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Privind peste umăr. Teatru 2022

Evenimentul anului
trecut, cu impact global
asupra artei teatrale, a
fost încheierea pan de -
miei. După doi ani (ce
păreau la un moment
dat interminabili, tes -
tând răbdarea tuturor,
schimbând posibilitățile
de a relaționa direct cu
ceilalți) de reguli sa ni -
tare care au obligat la
adaptări radicale din
mers, artele vii s-au re -
întors la practicile care
le definesc de milenii:
concomitența în ace lași
timp și în același spațiu
a artiștilor și privitorilor. 

Pandemia a fost o perioadă com�
plicată, dar finalmente a însumat
sezoane ce au reorientat creatorii
către noile tehnologii și noile me �
dii, accelerând inovația pe această
linie, a apropierii de tehnicile pre�
zentului. Adaptarea a fost o mo�
dalitate creativă de a rămâne co �
nectați cu ceilalți artiști, dar mai
ales cu spectatorii, un fel de up�
date impus tuturor componente�
lor și procedeelor de lucru, de la
repetiții pe aplicații de video call
la introducerea inteligenței arti�
ficiale în scenă alături de pre �
zența umană live, la platforme de
streaming. Multe dintre aceste
practici vor persista în viitorul
imediat, chiar dacă, foarte proba�
bil, la o scară mai restrânsă. Tea�
trul e, totuși, esențialmente o artă
vie! O altă realitate – pe lângă cea
a stimulării originalității în va�
riante remote, este acumularea
unei energii creative care a erupt. 

O EXPRESIE A SPERANȚEI

Ultima noapte a pandemiei a în�
semnat întâia noapte a războiu�
lui. Un război la doar câteva sute
de kilometri de granițele națio �
nale, cu șiruri de refugiați, cu știri
concentrate pe ororile la care
sunt supuși ucrainenii de agreso�
rii ruși. Interesul întregii lumi
pentru teatrul din Ucraina s�a
născut dintr�o tragedie. Întreaga
Europă, România inclusiv, s�a des �
chis către dramaturgii, regizorii și
actorii de acolo într�un gest de so�
lidaritate artistică. S�au făcut tra�
duceri, s�au organizat lecturi pu �
blice, au fost itinerate spectacole
din teatrele care încă funcționează.
Un semn că arta rezistă în orice
condiții, că e parte importantă a
oricărei comunități, un liant ce
funcționează pe baza emoțiilor
cathartice. 

A scrie, a repeta și a juca în
condiții de război e dificil, dar de�
vine expresia speranței că într�un
timp nu foarte îndelungat se va re�
veni la pace și la viața în liniște.
Continuarea procesului de crea ție
și prezentarea la public sunt o mo�
dalitate de nesupunere, de lup tă
împotriva năvălitorilor. Deocam�
dată se joacă sub asediu, între două
semnale stridente ale alarmelor,
interval în care artiști și spectatori
coboară împreună în adăposturi
subterane. Când sunetul sirenelor

se stinge, împreună revin la spec�
tacol. Realitate și ficțiune se împle�
tesc dramatic. 

RĂGAZUL STUDIULUI
APLICAT

Foarte multe apariții cu subiecte
teatrale au fost incluse în progra�
mele editorial ale lui 2022. Izola�
rea pandemică a dat răgazul stu� 
diului aplicat, al recuperărilor
teoretice. Iată câteva dintre titlu�
rile care mi�au reținut atenția. Mi�
runa Runcan, Atelier de restau �
rări teatrale – studii de recon �
strucție critică și retorică a spec�
tacolului 1990�2000, o cercetare
remarcabilă axată pe analiza dis�
cursului critic din prima decadă
de libertate din România. Și acea �
sta relevă misiunea de memoria�
lizare pe care critica o are în sfera
artelor vii.

Cristina Rusiecki ne�a oferit
Nod în cinci.Câteva abordări în
teatru. Cartea e asociată cu o
expoziție din fotografiile spectaco�
lelor puse în scenă de cvintetul de
artiști de teatru din generațiile in�
ovatoare asupra cărora autoarea
zăbovește portretistic (Radu Nica,
Andrei Măjeri, Alina Herescu, Iu�
liana Vîlsan, Eugen Jebeleanu).

