resurse online
de informații. Deocamdată, DMTR
nu a obținut stipendie pentru a
continua. O decizie de neînțeles!

La întâlnirea din cadrul FNT
s�au oferit spectatorilor și carto�
line cu imagini din spectacole me�
morabile și cu portrete, incluzând
codul QR pe care îl pot scana pen�
tru a ajunge direct la site. Adică
aici: https://www.dmtr.ro/. SDC

OLTIȚA CÎNTEC
DATUL ÎN SPECTACOL

ION BARBU
PINACOTECA DIN PETRILA

DMTR, pasul trei
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INTERVIU CU SCRIITORUL ȘI JURNALISTUL PETRE BARBU:

„Să nu uităm niciodată
că suntem liberi și că
putem să scriem orice“

ALINA VÎLCAN

În acest an ați publicat la Poli-
rom romanul Vremea tatălui,
care spune povestea lui Alecu
Ancuțescu, un bărbat de aproa-
pe 60 de ani, în jurul căruia totul
pare să se destrame. Cum ați lu-
crat pentru noul roman, din ce
se inspiră acesta?

Iertați�mă, am să încep cu o preci�
zare. Nu țin să vă ofer o cheie de
lectură, nici să vă contrazic. În vi�
ziunea mea, personajul principal
al romanului este o clădire de bi�
rouri, un office building – Egreta
Office. Alecu Ancuțescu este po�
vestitorul. Își povestește viața în
relația sa cu Egreta Office. De alt�
fel, înlăuntrul și în jurul acestei
clădiri, construită pe un loc bles�
temat, cu o istorie sângeroasă, se
învârt toate personajele romanu�
lui. Egreta Office este personajul
care conduce povestea și destinul
oamenilor. 

Cum am lucrat la roman?
Este irelevant să vă mărturisesc.
Până la urmă contează „marfa“,
adică romanul. Totuși, vă pot spu �
ne că pentru mine scrisul înseam �
nă o criză. Nu o criză de rinichi
sau o criză cardiacă. O criză pe care
eu, autorul, încerc s�o transmit
personajelor și am obligația s�o re�
zolv până la final. Povestea din

Vremea tatălui este criza relației
dintre un bărbat și clădirea pe
care o păzește și n�o poate aban�
dona. Eu, de exemplu, n�am avut
curajul să plec din țară și să mă
stabilesc în străinătate. Am rămas
să trăiesc în România. Deși am
trăit destule crize în relația mea
ca cetățean cu țara în care m�am
născut. Nici Alecu Ancuțescu nu
este în stare să părăsească Egreta
Office. O trage de o sfoară în fina�
lul romanului. 

Romanul propune și o analiză a
societății autohtone de la înce-
putul anilor 2000 – de ce acest
cadru temporal?

Aderarea la Uniunea Europeană,
în 2007, este cea mai bună miș �
care a României de la încoronarea

Regelui Carol I în 1866. Sigur că
sunt mândru și mă declar norocos
că am prins acest eveniment, Ro�
mânia în Uniunea Europeană!
Aderarea a însemnat progresul
României. Nu așa de rapid cum
mi�am dorit, nu așa cum mi�am
imaginat la început, dar am fost
martor la procesul de moderni�
zare al României. (Din păcate,
sunt dezamăgit de politica din
prezent a Uniunii, dar asta este
altă poveste!)

Ei bine, am ales acea perioadă
de pregătire și de aderare pentru
că eu cred că entuziasmul și spe �
ranțele din acele timpuri se potri�
vesc personajelor mele. Din pă� 
cate, a venit criza din 2009, care a
prins România nepregătită și ne�a
tăiat aripile. A fost un context dra�
matic, în care s�au frânt multe
des tine, și tocmai de aceea am
ales acel timp, pentru a imprima,
în primul rând, o dinamică a re �
lației dintre Egreta Office și Alecu
Ancuțescu. 

O soție alcoolică, o fiică adoles-
centă tot mai distantă, singură-
tate, sentimentul ratării – cu
toate acestea și încă altele se
confruntă protagonistul roma-
nului, un individ profund neferi-
cit, am putea spune. Cât de re-
prezentativ considerați că este
Alecu Ancuțescu pentru gene- 
rația din care face parte, cât ați
avut în vedere acest aspect?

Nu m�am gândit că Alecu Ancu �
țescu este reprezentativ pentru o
generație de români. De altfel, el
este un individualist, n�are nici o
treabă cu generația sa. În schimb,
Silviu Hapoianu, prietenul și
șeful său, directorul de proiect al
Egreta Office, da, recunosc, este
inspirat din prima generație de
români care s�au angajat în anii
’90 în multinaționale, devenind
corporatiști. Dar Silviu Hapoianu
este un corporatist de modă ve �
che, care a fost eliminat din sis�
tem după ce și�a făcut treaba, un
eșuat. Mult mai de succes este Da�
niela Horga, corporatista din pre�
zent, care înțelege că, pentru a
construi ceva durabil pentru vii�
tor, trebuie să ai o fundație cu�
rată, solidă, de aceea îl și an ga�
jează pe Ancuțescu pentru a pro�
teja Egreta Office de răbufnirile
periculoase ale istoriei locului pe
care a fost ridicată clădirea.

Iertați�mă că m�am apucat să po�
vestesc cartea!

Vremea tatălui nu ignoră nici
problemele economice, aspect
care îl poate face pe cititor să se
regăsească în roman cu
ușurință, ținând cont și de
situația actuală. Încă din prime-
le pagini, întâlnim un protago-
nist care spune sau gândește (în
fața șefului său) „nu mă lăsa pe
drumuri, am să mor de foame“,
„dar nu mă concedia, pentru că
am să mor de foame!“, iar criza
economică își face simțită
prezența pe tot parcursul roma-
nului. Țin minte că un scriitor
francez îmi spunea într-un in-
terviu: „O literatură care scoate
din ecuație banii, în zilele noas-
tre, ar fi o simplă fabulație“.
Cum vedeți lucrurile din acest
punct de vedere, cât de impor-
tant este ca literatura de azi, din

În acest an, în care a împlinit 60 de ani, scriitorul
Petre Barbu a publicat, la Editura Polirom, romanul
Vremea tatălui, ocazie cu care am stat de vorbă 
despre literatură, gazetărie și alte întâmplări din 

biografia sa în care regăsim un oraș de la malul
Dunării, o facultate de inginerie, mai multe romane,
volume de nuvele și piese de teatru, cât și
nenumărate texte jurnalistice.

Eu am prins criza alimentară și energe-
tică din vremea lui Ceaușescu în plină
tinereţe. Acest lucru m-a marcat pentru
toată viaţa. Aș spune că, acum, sunt pre-
gătit. Dar sunt sigur că va fi o criză mai
cruntă decât cea pe care am trăit-o în anii
’80. Pentru că sunt bătrân și mai fragil. 
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lumea noastră capitalistă, să nu
ignore condiția financiară a in-
dividului?

Recent, am recitit nuvela Meta�
morfoza de Franz Kafka. Mare în�
cântare! Și Gregor Samsa își face
socotelile cum va trăi familia sa
de vreme ce el a devenit o gânga�
nie înspăimântătoare, care nu
mai poate să se ocupe de comerțul
cu stofe. Dar capitalismul nu�l
obligă pe vreun scriitor să pome�
nească despre banii ori câști gu �
rile personajelor sale. Nu văd nici
o legătură între capitalism și con �
diția financiară a unui personaj
dintr�o poveste. 

În schimb, în comunismul pe
care l�am trăit sub Ceaușescu, un
strungar fruntaș ori un activist
comunist, care își făcea (chipu�
rile!) probleme de conștiință, n�ar
fi fost de ignorat în paginile unei
nuvele. Ancorarea în realitate
este o opțiune pentru orice scrii�
tor. Important este cum te așezi în
poveste: să slujești o ideologie sau
să creezi o emoție artistică? Eu
merg pe a doua opțiune.

V-aș propune să ne oprim un pic
asupra titlului romanului, care îi
poate aminti cititorului familia-
rizat cu scrierile dumneavoastră
de alte titluri, precum acelea ale
pieselor de teatru La stânga ta-
tălui sau Tatăl nostru care ești în
supermarket. Bineînțeles, cu-
vântul îmbracă diverse valențe,
dar totuși cum se face că reapa-
re constant?

Bună observație, vă mulțu �
mesc! La stânga tatălui este o
piesă slabă. În schimb, piesa Tatăl
nostru care ești în supermarket,
premiată la concursul „Cea mai
buna piesa românească a anului
2002“ la Gala UNITER, cred că re�
zistă și acum. Am anticipat în
această piesă explozia supermar�
keturilor care luau locul vechilor
alimentare comuniste. O puteți
asculta în versiunea radiofonică,
montată la Teatrul Național Ra�
diofonic, în regia lui Attila Vi�
zauer, se găsește și pe internet.