Ariel din spatele scenei e un
volum colectiv coordonat de Eli�
sabeta Pop și Raluca Sas Mari�
nescu. În prim�plan, un personaj

prea puțin vizibil din procesul
teatral: secretarul literar. A cărui
activitate e crucială, a cărui fișă a
postului ar trebui actualizată ca
atribuții adecvate vremurilor. 

Cristina Modreanu a publicat
Teatrul ca rezistență. Oameni de
teatru în arhivele Securității. Vo�
lumul este concretizarea unui de�
mers investigativ în privința reve� 
lării manierei în care artiștii din
artele vii erau supravegheați de
poliția politică în comunism. O
restituire obligatorie.  

INSTRUMENT DE LUCRU 
MAI MULT DECÂT 
NECESAR

Absolut impresionat este proiec�
tul lui Mircea Malița orientat în�
spre dramaturgia comunistă Să
nu privești înapoi. Comunism,
dramaturgie, societate. Un volum
colectiv, cu o structură fragmen�
tară, plurivocală, care evidențiază
linii esențiale despre imensul ma�
terial dramaturgic ce este moște �
nire a unei jumătăți de secol din
istoria recentă. Limpezește prin
voci autorizate un capitol al tea�
trului autohton ce trebuia revizi�
tat critic, „într�un stop cadru după
treizeci de ani“, cum sugestiv sinte�
tizează coordonatorul. Ce rămâne
din jumătatea de secol comunist?,
e întrebarea care vertebrează și
care explorează printr�o „anchetă

cu oameni de teatru“, prin reciti�
rea critică a unor texte, dosare de
spectacol, compunând un tablou
ce proiectează lumini reflexive di�
verse. Sumarul e completat de o
secțiune dedicată noii dramatur�
gii și un epilog semnat de George
Banu, de punere a teatrului româ�
nesc în context internațional.  

Dicționarul Multimedia al
Tea trului Românesc (DMTR) a
adăugat în 2022 fila sa electronică
numărul trei. Adică alte 50 de fișe
de artiști și spectacole memora�
bile. O reușită de echipă, la care
am pus umărul și eu, cu autori de
prestigiu, cu două universități im�
plicate (Universitatea „Babeș Bo�
lyai“ din Cluj Napoca și Univer� 
sitatea de Arte Tg. Mureș). O nouă
fi nan țare – obținută în urma unei
con testații la Administrația Fon�
dului Cultural Național (AFCN),
va asigura continuitatea acestui
instrument de lucru mai mult
decât necesar. 

Portalul inițiat de Asociația
Română de Promovare a Artelor
Spectacolului (ARPAS) la ideea
Cristinei Modreanu va fi mai bo �
gat, de această dată mai ales cu ar�
tiste. Poate și alte instituții preo� 
cupate de păstrarea memoriei
ar tei scenice autohtone vor asi�
gura un suport financiar. Pentru
traducerea în engleză, de pildă,
care ar extinde orizontul de adre�
sabilitate. SDC

OLTIȚA CÎNTEC
DATUL ÎN SPECTACOL
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GEORGE ONOFREI
DIN COLȚUL OPUS

Era tehnologiei 
și a incertitudinii
Multe dintre tehno lo -
giile pe care astăzi le
folosim și ni se par noi,
își au de fapt 
rădă cinile în idei vechi.
Inteligența artificială
(AI), de exemplu, este
un concept din anii ’50,
numai că, dintr-un
motiv sau altul, a fost
pus la păstrare o
îndelungată perioadă
(de obicei, din motive
de finanțare sau pur și
simplu pentru că nu îi
venise rândul). 

Ultimii ani au fost însă și despre
dezvoltarea AI, iar finalul anului
2022 ne�a adus, pentru prima oa �
ră, pe scară largă, accesul (gratuit!)
la Chat GPT, cu potențialul de a
revoluționa întregi domenii de
activitate. În combinație cu web
3�ul promis de dezvoltatorii de
soluții blockchain și computere
cuantice, viitorul apropiat are po �
tențialul de a modifica în săși ideea
de muncă și, pe cale de con se cin �
ță, să transforme fundamental
modelul de societate pe care as�
tăzi îl cunoaștem. 