Ca să răspund la întrebare:
probabil că tatăl meu este vinovat
pentru acest cuvânt repetat în ti �
tluri. Poftim, pasez responsabili�
tatea precum un politician român!

Sunt aproape 30 de ani de la pri-
ma carte de ficțiune pe care ați
publicat-o – volumul de nuvele
Tricoul portocaliu fără număr
de concurs, în 1993. De atunci
ați publicat mai multe romane,
volume de proză scurtă, ați scris
piese de teatru... Ce v-a deter-
minat să nu vă îndepărtați de

textul de ficțiune în tot acest
timp, dat fiind că literatura nu e
chiar profitabilă la noi?

N�am avut unde să mă duc. La fel
ca Alecu Ancuțescu al meu care
nu și�a abandonat Egreta. Sigur
că, în toți acești ani de la debut,
am strâns bucurii, dar și frustrări.
Nu este momentul să vă împăr �
tășesc bucuriile, frustrările le păs�
trez numai pentru mine.   

Însă am omis începutul... Cum a
început să scrie absolventul Fa -
cultății de Mecanică din Galați?
Chiar așa, de ce o astfel de fa-
cultate, doar pentru că ingineria
părea o alegere sigură în anii ’80
(și până azi)? Ați profesat vreo-
dată ca inginer mecanic?

Da, am muncit ca inginer stagiar
la IPEE Electroargeș din Curtea de
Argeș, producător de aspiratoare,
râșnițe de cafea, aparate de uscat
părul, dar și de produse electro�
nice precum tranzistori, semicon�
ductori, rezistențe. Am muncit un
an și jumătate. În martie 1990 am
fost angajat în redacția revistei
„Flacăra“, condusă pe atunci de
scriitorul George Arion. Îi mulțu �
mesc și cu această ocazie pentru
că m�a angajat. 

Din școala primară, eu eram
decis să mă fac inginer. Pentru că
așa erau vremurile, toată lumea
dorea să se facă inginer în anii
construcției socialismului. Am
urmat cursurile Facultății de Me�
canică din Galați, secția Tehnolo�
gia Construcțiilor de Mașini (TCM).

În anul IV de facultate mi�am dat
seama că ingineria nu�i de mine.
Pur și simplu, nu sunt făcut pen�
tru inginerie. Am avut, însă, colegi
care erau brilianți ca ingineri.
Adică, pur și simplu, vedeau în
minte cum se organizează un flux
tehnologic și aveau o viziune des�
pre un anume proces tehnologic,
toată admirația! În anii de stu �
denție la TCM, am scris nuvele, pe
care le�am trimis la concursurile
literare și la revistele literare și
am început să citesc cărțile din
clasicii literaturii universale. Atât
cât îmi permitea timpul pentru
pregătirea examenelor la facul�
tate. Am terminat facultatea într�o
zonă de mediocritate, după no �
tele obținute, și m�am dus la Elec �
troargeș ca să�mi fac stagiatura,
dar mistuit de „pasiunea de artist
al foamei“! Drept să vă spun, la în�
ceputul stagiaturii, a fost plăcut
să�i aud pe muncitori când mă sa�
lutau: „Să trăiți, dom’ inginer!“.
Poftim, orgoliu, eram „dom’ ingi�
ner“! A meritat să fac o facultate
numai ca să fiu salutat astfel! Cu
trecerea timpului, orgoliul ăsta s�a
stins. Important este ce faci ca in�
giner. Iar eu nu eram deloc un in�
giner. Inginerul Barbu n�a făcut
nimic. Nimic! Îmi pare rău că m�am
mințit cu ingineria asta. 

Mulți dintre noi am auzit mai în-
tâi de jurnalistul Petre Barbu. Ce
înseamnă gazetăria pentru dum-
neavoastră, după toți acești ani
de activitate? García Márquez

spunea că ar fi cea mai frumoasă

profesie din lume, așa să fie?

Sunt rezervat față de ce�a spus Ga�
briel García Márquez. Probabil că
se referă la jurnalismul de sorginte
marxistă pe care l�a practicat și la
prietenia sa cu un criminal pre�
cum Fidel Castro... Vă pot spune,
însă, că în această vară am recitit
romanul Un veac de singurătate. Îl
citisem cu vreo 20 de ani în urmă.
Foarte tare! Merită recitit. 

Totuși, pentru mine, gazetă�
ria este un job din care îmi câștig
banii pentru achitarea facturilor
și cumpărăturile din supermarket.
Atât. Cât despre profesia de zia�
rist, este una obișnuită. Și în Ro�
mânia, și în lume. Se poate face
prost sau bine. Marele pericol este
când presa se transformă în in�
strument de propagandă. În co�
munism, presa a fost un organ de
propagandă. Din păcate, în pre�
zent, constat că presa de la noi și
din lume a luat�o în vrie, pe calea
propagandei. Dar această opțiune
nu�i o noutate. Vă recomand să
citiți un capitol din cartea istori�
cului Niall Ferguson, Marele Răz�
boi. 1914�1918, apărută în tradu� 
cere la Editura Polirom, rezervat pro�
pagandei de război pe care ziarele
britanice și nemțești au des fă �
șurat�o cu înverșunare, cu ură,
manipulând și mințind. Au făcut
tiraje amețitoare în acei ani de
groază în care tinerii mureau ca
muștele asfixiate la Verdun. Iar
presa țopăia pe tiraje și minciuni
grosolane! Este un capitol foarte

bine documentat de Ferguson. 
Revenind în actualitate, vă

pot spune doar atât: cu ceva timp
în urmă, am fost întrebat de o co�
legă de redacție, mult mai tânără,
cu studii de jurnalism, cum se cal�
culează variația procentuală a ci�
frei de afaceri a unei companii din
anul curent față de cea din anul
precedent. Adică, cum se calcu�
lează cu câte procente a crescut
sau a scăzut o cifră de afaceri într�un
an față de alt an. Calcul aritmetic
de școală primară... Ăsta e nivelul
presei. În schimb, avem o presă
angajată ideologic, bună să facă
propagandă, interviuri de Public
Relations, articole gen „pictoriale“,
să preia și să rostogolească fake
news�uri. Rareori apa re o anchetă
care bubuie și care conduce la de�
misia unui dem nitar. Ceea ce nu
se înțelege în presă este că una
este să te documentezi și alta este
să studiezi, adică să pui mâna pe
carte ca să ajungi un specialist în
domeniul despre care scrii!

Continuare în pagina 10

Nu există nici o
influenţă a ziaristi-
cii în scrierile mele
literare. 
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Continuare din pagina 9

Cum vă împărțiți între proză,
dramaturgie, texte jurnalistice?
Cum arată cotidianul dumnea-
voastră și cum interferează toa-
te aceste laturi ale autorului? Se
lasă influențat prozatorul de
jurnalist?

În fiecare zi, prima datorie este 
să�mi fac temele redacționale.
Timpul care îmi rămâne din zi îl
rezerv lecturii sau scrisului pen�
tru mine. Dar sunt multe zile în
care textele jurnalistice mă co �
pleșesc și mă obosesc. Nu țin acum
să�mi plâng de milă. Îmi asum
condiția. 

Pe de altă parte, nu există nici
o influență a ziaristicii în scrierile
mele literare. Sunt lucruri total di�
ferite. Țin foarte mult să nu le
amestec. Eu nu m�am dus nicioda �
tă într�o redacție în care am muncit
cu „poza“ de scriitor, spunându�le
colegilor sau șefilor: „Uitați�vă la
mine, sunt scriitor! Am luat și pre�
mii!“ sau „Azi n�am chef să mun�
cesc pentru că m�a obosit scrisul la
un roman“. Condiția de scriitor o
țin pentru mine, la masa de scris.

Nu�mi fac PR de scriitor și nici nu
mă sparg în figuri pe Facebook că
sunt scriitor. 

Cât de ofertantă este societatea
românească din ultimele decenii
pentru autorul de ficțiune și

prin ce?

Să nu uităm niciodată că suntem
liberi și că putem să scriem orice.
Restul este marketing.  

Pandemia de COVID-19 și răz-
boiul din Ucraina sunt două
provocări majore ale ultimilor
ani. Ce credeți că ne poate ajuta
să rezistăm cât mai bine în fața
întregii tensiuni pe care au exer-
citat-o sau o exercită asupra
noastră? Cărțile, arta? 

Nu sunt în măsură să dau sfaturi.
Nu am această competență. Astfel
de evenimente nu mă îngrijo�
rează. Dimpotrivă, mă fac să fiu
mai atent la vremurile pe care le
trăiesc. În numeroase comentarii
pe seama războiului din Ucraina,
numeroși analiști geostrategici au
spus la televiziunile noastre iras�
cibile că amenințarea nucleară a
Rusiei seamănă cu Criza Rachete�
lor din Cuba din 1962. M�am dus
la cărțile de istorie și am citit cum

a fost criza din Cuba. M�am con�
vins, încă o dată, câte aiureli se
debitează cu nonșalanță și prostie
în spațiul public. 

Apoi, Shakespeare a prins în
timpul vieții patru valuri de ciu �
mă. Patru! În nici o piesă a drama�
turgului nu se vorbește despre
ciumă. Probabil că Shakespeare a
suferit tare pentru că teatrele erau
închise în timpul ciumei, dar n�a
simțit niciodată să facă din ciumă
un subiect al unei piese. Realitatea
imediată nu asigură neapărat suc�
cesul unei creații artistice. Câte
spectacole angajate s�au montat
pe scenele de teatru pe seama
suferințelor ucrainenilor în răz�
boiul declanșat de Rusia? Multe!
Dar s�a discutat despre valoarea
artistică a acestora? Nu! Am re�
zerve față de astfel de activități ar�
tistice/ propagandistice, care sunt
vândute drept manifestări de soli�
daritate și empatie. 

Mai degrabă sunt foarte în�
grijorat că, în următorul an, din
cauza inflației care îmi toacă ve�
niturile, nu�mi voi mai permite
să�mi cumpăr cărți sau un bilet la
teatru. Nu vreau să fac estimări
sumbre, dar în mod sigur editorii,
teatrele, bibliotecile, companiile
independente vor suferi puternic
în criza economică ce deja a înce�
put, dar nici un lider n�o anunță
oficial, ca să nu se scadă moralul
poporului, chipurile! Statul ro �
mân, după cum s�a văzut în pan�
demie, nu va sări în ajutorul cul �
  turii în următorii ani de criză.
Este firesc: prioritățile sunt majo�
rarea pensiilor, salariul minim,
plafonarea prețurilor, lupta îm�
potriva inflației și alte măsuri
care nu�i vor feri pe oameni de șo �
cul crizei energetice. Eu am prins
criza alimentară și energetică din
vremea lui Ceaușescu în plină
tinerețe. Acest lucru m�a marcat
pentru toată viața. Aș spu ne că,
acum, sunt pregătit. Dar sunt
sigur că va fi o criză mai cruntă

decât cea pe care am trăit�o în anii
’80. Pentru că sunt bătrân și mai
fragil. 

Sunteți născut la Galați, pe 20
iulie 1962. Cum vă amintiți
acum, la 60 de ani, de orașul de
la malul Dunării unde ați copilă-

rit și ați fost student? 

Am ajuns foarte rar, în ultimii
zece ani, în Galați. Mai precis, am
fost la înmormântări și parastase.
Am o relație mai bună cu morții
decât cu viii din acest oraș. Mai
am doi�trei prieteni în Galați.
Vorbesc foarte rar cu ei. În sep�
tembrie, în cadrul Festivalului
Comediei, organizat de Teatrul

Dramatic din Galați, am lansat ro�
manul Vremea tatălui. Evenimen�
tul m�a scos din rutina depla �
sărilor la Galați. Cu această ocazie,
m�am dus în cartierul în care am lo�
cuit, cândva era un cartier al side �
rurgiștilor. Acum este un cartier de
pensionari. Mi�am revăzut blocul,
școala în care am învățat, comple�
xul alimentar unde se formau in�
stant cozile la carne și lapte. M�am
întrebat: „Ce caut eu aici? Asta nu
mai este lumea mea“. Am plecat
nemulțumit de această decizie: de
ce ai revenit aici? Am destule amin�
tiri, dar acestea n�au nici o relevan�
ță pentru public. Sunt amintirile
mele, numai ale mele. SDC

PETRE BARBU (n. 1962) este jurnalist,
scrii tor, dramaturg. Absolvent al Facultăţii
de Mecanică din Galaţi (1988). A debutat
editorial în 1993 cu volumul de nuvele Tri-
coul portocaliu fără număr de concurs. A
publicat apoi romane (Dumnezeu bine -
cuvân tează America, 1995, 2016; Ultima
tresărire a submarinului legionar, 1998;
Blazare, Polirom, 2005; Marea petrecere,
2014), nuvele (Până la capătul liniei, 2012;
Căţărarea în cer, 2017; Delegatul lui Petre,
2021), publicistică (Primul an de publici-
tate, 2013; Primul an de marketing, 2019)
și teatru (Teatru, 2003; Puterea a șasea,

2020). Câteva dintre piesele sale au fost
distinse cu premii și nominalizări la con-
cursurile UNITER (Dumnezeu binecu -
vântează America; La stânga tatălui; Tatăl
nostru care ești în supermarket; Masa pu -
terilor noastre; Delegatul; Sufletul pereche
ș.a.), multe fiind montate de Thea trum
Mundi din București, Teatrul Naţional din
Târgu Mureș, Teatrul Foarte Mic și Teatrul
de Comedie din București ori produse de
Teatrul Naţional Radiofonic, Socie tatea
Română de Radiodifuziune sau Televiziu -
nea Română. Romane ale sale au fost
traduse în sârbă, bulgară și slovenă. 
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Discurile lunii octombrie
Muzica lumii, duete din opere,
două concerte esenţiale pen-
tru vioară, o priveghere coral-
bizantină, un omagiu unui
imens pianist și o vecernie
barocă de Crăciun. Șase dis-
curi autumnale, într-un alt Ru-
bato de citit cu urechile în „Su-
plimentul de cultură“ de
săptămâna aceasta. 

Nemanja Radulović – Roots,
Warner Classics, 

7 octombrie 2022 

Roots e rodul pandemiei pentru
magnificul violonist de origine
sârbă Nemanja Radulović, care, în
imposibilitatea de a urca pe o
scenă, s�a întors la rădăcini: de la
Hora Mărțișorului și Mândra mea
până la teme latino, gipsy, japo�
neze sau argentiniene, acest al �
bum e un turneu prin diversitatea
culturală a lumii: „Când a început
lockdownul, m�am gândit mult la
locul de unde vin și mi�am dat
seama cât de mult muzica poate
conecta oamenii, prin bucuria ei
pură și că există un lucru pe care
l�aș putea oferi unei lumi pe care
pandemia o blocase în spatele
unor noi granițe. Și asta a fost, am
încercat să reconectăm totul prin
muzică... prin muzica lumii, care
este rădăcina muzicii clasice“. 

E o muzică superbă în inter�
pretările pătimașe ale violonistu�
lui sârb, care se simte excelent în
compania tânărului ansamblu
Double sens. „Piesele de pe acest
album sunt foarte personale. Îmi
doresc ca fiecare dintre voi să des�
copere o lume fără granițe prin
această muzică“, mai spune Ne�
manja Radulović.

Jonas Kaufmann & Ludovic
Tézier – Insieme – Opera

Duets, Sony, 
7 octombrie 2022

Insieme e un împreună pe scenă
și în viață pentru Jonas Kaufmann
și Ludovic Tézier, iar acest disc e
cea mai bună probă a unei vechi
și constante prietenii. Pentru
prima dată împreună pe un disc,
cei doi abordează nouă celebre
duete din șase opere de Pon�
chielli, Verdi și Puccini, într�un
repertoriu care se întinde pe du�
rata a patruzeci de ani. Între Les
vêpres siciliennes și La bohème,
toate duourile cântate în italiană

și franceză au o componentă dra�
matică. 

Toate sunt admirabil cântate,
dar eu m�am îndrăgostit în special
de cele verdiene, de la chiar prima
ascultare, de incan des cența eroică
a duetului din scena finală a actu�
lui II din Don Carlos: „Le voilà!
C’est l’infant! … Dieu, tu semas
dans nos âmes“, în care Rodrigo și
Carlos își jură loialitate în fața
Domnului. E o loialitate care ca�
racterizează din plin și relația ar�
tistică a celor doi mari interpreți
pe un disc cu o vocalitate superbă. 

Acompaniamentul orchestrei
Accademia Nazionale di Santa
Cecilia sub bagheta lui Antonio
Pappano e, bineînțeles, unul di
granda!

Vilde Frang – Beethoven &
Stravinsky: Violin Concertos,

Warner Classics, 
14 octombrie 2022 

E o claritate uimitoare în sunetul
violonistei Vilde Frang, care cuce �
rește de la prima temă solo din
concertul de Beethoven, o versiune
aerată, dulce, fără nimic forțat, o în�
registrare one single shot, fără mo�
numentalismul fals cu care din
păcate suntem obișnuiți la această
partitură. Dulceața fragilă devine
fermitate și profunzime învolbu�
rată în celălalt re major, Concertul
de Stravinski, o capodoperă rar
cântată pe scenele din România. 