Apologeții AI, ai web 3, dar și
ai quantum computers, pun accen�
tul pe individ și pe creșterea ca �
lității vieții, la nivel declarativ. Noile
tehnologii, bine folosite, dublate de
o etică nouă privind folosirea aces�
tora, ar avea menirea să ne facă
viața mai bună și mai frumoasă, eli�
minând muncile repetitive și sarci�
nile sisifice. Chiar dacă pare că, pe
termen scurt, multe joburi dispar în
ceață, pe termen lung s�ar crea noi
meserii în noul context tehnologic,

la fel cum web 1.0 și 2.0 au introdus
pe piața muncii sute sau chiar mii
de noi ocupații. 

Nu trebuie să începem să
idealizăm încă și nici să ne amă�
gim că oamenii vor avea prea cu�
rând venitul minim universal
garantat sau că își vor putea de�
dica întreaga viață artelor și filoso�
fiei. Suntem foarte la începutul
unei transformări radicale într�o
lume încă fragilă și, mai ales, fragi�
lizată de întoarcerea la naționa �
lismul feroce, la o competiție febrilă
între marile puteri (SUA și China),
cu o Rusie care invadează brutal
Ucraina în cadrul unui război că�
ruia astăzi încă nu îi vedem finalul.

DE CE ESTE CHAT GPT 
O MARE CHESTIE?

Până la soluționarea problemelor
globale, în decembrie 2022 soluția
de inteligență artificială Chat
GPT a creat rumoare în rândul
comunității academice, în rândul
programatorilor, dar și al dome�
niului marketingului digital. Open
AI, o firmă de tehnologie finan �
țată în principal de Microsoft și de
Elon Musk, a decis să lanseze gra�
tuit către publicul larg Chat GPT
dintr�un motiv foarte simplu: nu
există „antrenori“ mai buni pen�
tru perfecționarea acestui AI de �
cât milioanele de oameni inte re� 
sați să îi testeze capacitățile, apli�
cându�le în munca lor de zi cu zi.
Așadar, nu există masă gratuită pe
lumea asta, ci ne�am înhămat în
număr mare pentru a face Chat
GPT mai bun, primind și noi la
schimb ceva. Căci principala ca�
racteristică a AI este aceea de a se
perfecționa singură, de a învăța
din interacțiunile cu noi. În mod
evident, serviciul va avea un preț,
de tipul abonamentelor lunare,
atunci când va fi lansată varianta
sa comercială. Aceasta după ce fie�
care dintre cei care am testat�o ne
vom fi adus propria contribuție la
un serviciu pentru care, cu sigu �
ranță, vom fi dispuși să plătim. 

Știm deja estimarea că, în ter�
men de 10 ani, majoritatea mun�
cilor care presupun repetitivitate

vor fi preluate de roboți. Totuși,
Chat GPT ne�a luat prin surprin�
dere, deoarece una este să vor bești
despre o posibilitate teoretică, alta
este să o poți accesa cu un click de
pe propriul telefon sau laptop azi.
Armate de copywriteri și progra�
matori își văd joburile puse în pe�
ricol, la fel și manageri social
me dia. Totuși, inteligența artifi�
cială este capabilă să producă cele
mai bune rezultate pentru „client“
în măsura în care cel care cere este
suficient de dotat și mobil intelec�
tual. Zicala cu „Dumnezeu nu�ți
bagă în traistă“ se aplică și în era
AI. Fără carte, fără cultură gene�
rală, fără gândire critică, tot de�
geaba. Câștigul pe termen scurt și
mediu va fi acela că, în locul unei
echipe largi, te vei putea folosi de
câteva creiere istețe care să pună
robotul la treabă. Costuri mai re�
duse, cu alte cuvinte. 

CÂT DE DĂUNĂTOARE ESTE 
AI PENTRU EDUCAȚIE?

Rumoarea din rândul lumii aca�
demice a constat în faptul că, bine
folosit, Chat GPT poate produce
lucrări științifice care să treacă tes�
tul softurilor antiplagiat. Asta pen�
tru că, prin natura sa, AI�ul des pre
care vorbim se folosește de tot ce a
înmagazinat de pe Google (la nive�
lul anului 2021, nu și în timp real
de atunci încoace) și este capabil
să scrie, inclusiv în limba română,
foarte bine, fără să reproducă mai
nimic cuvânt cu cuvânt. Ba, din
proprie experien ță, în timp ce l�am
testat am observat că are și une�
le defecte profund umane, cum 
ar fi prețio zitatea, mereu pus pe 

impresionat auditoriul cu fraza�
rea impecabilă și vocabularul
foar te vast. Deja profesori de la
universități de renu me au anunțat
că ei, personal, până când vor exis �
ta și coduri de etică propriu�zise,
vor pedepsi grav studenții pe care
îi vor bănui și dovedi că s�au folo�
sit de Chat GPT în elaborarea lu�
crărilor academice. Profesori de
gimnaziu și liceu spun că vor fi
nevoiți să renunțe cu totul la a mai
cere elevilor să întocmească refe�
rate pe diferite subiecte, pentru că
le va fi imposibil să mai spună
dacă sunt copiate sau nu. Până la
urmă, aceasta este „minunata lu �
me nouă“ în care pășim, iar spiri �
du șul nu mai poate fi reintrodus
în lampă. Și universitățile, și învă �
țământul preuniversitar vor tre�
bui să se adapteze. 

O utilitate deloc neglijabilă a
acestui soft AI este regăsită în
zona de marketing digital. Chat
GPT este capabil nu doar să scrie
texte pentru social media sau blo�
guri la un nivel acceptabil spre
foarte bun, ci și să genereze întregi
strategii și planuri de promovare.
Agențiile care l�au testat spun că
zeci de ore de lucru săptămânale
ale echipei sunt economisite, des�
igur, cu condiția să știi ce să ceri
„robotului“.

Dar poate zona care va fi afec�
tată direct și încă imediat este cea
a programatorilor. Îmi amintesc
faptul că, în urmă cu destui ani,
matematicianul și informaticianul
român Varujan Pambuccian spu�
nea că meseria de programator va
ajunge la fel de relevantă pe piața
muncii precum cea de telegrafist.
Avea în vedere tocmai faptul că

inteligența artificială va scrie mai
repede și mai bine (fără erori) cod
decât oamenii. Și decembrie 2022 a
venit și i�a dat drep tate: Chat GPT
scrie cod repede și extrem de bine.
Deja tu, ca neofit, fără să știi să scrii
o linie de cod, îi poți solicita lucruri
foarte precise – cum ar fi să�i ceri
să îți scrie codul unei aplicații pe
care să o integrezi în site�ul tău
care să detecteze trăsăturile feței
unei persoane și câte și mai câte. 

Interacțiunea cu milioane,
dacă nu, cât de curând, cu zeci de
milioane de persoane a Chat GPT
îl va face să devină cel mai antre�
nat soft de inteligență artificială.
Învață de la fiecare dintre noi și
tocmai asta îl face mai bun, este
principala caracteristică a orică�
rui AI – odată ce îi dai drumul în
lume, capătă propria sa viață.

PREA MULT 
ENTUZIASM?

Este perfect de înțeles entuziasmul
stârnit. El vine, în primul rând, din
fascinație, dar și din faptul că este
unul din tot mai desele momente
ale vieții noastre, ale celor care
suntem contemporani cu toate
aceste transformări radicale pe
care tehnologia le produce în socie�
tate, când science�fictionul devine
realitate, o unealtă la îndemâna
noastră, la un click distanță. Așa
ceva nu are, pur și simplu, cum să te
lase rece. La fel cum nimeni nu
poate ști, în această fază de copilă�
rie a noilor tehnologii, care va fi în
final impactul lor, cât și cum vor fi
adoptate și îmbrățișate. Știm sigur
că ne schimbă. Nu știm, deocam�
dată, și cum. SDC
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Mi�a fost întotdeauna greu
să fac o trecere în revistă a
anului abia trecut. Și n�am
știut niciodată să împac
bilanțul personal cu cel
global, al lumii în care
trăim, fiindcă rareori ele
intră în acord – eventual,
cel de�al doilea îl poate
strica pe cel dintâi, iar in�
vers nu.