„Poate e destul de amuzant,
dar în același timp în care am în�
ceput să studiez Concertul de Be�
ethoven m�am apucat și de Stra� 
vinski. Îmi place să lucrez două
concerte diferite și să simt cum
unul poate să se articuleze pe ce�
lălalt, să le văd într�o lumină dife�
rită. E greu de explicat, dar am
simțit mereu o relație între cei doi.
Și nici aici nu am o explicație prea
bună, dar pentru mine ambele
sunt foarte ușoare, aproape ca o
coloratură...“, spune violonista în
dialogul din libret cu dirijorul
Pekka Kuusisto, și el violonist de
formație, pentru prima dată în fața
ansamblului din Bremen într�o în�
registrare alături de Vilde Frang.
Un disc pe care îl voi păstra.

Nelson Freire – Memories –
The Unreleased Recordings

1970-2019, Decca, 
21 octombrie 2022 

Memories: The Unreleased Recor�
dings 1970�2019 este un omagiu
adus marelui pianist brazilian care
ar fi împlinit 78 de ani în acest oc�
tombrie. 

La un an de la trecerea la cele
veșnice a lui Nelson Freire, Decca
îi regalează pe cei care l�au admi�
rat cu o serie de înregistrări de
studio inedite dintr�o perioadă de
aproape cinci decenii, cuprinzând
concertele de Beethoven și Bartók,
o înregistrare specială la Concertul

nr. 2 în si b major de Brahms, din
1977, la Frankfurt, cu dirijorul Horst
Stein – despre care Freire spunea
într�o emisiune radio că „a fost o în�
registrare destul de specială”. 

Surprize sunt și versiunea la
Burlesca de Strauss și alte rarități
de Bach, Debussy și Villa�Lobos,
inclusiv Andante favori – singura
sa înregistrare a acestei partituri
beethoveniene, pusă pentru pri �
ma dată pe disc. 

Un omagiu�regal de colecție
pentru cei care l�au iubit pe Nelson
Freire, unul dintre cei mai mari
pianiști ai secolului 21. Memories a
fost lansat digital pe Decca Classics
pe 14 octombrie și în format CD pe
28 octombrie 2022.

Simon-Pierre Bestion & 
La Tempête – Nocturne Rach-
maninov Vespers & Byzantine

Hymns, Alpha, 
7 octombrie 2022 

Clavecinistul și dirijorul Simon�
Pierre Bestion e unul dintre spe cia �
liștii francezi în muzică barocă în� 
drăgostit de experimente. Acest disc
e încă unul dintre ele, iar pentru
mine a fost șocant să ascult Priveghe�
rea de toată noapteade Serghei Rah�
maninov într�o versiune „liturgică“,
cu cântări vechi bizantine interpre�
tate de protopsaltul și cercetătorul
ro mân Adrian Sîrbu, unul dintre cei
mai importanți bizantinologi euro�
peni ai timpului nostru. 

Arta interpretativă a fondato�
rului grupului Byzantion e tradiție
vie pasională și impresionantă,
într�un contrast total cu disciplina
apretată a partiturii corale rusești,
două stiluri diferite care, deși se
întâlnesc deseori în liturghiile bi�
sericilor noastre ortodoxe, nu au
cum să nu te surprindă. 

O priveghere emoționantă și
bucuria de a�l asculta pe marele
interpret și psalt român, care e și
component al prestigiosului an�
samblu Graindelavoix, un îndră�
gostit de arta vocală sacră. O
experiență de neratat cu muzica
lui Rahmaninov alături de cântări
ca Fericit bărbatul, Doamne stri�
gat�am sau Imnul heruvic extrase
din vechi izvoare bizantine. Păcat
că libretul nu menționează auto�
rii și sursele acestor cântări. 

La Cetra Barockorchester
Basel – Claudio Monteverdi:

Vespro di Natale, 
Deutsche Gammophon, 

28 octombrie 2022 

Această vespro veneziano, pe care
Andrea Marcon a re�asamblat�o
într�o superbă versiune interpre�
tativă, alături de La Cetra Barock �
ochester & Vokalensemble, era
muzica interpretată în seara aju�
nului de Crăciun în catedrala San
Marco, în prezența celor mai de
seamă demnitari ai Serenissimei
și a unui numeros public compus
din aristocrați și vizitatori din în�
treaga Europă. 

E o migăloasă reconstrucție
muzicologică cu lucrări din dife�
rite antologii muzicale ale timpu�
lui cu creații de Monteverdi, G.
Gabrieli, Grandi, Usper și Valen�
tini și alți compozitori din această
perioadă. O vecernie tipic vene �
țiană de Crăciun care transportă
în anii glorioși ai mandatului celui
supranumit „il divino Claudio“,
maestro di cappella la San Marco,
din august 1613 până la moartea sa
din 29 noiembrie 1643. 

Interpretarea e fastuoasă, cu
vocal omogen și „în stil“, cu alămuri
cristal și un impecabil concertmaes�
tru în persoana tinerei violoniste
Eva Saladin. O bucurie auditivă care
ne anunță că da, vine Crăciunul! SDC

CĂTĂLIN SAVA
RUBATO
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„Suplimentul de
cultură“ vă prezintă în
avanpremieră un
fragment din volumul
Anisia și manuscrisul
mistic de Cosmin
Perța, cu ilustrații de
Andrei Gamarț, în
curs de apariție în
colecția Junior a
Editurii Polirom.

– FRAGMENT –

— Exclus! a tunat Floki, preșe �
dintele piticilor verzi din Vulcan,
lovind cu pumnul în masă. Nu voi
pune în pericol viețile și traiul pi�
ticilor verzi pentru o luptă pe care
nu știm sigur că o putem câștiga! 

Trecuseră deja două ore și ju�
mătate de când începuse negocie�
rea și nu ajunseserăm la nici un
acord. 

Se spune că, în vechime, piti�
cii verzi erau mineri din rasa oa�
menilor albi, dar cum au ales să

trăiască în măruntaiele muntelui,
treptat, de�a lungul mai multor
generații, corpul lor s�a adaptat și
s�a făcut tot mai mic ca să poată să
încapă în spații strâmte și să se
strecoare mai ușor prin galerii. Și
cum rareori vedeau lumina soare�
lui, pielea lor a căpătat o nuanță
verzuie, bolnăvicioasă, în locul al�
bului obișnuit. 

Vulcan era capitala popula ției
ăsteia care, ușor�ușor, s�a organi�
zat într�un stat, începând să stabi�
lească relații economice cu popu� 
lațiile înconjurătoare. În scurt
timp, piticii verzi au devenit prin�
cipalii exportatori de minereu și
cei mai renumiți meșteșugari. 

Ce m�a impresionat când am
ajuns în Vulcan a fost în primul
rând mărimea sălilor și mulțimea
de galerii largi care uneau diferite
zone, asemenea străzilor unui
oraș. Practic asta și era Vulcan, un
mic oraș în care toată lumea pă �
rea să muncească de zor. 

Piticii verzi foloseau lava vul�
canului ca să�și alimenteze cup�
toarele de prelucrare a minereu�
lui. Totul era gândit în cele mai
mici detalii. Obișnuiți să se des�
curce cu resurse limitate, piticii
verzi au învățat să le folosească 
la maximum și să nu irosească
nimic. 

Carnivori prin excelență, ne�
având acces la lumina soarelui
pentru a crește plante, vânau
noaptea pe versanții muntelui.
Carnea o foloseau pentru mân�
care, pieile pentru a�și croi îmbră�
căminte, oasele pentru diverse
obiecte de artizanat, dar utilizau
până și tendoanele animalelor
consumate pentru diverse între �
buințări. 

Politica lor era una de neu �
tralitate și încercau să tragă mai
multe foloase din relațiile econo�
mice cu toată lumea, indiferent de
orientare sau de intenții. Dacă pu�
teau face un ban de pe urma lor,
erau prieteni. Mi�am dat seama
imediat că și această atitudine era
tot una impusă de�a lungul isto�
riei de condiția de stat fără putere
militară a Vulcanului. 

Dar chiar dacă era un stat
nonrăzboinic prin excelență, piti�
cii verzi erau precauți și se spunea
că în timp își construiseră o pu�
ternică armată de „troli“. „Trolii“
nu erau vietățile mitice care locu�
iau în peșteri, ci erau doar numiți
după aceștia, fiind în schimb o
serie de costume mecanizate, ca
un fel de roboți de război, in �
timidanți și puternici, contro lați
de câte un pitic verde pilot aflat în
burta lor. De asta, când am văzut
prima dată păianjenii, am fost în�
grijorată de soarta celor din inte�
riorul lor, presupunând că sunt
construiți după aceleași principii
ca „trolii“ și neștiind că sunt în în�
tregime cibernetici. 

Anisia ar fi avut nevoie și de
„trolii“ piticilor verzi în lupta cu
păianjenii Lorzilor, însă cel mai
mult o interesa să îi convingă să nu
mai livreze materie primă pentru
liniile de producție din castelele
acestora. Din păcate însă, după
două ore și jumătate de negociere,
nu se ajunsese la nici o înțelegere. 