Anul trecut nu începuse tocmai
rău: ianuarie ne�a prins, e drept, în
carantina impusă de pandemia de
COVID�19, dar era o carantină tot
mai obosită, într�o lume exasperată
de ea. Doar că a venit luna februa�
rie, cu sfârșitul carantinei și înce�
putul războiului din Ucrai na, care

continuă și acum. Am scăpat de
una, am dat de alta – ăsta a fost pri�
mul meu gând. Fiindcă pentru noi,
cei din Est, un război declanșat de
Rusia a fost întotdeauna un semnal
de alarmă, ca în unul din numeroa�
sele bancuri cu iepurașul. Probabil
îl știți: cică vulpea dă nas în nas cu
iepurașul, care fuge disperat prin
pădure. „Ce�i cu tine, iepure, de ce
fugi?“, întreabă ea. „Păi, n�ai auzit?
Cică umblă unii să jupoaie toți
urșii din pădure“. „Da’ tu nu ești
urs“, zice mirată vulpea. „Și cine
crezi că mai stă s�aleagă?“, răspun �
de iepurele și își reia goana.

Bancul nu�i atît de deplasat
cum pare: Ucraina se învecinează
cu România. Iar dacă de COVID�19
pare�se că mai poți scăpa, de Rusia...
experiența românilor din ultimele

secole spune contrariul. Așa că nu
m�am mirat când am auzit că destui
români, mai ales dinspre granița cu
Ucraina și Moldova își pregăteau o
eventuală fugă în Occident. Între
timp România și alte țări din jur au
fost asaltate de refugiați ucraineni –
în majoritate femei și copii – care
încercau să scape de distrugerile
războiului. 

Au fost câteva luni în care ro�
mânii s�au comportat cu o compa�
siune și o solidaritate admirabile,
accentuate, fără îndoială, de faptul
că dușmanul era Rusia. La început
mă miram când auzeam vorbin�
du�se ucraineană pe stradă în Timi �
șoara. Acum a devenit ceva normal.
Cât de ușor devine războiul nor�
malitate!

Și, chiar dacă la noi n�a fost
război, efectele lui le�am perceput
repede. Au crescut prețurile, a apă�
rut inflația și am început să simțim
cum bruma de bunăstare greu do�
bândită începe să ne dispară. Au în�
ceput temerile legate de cheltuieli –

temeri justificate, fiindcă acum, la
bilanț, mi�e ușor să văd că trăim
mai prost decât acum un an. Dar
cu speranțe, ca întotdeauna. Și cel
puțin fără război.

Altfel, în plan personal pare să
fi fost un an bun. În februarie a apă�
rut în Serbia traducerea romanului
Disco Titanic. În primăvară, Florin
Lăzărescu m�a sunat și mi�a propus
să scriu o povestire pentru un volum
colectiv despre pogromul de la Iași
din 1941, volum apărut în toamnă. A
fost primul text de ficțiune mai lung
pe care l�am scris în ultimii șase ani
și l�am luat ca pe un fel de test. Apoi,
la începutul toamnei, la Editura Po�
lirom a apărut o traducere la care
am lucrat câțiva ani: Dragă Scott,
scumpă Zelda. Scrisorile de dragoste
dintre F. Scott Fitzgerald și Zelda
Fitz gerald. A apărut în condiții gra�
fice superbe, așa cum și merita, cu
ilus trații color și supracopertă, și e
traducerea la care azi țin cel mai
mult. În fine, în toamnă am lansat
Disko Titanik (în sârbă) la Novi Sad

și la târgul de carte de la Belgrad,
unde România a fost invitată de
onoare și unde m�am întâlnit în
sfârșit, du pă atâta carantină, cu prie�
tene și prieteni dragi, scriitori și tra�
ducători. Ar trebui să fiu mulțumit.