— Exclus, a spus Floki, nu ne
putem risca neutralitatea. Dacă
veți pierde această înfruntare,
după cum o indică raportul de
forțe, o vom pierde și noi alături
de voi, iar piticii verzi sunt o rasă
prea mândră ca să riște să devină
robii cuiva. 

— Sunteți naivi dacă credeți
că, odată eliminați noi, nu veți
urma voi! a spus Anisia la sfatul
meu (piticii verzi nu�mi puteau
auzi gândurile, așa că eu aveam
de fapt funcția unui consilier tai�
nic, de a cărui prezență nu erau
conștienți), încercând să îl con�
vingă și să îi atragă atenția că, 
evident, dorința de dominare a
Lorzilor nu avea să se oprească
până când tot pământul ar fi fost
cucerit. 

— Poate, dar faptele sunt ur�
mătoarele, a spus Floki. Dacă i�am
înfrunta direct, ne�ar strivi. Și se�
parat, și împreună. Iar noi nu
avem unde fugi să ne ascundem,
ca voi. Toată viața noastră este în
interiorul munților ăstora, știu
exact unde să ne găsească. Și apoi,
în cazul nefericit în care voi ați fi
învinși, avem informații că cel
mai probabil va urma o perioadă

de acalmie în care e posibil ca
alianța lor să se destrame și Lorzii
să înceapă să se lupte între ei pen�
tru supremație. Atâta vreme cât le
livrăm tot ce le trebuie, n�ar avea
de ce să vină după noi. 

— Sunteți niște lași! a izbuc�
nit Anisia (de data asta nu la reco�
mandarea mea). 

Floki a început să râdă. 
— De�a lungul istoriei, noi am

fost mai preocupați de supra vie �
țuire decât de eroism, a spus el. Îi
invidiez pe idealiștii ca tine într�o
oarecare măsură. Păcat că nu sunt
prea mulți în lume. Oare de ce?
Aaaa, pentru că nu supravie �
țuiesc?! 

La auzul acestei ironii, Anisia,
jignită, s�a ridicat, vrând să aban�
doneze orice negociere. 

— Mai stai puțin, nu fi atât de
sensibilă, a rânjit Floki. Am totuși
ceva ce te�ar putea ajuta. 

Anisia s�a întors spre el, pe ju�
mătate neîncrezătoare. 

— Să presupunem, a zis Floki,
că am avea, din întâmplare, un
text mistic care, în mâinile per�
soanei potrivite, ar putea schimba
cursul acestui război... 

Anisia a devenit mai atentă. SDC

Cosmin Perța – Anisia
și manuscrisul mistic

CARTEA

După înfrângerea lordului Krunt, Anisia, Joha -
nna, Vladimir, Paul și oamenii din rezistenţă s-au
pomenit într-un război deschis cu toţi ceilalţi
Lorzi ai Ceţii și cu mașinăriile lor monstruoase.
Pentru a avea o șansă să-i învingă, ar trebui să
facă o alianţă cu piticii verzi din Vulcan, dar

lucrul acesta nu va fi deloc ușor. Mai mult, se
vorbește despre un manuscris mistic ce ar
putea conţine informaţii despre începuturile lu-
mii lor și chiar despre adevăraţii părinţi ai Anisiei
și ai lui Vladimir. Acel manuscris și un trib de
pisici magice, pe care vor încerca să-l de-
scopere, ar putea fi cheia victoriei și a unei noi
șanse pentru micul univers orbitat de luna
albastră. Totul are însă un preţ. Care va fi plata
pentru o lume mai bună?

AUTORUL
Cosmin Perţa (n. 1982, Vișeu de Sus, jud. Maramureș) este poet, prozator
și eseist. A absolvit Facultatea de Litere a Universităţii „Babeș-Bolyai“ din
Cluj-Napoca. Și-a continuat studiile în literatură la Universitatea din
București, cu un master în literatura contemporană, obţinând ulterior titlul
de doctor cu o lucrare despre literatura fantastică est-europeană. A publi-
cat mai multe romane și volume de eseuri, povestiri și poeme. În 2012 a
obţinut premiul Tânărul prozator al anului. Fragmente din opera sa poetică
au fost traduse în 16 limbi. În prezent este lector la Universitatea Hyperion
din București. În 2021 a publicat la Editura Polirom prima lui carte pentru
copii, Anisia și uneltele fermecate.
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Literatura italiană –
fericire și abisuri
Paolo Cognetti și
Gian franco Calli ga -
rich sunt doi dintre
cei mai apreciați
scriitori italieni de azi,
iar la Editura Polirom
au fost traduse recent
de către Cerasela
Barbone două noi
romane scrise de
aceștia. 

DANA PÎRVAN

Fericirea lupului, cel mai recent
roman al scriitorului Paolo Co �
gnetti, valorifică pasiunea autoru�
lui pentru munți, încrederea aces�  
tuia în forța naturii, cel mai apre�
ciat roman al scriitorului italian
fiind Cei opt munți, câști gător al
Premiului Strega. Și romanul Bă�
iatul sălbatic explora această temă,
având ca protagonist un tânăr care
de zece ani trăiește în oraș, vlăguit
și lipsit de încredere în sine, de�
parte de munții în care crescuse
liber. Se întoarce în munți, în cău�
tarea libertății. Tră iește aici trei
anotimpuri și una dintre cele mai
grele revelații cu care se confruntă
e aceea că libertatea absolută în�
seamnă singurătate absolută. 

ÎȘI OFERĂ ȘANSA 
UNUI NOU ÎNCEPUT

În Fericirea lupului, întâmplările
se petrec în orașul alpin Fontana
Freda, unde se refugiază Fausto,
un bărbat de patruzeci de ani,
căutând un loc de unde s�o poată
lua de la capăt. Cunoștea munții
aceia de când era mic și, după o
căsnicie eșuată și o viață sufocantă
în Milano, se retrage în munți, „sa�
vurând gustul libertății și meste�
cându�l pe cel amar al ingu rătății“.
Lasă deoparte scrisul și lucrează

ca bucătar în restaurantul lui Ba�
bette, unde o cu noaș te pe Silvia:
„când o vedeai ducând mămăligă
și cârnați, părea și ea un semn al
vremurilor la fel ca plantele înflo�
rite în extrasezon sau lupii care,
din câte se spunea, se întorseseră
în păduri“. 

Își oferă șansa unui nou înce�
put, la 1800 de metri altitudine, în
mijlocul unor peisaje copleșitoa �
re, de o măreție care limpezește
sufletele, unde mai există loc pen�
tru libertate și vise: „A ce mirosea
ianuarie? A fum de sobă. A pajiști
uscate și înghețate în așteptarea
zăpezii. A trupul gol al unei fete
după o lungă singurătate. Miro�
sea a miracol“. 

ROMAN AL FRUMUSEȚII
LOCURILOR DURE

Cititorul vede, străbate ori simte
versanți, avalanșe, zăpadă nebă�
tătorită, seri vântoase, o vizuină în
care să o iei de la capăt, fără dezi�
luzii, o sticlă de vin și două pa�
hare, trupuri îmbrățișate în timp
ce vântul se întețește, pini săbatici
doborâți de vânt, focul aprins,
trupurile goale în așternut, at�
mosfera stampelor japoneze cu
contrastul dintre impasibilitatea
muntelui Fiji și tumultul valului
din prim�planul gravurilor lui
Hocusai, zăpada care reflectă lu�
mina lunii, în timp ce senzațiile

intense fac uitate abisurile perso�
nale: „A avut și o altă senzație, care
n�avea legătură cu foamea, vânătoa�
rea, teama, prudența, calculul. Era
cea pe care o avea de fiecare dată
când ajungea la o creastă și se uita
spre o vale nouă. Un fel de încântare,
un miros care îl atrăgea chiar mai
mult decât al cerbului sau al caprei�
negre. Mirosul descoperirii“.

Fericirea lupului este un ro �
man al frumuseții locurilor dure,
îmblânzite de căldura uma nă.
Vremea sobei este și vremea în �
țelepciunii, parcă în ciuda neas�
tâmpărului ce însuflețește lupul
care își caută fericirea în altă
parte, mereu dincolo de următoa�
rea creastă, „luând cu el cântecul
unei lumi mai tinere“.

FUNDALUL PE CARE SE
PROIECTEAZĂ POVESTEA
ESTE ROMA ANILOR ’60

După succesul romanului Ultima
vară în oraș, scriitorului italian
Gianfranco Calligarich i�a fost
tradus la Editura Polirom un alt
roman – Abisuri personale, pu�
blicat în limba italiană în 2011. 

Ca și în Ultima vară în oraș,
fundalul pe care se proiectează
povestea este Roma anilor ’60, din
nou fascinantă, perfectă pentru o
poveste de dragoste pe măsura at�
mosferei excentric�sfâșietoare a
orașului, amintind și de data
aceasta de filme precum La dolce
vita sau La grande bellezza. 

Protagonistul Abisurilor per�
sonale este un jucător de cărți
profesionist care, într�o vară în�
depărtată, cu inima slăbită, reme�
morează cu nostalgie și cu o dez a�
 măgire irepresibilă, o poveste de
iubire, o partidă sentimentală
așezată încă de la începutul roma�
nului sub semnul înfrângerii: „Că
uneori nimic nu poate fi mai des�
tabilizant decât acea obscură în�
tâmplare numită iubire, că oame�
nii se împart întotdeauna în jucă�
tori și nejucători, chiar dacă nu
stau la mese de joc, și, în fine, că 
în viață, la fel ca la acele mese 

deznădăjduit de verzi, toate victo�
riile ajung să semene între ele, în
timp ce înfrângerile  sunt întot�
deauna diferite unele de altele“. 

DOI FRUMOȘI BLESTEMAȚI

Sub palmierii litoralului în extra�
sezon, personajul narator reme�
morează povestea petrecută în
urmă cu treizeci de ani, o poveste
„îndârjită“ la care participase „ca
simplu dealer“, ca martor la căsă�
torie și apoi confident. Povestea
trăită scurt și intens de Tommaso
și Alessandra, doi dintre exilații
cosmopoliți care umpleau barul
lui Santandrea, în care obișnuia
naratorul să�și petreacă serile. 

Bărbatul taciturn, de vreo
treizeci de ani, era un moștenitor
al unui afaceri industriale, adus
în Roma de valurile existenței și
transformat într�un client refu�
giat al barului numit „La timpul
regăsit“. Femeia, „prea sigură de
frumusețea ei neasemuită“, era
fiica unui bancher elvețian, de la
care moștenise și un secret întu�
necat, pe care Tommaso îl va afla
târziu, după căsătoria grăbită, în
care fusese lipsit de parfumul pe
care i�l promisese trupul femeii
învăluit în obsedanta rochie albă.

Personajele lui Gianfranco Ca l �
ligarich sunt doi frumoși bleste mați
care se prind într�un joc plin de cru�
zime, iar reconstituirea acestei

povești de dragoste este un prilej
pentru ca autorul să refacă at�
mosfera Romei, într�un limbaj ca �
re îl provoacă pe cititor să găseas� 
că semnificații, să descopere sen�
suri tăinuite în pliurile cuvintelor
sau ale imaginilor. 

NEVOIE SĂ SE PUNĂ LA
ADĂPOST DE NELINIȘTI
FIZICE ȘI SENZAȚII DE GOL

Rafinamentul provocator al scrii�
turii din Ultima vară în oraș se
regăsește și în Abisuri personale:
„În ciuda albastrului dimineții
văzut de pe terasă, abia pe stră duțe
a început să perceapă aerul peri�
culos al zilei, ca pe o indis poziție
ascunsă care îl năpădea cu o tena�
citate tăcută de când se trezise.
Parcă netezite de vântul nopții,
fațadele bisericilor și ale altor clă�
diri străluceau în soare, mângâiate
de o briză care venea dinspre râu
și făcea lumea să umble pe stră �
duțe cu un soi de neliniște.

Nu altfel stăteau lucrurile în
piață. Unde un cer de un albastru
intens, încărcat de certitudini, co�
bora greu peste umbrelele cafene�
lelor, voind parcă să le striveas �
că, și unde revoluționari la bustul
gol se bronzau pe marginile fântâ�
nilor arteziene, jos, lansând strigăte
provocatoare înspre tinerele mame
în fuste scurte care împingeau că�
rucioare pe pavaj ridicând stoluri
de porumbei. În piață totul era lu�
mină. Și adiere ușoară, venită dins�
pre râu și chemându�i parcă pe toți,
împreună cu lumina soarelui, la o
altă viață. Oferind oricui oportu �
nități necunoscute și ironice“.

Personajele singuratice, niște
dezrădăcinați triști, dar atât de vii,
care au nevoie să se pună la adă�
post de neliniști fizice și sen zații de
gol care se adâncesc, descrierile
subtile, melancolia elegantă, dispe�
rările mocnite, lumea fragilă în care
oamenii își doresc să câștige parti�
dele sentimentale fac și din Abisuri
personale un roman prin care
Gianfranco Calligarich confirmă
că este un scriitor autentic. SDC
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Quentin Tarantino 

nu se dezminte și

ultimele lui apariții

publice, în care ia 

din nou apărarea 

artei (pierdute) a

cinematografului,

provoacă valuri. 

„Trăim cea mai rea eră din istoria
Hollywoodului“, spune autorul
Pulp Fiction interlocutorului său
din cadrul podcastului „The Video
Archives“, regizorul Roger Avary
(foto jos). „Deși în anii ’80 am văzut
cele mai multe filme din viața mea,
simt că decada respectivă laolaltă
cu anii ’50 au fost cele mai rele
epoci din istoria Hollywoodului,

întrecute doar de actuala eră.“ 
Tarantino se referă la faptul că

în anii ’50 marele public a început
să se îndepărteze de sala de cinema
în favoarea noii apărute televiziuni
și la faptul că în anii ’80 studiourile
„s�au îndepărtat de inventivitatea
care a caracterizat anii ’70 pentru
a vâna viitorul blockbuster“. „Astăzi,
lucrurile par să se repete, spec ta �
torii preferă să stea acasă și să vadă
în streaming orice film care nu are
buget de peste 200 de mili oane de
dolari“, se plânge Tarantino.

Această plecare totală a capului
în fața blockbusterelor, spune re�
gizorul, îl face „să aprecieze și mai
mult filmele care nu se confor�
mează, cele care ies din turmă“.

În ultima perioadă, Quentin Ta�
rantino, care se gândește la cel de
al zecelea lui film, care va fi și

ultimul din cariera sa, s�a ilustrat
mai degrabă ca scriitor. El se află
într�un turneu de promovare a
bestsellerului Cinema Speculation,
o carte de amintiri care este în
ace lași timp și un studiu de film
în care examinează peliculele pe
care le�a iubit și care l�au format,
din anii ’60 până în 1981.

În tot acest turneu, Tarantino
nu și�a ascuns disprețul față de
fil mele de azi. „Până și filmele din
’80 sunt destul de bune față de
cele de azi“, spune el. „În orice caz,
ideea este că nu cred că astăzi mai
pot fi făcute filme ca pe vremuri,
ca Blazing Saddles, de exemplu
(comedie de Mel Brooks – n.r.).
Ar trebui să ai mare curaj să faci
așa ceva. Și, în vremurile pe care
le trăim, e nevoie de astfel de filme
mai mult ca niciodată. Dar asta ar
însemna ca studiourile, realizatorii
sau producătorii să se comporte
ca niște adulți. Să fie conștienți
de vremurile pe care le trăiesc, să
se aștepte, dacă au curaj, să pri�
mească și cronici negative.“ 

Pentru că astăzi, într�o eră în
care întreaga industrie americană
a divertismentului a fost capturată

de activiști, producțiile realizate
nu se mai compară cu cele trecute.
„Să compar?“, se întreabă Taran�
tino într�o discuție cu „Deadline“.
„Nici nu vreau să înșir toate moti�
vele pentru care filmele de pe tim�
pul Taxi Driver sunt mai bune de�
cât cele de azi! Azi filmele nici nu
mai există! E ca și cum m�ai întreba
despre era în care se desfășoară
Mad Max. Acele filme datează de
dinainte de apocalipsă.“

În alte podcasturi, Tarantino
nu a ezitat să se alăture altor
cineaști respectați, ca Martin Scor�
sese, în a critica actualul cinema
dominat de supereroi. În opinia
lui, regizorii, siliți să lucreze la
astfel de producții, abia așteaptă
ca această modă să treacă. Pe de
altă parte, el afirmă că Marvel și
supereroii au reușit performanța
de a distruge vedeta de cinema.
„Nu mai există staruri“, spunea Jen�
nifer Anniston recent, iar Tarantino
îi dă dreptate și dă vina pe „mar�
velizarea Hollywoodului“.

„O parte a acestei marvelizări are
consecințe serioase“, spune cineastul.
„Acești actori care au devenit celebri
jucând astfel de personaje nu sunt,

de fapt, staruri. Starul este Captain
America. Sau Thor. Nu sunt singu �
rul care o spune, azi se vede lim�
pede că personajele unei francize
sunt adevăratele staruri.“ 

Afirmația i�a deranjat imediat
pe unii. Robert Liefeld, creatorul
lui Deadpool, a comentat că Ta�
rantino, de fapt, cerșește atenție,
iar Simu Liu, interpretul principal
în producția Marvel Shang�Chi
(care n�a fost nici pe departe un
succes), supărat, aproape că i�a
acuzat de rasism pe Tarantino și
pe Scorsese. Alt actor Marvel însă,
Anthony Mackie, declarase încă
din 2018 că și el vede că supereroii
„au ucis“ vedeta de cinema. La vre�
mea respectivă, diagnosticul lui
Mackie era asemănător cu cel al
lui Tarantino: „Holywoodul nu
mai produce conținut decât pentru
publi cul de 16 ani și pentru China.
Face numai filme pentru o cate�
gorie de public în loc să facă pur
și simplu filme bune.“

Căci ceea ce�l deranjează pe
Tarantino, cândva un consuma�
tor de benzi desenate, este că
„astfel de producții par a fi sin�
gurele lucruri realizate la Holly �
wood. Și sunt și singurele lucruri
care par a genera o formă de en�
tuziasm din partea unei baze de
fani pentru studioul care le fa�
brică. Numai asta îi mai entuzias�
mează. Filmele Marvel sunt sim�
bolul a ceea ce se petrece astăzi
în industria cinematografică. Nu
mai este loc pentru altceva. Asta
mă deranjează“. SDC

Verdict Tarantino:
„Filmele nu mai există“



CRONICA NEAGRĂ

n Pablo Milanés (79 de ani). Cân �
tăreț și compozitor cubanez, con�
siderat o voce a revoluției cuba�
neze. Susținător, la început, al lui
Fidel Castro, el s�a îndepărtat apoi

de acesta, dar a rămas în contact
cu publicul cubanez, pe care l�a
susținut public și la recentele pro�
teste din 2021.
n Jean�Marie Straub (89 de ani).
Cineast radical francez, aliniat
Noului Val, ale cărui filme (cunos �
cute prin „conținutul cerebral agre�
siv, tendințele marxiste și sensi�
bilitatea anti�comercială“), reali�
zate împreună cu soția lui, Daniele
Huillet, au stârnit ample dezbateri
critice.
n Wilko Johnson (75 de ani). Chi�
tarist britanic, cunoscut ca fondator
și membru al formației Dr. Feel�
good, a devenit cunoscut în ultimii
ani și ca interpret al călăului mut
din serialul Urzeala tronurilor.
n Greg Bear (71 de ani). Un foarte
apreciat scriitor de literatură SF
american, autor a peste 50 de cărți,
recompensat cu cinci prestigioase
premii Nebula și unul dintre fon�
datorii popularei manifestări San
Diego Comic Con. SDC
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DANSÂND TABLOURI

În cadrul Festival d’Automne, mu�
zeul Luvru propune vizitatorilor
până în decembrie, în nocturnă,
un nou mod de apreciere a artei
plastice clasice, prin dans. Zeci de
artiști coregrafi vor dansa în fața
unor capodopere, ei încercând,
prin gesturile și mișcările lor să
dialogheze cu opere ale unor artiști
precum Jacques�Louis David sau
Leonardo da Vinci. Spectacolul,
botezat Pădure, va avea loc numai
după închiderea muzeului, de la
orele 19:00, cu 500 de spectatori.
„Un spectacol care invită la o altă
lectură, la un alt imaginar din par�
tea spectatorului“, explică Teresa
De Keersmaeker, o celebră core�
grafă din Belgia. Alte capodopere
cu care vor dialoga dansatorii sunt
celebra Plută a Meduzei de Théo�
dore Géricault, pânze de Jacques�
Louis David și patru lucrări ale
lui Leonardo.

MERSI ÎN LIMBA LUI ALLEN

Paria la Hollywood, Woody Allen
tocmai a terminat de filmat la
Paris noua lui producție, un film
în limba franceză. „A face un film
în Franța este un mod de a spune
merci“, explică regizorul într�un
interviu. Allen afirmă că francezii
i�au apreciat și susținut opera încă
de la început, din 1969, dar și de�
a lungul întregii lui cariere, chiar
și atunci când a făcut filme ceva
mai experimentale, „într�o mai
mare măsură decât publicul ame�
rican“. La 86 de ani, Woody Allen
este aproape refugiat în capitala
franceză după acuzele aduse în
timpul prigoanei #MeToo, acuzații
nedovedite de nici o anchetă. „New
York nu mai este un loc plăcut de
trăit, sunt fericit să respir un alt
aer“, recunoaște Allen, care își des�
crie noul film drept „un film po �
lițist, o poveste serioasă cu crimă
și pedeapsă, dar și o doză de ro�
mantism, desigur“.

MORȚII NU MOR

Început în 2010, adaptare a unui
comics foarte apreciat, serialul TV
post�apocaliptic cu morți vii The
Walking Dead s�a încheiat, în
sfârșit, după 11 sezoane și 177 de
episoade. Între timp, seria s�a dez�
voltat într�o adevărată franciză,
cu alte noi două serii difuzate în
pa ralel, Fear the Walking Dead
(din 2015) și The Walking Dead:
World Beyond (2020�2021). Dar

morții�vii nu dau semne că vor să
dispară, iar franciza va continua
anul viitor cu sezonul 8 din Fear...,
cu primele sezoane din Dead City
și Daryl Dixon și o miniserie care
va continua serialul original. 

BISERICA AC/DC

Kirk Church, o biserică dezafectată
din Sydney, Australia, celebră pen�
tru că a găzduit filmările video�
clipului Let There Be Rock al for �
mației AC/DC, s�a vândut recent
pentru suma de aproape 4 milioa�
ne de dolari. Construită în 1887 și
deconsacrată ulterior, Kirk Church
se bucură de o istorie „nesfântă“.
Clipul AC/DC a fost filmat în 1977,
iar din anii ’80 biserica a găzduit
„petrecerile sălbatice“ organizate
de noua proprietară, Gretel Pin�
niger, cunoscută ca „Madama Bici“
în cercurile sado�masochiste aus�
traliene.

FĂRĂ PAUZĂ

După ce au stat cuminți vreme de
două decade, rockerii britanici Jeth �
ro Tull au terminat lucrul la cel de
al 23�lea lor album de studio, rea�
lizat aproape imediat de lansarea
foarte apreciată a precedentului,

The Zealot Gene, la începutul aces�
tui an. Noul album va apărea pe
piață în primăvara anului viitor,
mai ales din cauza întârzierilor
care caracterizează în ultimii ani
producția discurilor de vinil. „A
fost cam greu să înregistrăm un
nou album în această perioadă
încărcată de concerte. O zi de în�
registrări azi, o zi altă dată, două
zile consecutiv între alte două con�
certe“, explică liderul Jethro Tull,
Ian Anderson, care spune că a com �
pus cea mai mare parte a noii mu�
zici în ianuarie, chiar imediat după
lansarea lui The Zealot Gene.

SAVIANO VS. GIORGIA

Cunoscutul Roberto Saviano, târât
în fața tribunalului pentru calom�
nie de noul premier italian Giorgia
Meloni, riscă, dacă va fi condamnat,
trei ani de închisoare. Meloni îi
reproșează autorului celebrei Go�
morra criticile aduse în urmă cu
doi ani la declarațiile ei anti�mi �
gra ție, când Meloni era printre
susținătorii guvernului Salvini. În
Italia, multe voci ale lumii literare
îi cer Giorgiei Meloni să renunțe
la acuzație, temându�se că astfel
se va instaura în peninsulă o formă
de cenzură.

PE SCURT
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În 2009, Avatar a avut un efect im-
portant asupra lumii filmului. După
foarte mult timp, 13 ani mai târziu,
regizorul James Cameron aduce pe
ecrane, în decembrie, cel de al
doilea film dintr-o serie foarte lungă,
la care a lucrat în toţi acești ani. Va
avea acest al doilea film, Avatar: The
Way of Water, impactul primului?

DRAGOȘ COJOCARU

În primul rând, Avatar a avut un
uriaș impact comercial. Este, în
continuare, filmul cu cele mai mari
încasări din istorie, 2,9 miliarde de
dolari, coroană pe care și�a recâș �
tigat�o în această toamnă, în urma
unei relansări mai modeste dar
strategice, pe marile ecrane. Filmul
lui Cameron  a spulberat la vremea
respectivă toate recordurile de în�
casări și a învățat imediat Holly�
woodul să gândească numai în
miliarde ca aproape unică unitate
de măsură a succesului. Felul în
care acest balet al numerelor uriașe
a modificat industria cinematogra�
fică este considerabil și, spun mulți
cineaști, devastator asupra filmului
ca artă.

A repeta această performanță
nu este un lucru ușor. James Came�
ron este conștient de asta. Avatar:
The Way of Water a costat enorm,
se vorbește despre o sumă de 400

de milioane de dolari ca buget de
producție, ceea ce îl transformă în
filmul cel mai scump din istorie. „Ar
trebui ca Avatar 2 să urce pe locul 2
sau 3 în topul filmelor cu cele mai
mari încasări numai ca să amorti�
zăm costurile“, recunoștea Came�
ron într�un interviu în revista „GQ“.
Adică undeva între Avengers: En�
dgame, cu 2,6 miliarde, și Titanic, cu
2,1 miliarde. Un prag cel puțin greu,
dacă nu imposibil de atins. Came�
ron susține că a fost foarte sincer cu
studiourile care au investit în ex �
travaganța lui, Disney și 20th Cen�
tury Studios, și le�a avertizat încă de
la început că „este cea mai proastă
investiție din istoria cinematogra�
fiei“. Totuși el are o șansă, fiindcă
noul film va fi distribuit și în China,
singurul film american care pri �
mește această permisiune din par�
tea autorităților chineze din 2019
încoace. Primul Avatar a fost un
mare succes în China, mare parte
din încasările cu care se laudă azi
venind de acolo.

În al doilea rând, impactul
Avatar a fost la nivel tehnologic și a
catapultat lumea divertismentului
filmic pe deplin într�o eră aproape
exclusiv digitală. Mulți spun că suc�
cesul filmului s�a datorat, de fapt,
acestui lucru: spectatorii s�au aglo�
merat în cinematografe pentru spec�
tacolul tridimensional realizat de
Cameron și tehnicienii lor. Era ceva

cu adevărat nou pentru toată lumea,
deși toate acele tehnici existau deja și
fuseseră doar rafinate de realizatori.
Deși Avatar 2 vine la pachet cu pro�
priile provocări tehnologice, este
greu de crezut că, astăzi, un public
care mai bine de un deceniu a fost
expus până dincolo de saturație la
orice tehnică a iluziei posibile, va
reacționa la fel ca acum 13 ani.

Nu 3D�ul este pariul tehnolo�
gic al lui Avatar: The Way of Water,
ci HFR, adică rata sporită de cadre
pe secundă, ce aduce imaginii flui�
ditate mult mai mare și un „realism“
mai mare oricărei creații digitale.
Din acest punct de vedere, Came�
ron și echipa sa au învățat din lecția
(cam dureroasă) a primului film
Hobbit. Acesta, filmat la 48 de
cadre/ secundă, față de standardul
de 24, arată superb în cazul efecte�
lor digitale și teribil în cazul celor�
lalte secvențe, care căpătau un
„realism“ al imaginii ca „filmările
pentru o telenovelă“. Realizatorii
Avatar au văzut și ei că hiperrealis�
mul obținut astfel afectează specta�
torii și, spun ei, au găsit o moda li �
tate de a folosi tehnologia pentru a
obține efectul dorit, evitând toate
celelalte probleme.

În fine, dincolo de efecte spe�
ciale, publicul poate fi atras de Ava�
tar: The Way of Water pentru că
este cu adevărat atras de poveste și
de universul imaginat de Cameron.

Din acest punct de vedere, în cei 13
ani care au trecut s�a vorbit mult
despre faptul că primul film nu „a
lăsat, de fapt, o amprentă (pop)cul�
turală importantă“, că „nu și�a mar�
cat cu adevărat epoca“. Încă de la
început, filmului i s�a reproșat că
este un spectacol vizual somptuos,
dar găunos, că, dincolo de imaginile
superbe, povestea, simplă transpu�
nere a lui Dansând cu lupii într�un
context SF, nu are nimic interesant.
De aceea Avatar nu are același im�
pact asupra publicului ca, de exem�
plu, Star Wars. „Ce este Avatar în
afară de un film de un incredibil
succes pe care nu și�l aduce aminte
nimeni?“, se întreba revista „Forbes“
anul trecut? 

Din nou, atât James Cameron,
cât și producătorul John Landau
sunt conștienți că Avatar 2 ar putea
avea probleme în a ajunge la publi�
cul vechi și de a interesa foarte mult
publicul nou, cel puțin în măsura în
care să asigure succesul financiar. 

Dorind încă de la începutul ca�
rierei sale să realizeze un univers
personal pe măsura celui inventat de
Lucas în Star Wars, James Cameron

și�a imaginat primul Avatar ca
poarta de intrare spre o lume mult
mai detaliată. Fără a se grăbi cu o
continuare, el a preferat să lucreze
ani de zile până a pus la punct po�
vestea pentru încă patru filme din
serie. În paralel, a dezvoltat tehno�
logiile necesare pentru realizarea
lor, ceea ce i�a luat mai bine de un
deceniu. Al treilea film din serie este
deja filmat, pentru o lansare prevă�
zută în 2024, la alte două se lucrează.

Dar Cameron este conștient că
viitorul depinde de succesul lui
Avatar: The Way of Water. Și, dacă
acesta nu va avea încasările nece�
sare, al treilea film va fi și ultimul.

„Piața ne va spune în trei luni
dacă suntem terminați sau pe ju�
mătate terminați“, admite Cameron
în „Total Film“. „Trăim azi într�o nouă
lume, o lume în care cinematografia
a primit doi pumni conco mitenți în
barbă: pandemia și streamingul.
Poate că vom reuși să aducem amin �
te publicului ce înseamnă, cu adevă�
rat, mersul la cinema. Asta face cu
adevărat Avatar: The Way of Water.
Întrebarea este cui îi mai pasă astăzi,
cu adevărat?“ SDC

Va fi Avatar 2
un nou Avatar?

Am prins recent o discuție des�
pre faptul că în România există
prea multe case de pariuri spor�
tive, atât de multe încât agențiile
lor au ajuns să bată, ca număr,
farmaciile. 

Li se face publicitate foarte agresivă
pe mai toate canalele media. Mira�
jul câștigului rapid este, spuneau ei,
direct proporțional cu sărăcia unei

țări . Greu de crezut, mi�am zis. Mai
degrabă aș crede că direct propor �
țională cu sărăcia colectivă este să�
nătatea precară a populației. Tre �
buia totuși să mă conving.

La pas prin cartierul Mircea
cel Bătrân, am început să număr
farmacii și agenții de pariuri spor�
tive. Primele erau foarte multe, dar
agențiile și mai multe. De pe un
panou publicitar îmi zâmbea o
doamnă octogenară, plină de în�
credere în crema adezivă pentru
proteză, iar de pe alte trei niște oa�
meni păliți de trenul norocului își
etalau teancurile de bani câștigați
pariind la nu știu ce casă. Ba știu,

fiindcă m�a ros curiozitatea și am
intrat pe saitul mult lăudat.

Am pornit de la sănătoasa idee
de a nu paria nici măcar un leu.
Intru doar ca să am ce critica în vii�
toare discuții. Mi�am făcut cont mai
mult în glumă, ca să le demonstrez
că nu au nici o putere de a mă con�
vinge. Vai, Bobi, nu vrei tu să des�
chizi un depozit pe banii tăi? Nu,
mulțumesc. Nu vrei tu să devii mi�
liardar? Ba vreau, dar din muncă
cinstită. Nu vrei tu un cont demo? 

Poftim? Ce�i ăla cont demo? Păi
pariezi cu bani imaginari, ca să te
distrezi. Uite, ai aici 50 de lei. Bine,
ca să nu spuneți că sunt refractar, îi
pun pe un meci cu cote imposibile.
M�am uitat în listă și am pus totul pe
victoria Arabiei Saudite, cu cota de
26. De unde era să știu că Messi va

juca de parcă ar fi în șlapi la Pur�
cica? Iată�mă câștigătorul imaginar
al sumei de 1.300 lei. Un om mai slab
de înger ar fi făcut imediat pasul
către bani reali, dar fix asta urmă�
resc creatorii saitului.

Nu îl las pe Messi să�mi schim �
be principiile. Am pariat toată suma
pe Japonia în meciul contra Germa�
niei, ca să le râd ăstora în nas. Eins
zwei Polizei, Samurai San le dă
nem ților cu tăișul sabiei și, la o cotă
de 7 și un pic, îmi duce câștigul ima �
ginar la 9.750 lei. Am fost, recunosc,
puțin bucuros, dar în același timp
mi�am păstrat sângele rece. Se pare
că eram un om cu talent înnăscut
pentru pariuri sportive.

Știu că hoții ăștia ar face orice
ca să mă convingă să intru cu bani
reali, inclusiv să convingă echipele

Argentinei și Germaniei să piar �
dă. O secundă, să recitesc fraza.
Nu�mi vine să cred că am scris așa
ceva. Clar, raționamentul meu
este fracturat pe undeva. OK, ca să
nu spuneți că sunt refractar și
conspiraționist, voi pune 50 de lei
reali pe victoria Serbiei în meciul
de joi contra Braziliei. SDC

Greu de convins
BOBI
VOI N-AȚI ÎNTREBAT, FĂRĂ
ZAHĂR VĂ RĂSPUNDE

794


	794_sdc_01.pdf
	794_sdc_02
	794_sdc_03
	794_sdc_04
	794_sdc_05
	794_sdc_06
	794_sdc_07
	794_sdc_08
	794_sdc_09
	794_sdc_10
	794_sdc_11
	794_sdc_12
	794_sdc_13
	794_sdc_14
	794_sdc_15
	794_sdc_16