Dar, cum ziceam, bilanțul per�
sonal e mereu stricat de cel global.
Invers nu. Totuși ar fi nedrept să
mă plâng: putea să fie și mai rău. E
o frază pe care în România am tot
scris�o și rostit�o de când ne știm.
Cu speranța că poate să fie și mai
bine. Poate chiar în 2023. SDC

Bilanț 2022
RADU PAVEL GHEO
ROMÂNII E DEŞTEPŢI

Pentru mine anul 2022 este
legat de despărțirea de
bunica mea, Angela. La
urma urmei, doar atât voi
ține minte din anul care 
a trecut. 

Eu nu am locuit la țară, la bunici,
așa cum se obișnuia în anii 1980.
Doar când eram prea mic, nici nu
mai am multe amintiri de atunci. Pe
bunica mea, Angela, mama mamei
mele, am văzut�o cu ade vă rat abia
când puteam să înțeleg cine e. 

Era o femeie extraordinară, și
nu doar pentru că așa sunt toate
bunicile. Era inteligentă și dreap �
tă și bună și puternică și avea
mereu o replică – spontană, me �
morabilă. Tot ce spunea era demn
de notat. Trebuia să stau lângă ea
ca Tolstoi lângă mujici: mereu cu
un carnețel deschis.

Povestea grozav. Nu avea ea
prea multă carte, dar știa fără să o
fi învățat nimeni cum trebuia să
sune o poveste. 

Toate poveștile pe care le au �
zeau copiii în timpul acela, ea le
schimba. Nu erau bine înainte și
ea le făcea să fie bine. Făcea totul
să fie mai bine. Nu avea niciodată
nimic, dar nici nu îi lipsea ceva,

făcând totul – avea totul. Credea
în Dumnezeu și avea inimă. 

Dacă nu îi plăcea numele tău,
ți�l schimba pe loc în unul care ți
se potrivea și așa rămânea. Era
deșteaptă și nu făcea paradă cu
asta, fiindcă era modestă și ge ne �
roasă. Dialogurile cu ea erau o
bi necuvântare. Mă simțeam ca
nepotul lui Socrate. Stăpânea iro �
nia, avea acces la metaforă și meta �
fizică. Fusese foarte frumoasă și
încă era cea mai frumoasă femeie
din lume, fiindcă avea o lumină
care nu o părăsea niciodată.

Și în anii din urmă, bătrână,
bolnavă, bunica mea Angela nu a
hulit niciodată. Era ca Iov.

Nu am auzit de la ea nici o
vorbă rea despre nimeni, ierta tot,

trăia fără greșeală și se credea cea
mai păcătoasă. Nu cerea ajutor
nimănui. 

A rămas văduvă tânără, a avut
trei fete, cinci nepoți și cinci stră �
nepoți. Când a început să îi cam
fugă mintea s�a urcat pe o scară și
voia să tot urce până la Dum ne �
zeu, poate e singur sărăcu țul în
cer. Aștepta moartea ca pe un ci �
reș înflorit. 

— Eu nu mai sunt a mea, mi�a
spus ultima dată când putea vor �
bi, căci până la urmă și�a pier dut
și harul acesta. 

Apoi s�a mai gândit și a mai zis:
— Dar nimeni nu e. Nu sun �

tem ai noștri. Suntem niște copii
neascultători.

Bunica mea Angela a fost în
tot timpul angelică, o răneau ne �
dreptatea lumii și lăcomia, dar ea
nu avea niciuna dintre bolile tim �
pului nostru. 

Avea totodată un comic ne �
bun, râdeam cu ea grozav.

— Doar nu o să trăiesc și eu
cât Cetatea Neamțului. Mă duc,
am anii, obișnuia să zică.

Avea anii, aproape nouăzeci,
era la raftul cu ultimele suflări, și
chiar dacă nu mai vorbea, chiar și
atunci la sfârșit încă mai avea
putere să dea din umeri și să�mi
facă din ochi. 

Și eu știam ce�mi spunea fără
cuvinte:

— Vezi, așa e viața. Nu o lua în
serios și trăiește�o frumos. SDC

Despărțirea

ANDREI CRĂCIUN
CULEGĂTORUL DE HARFE
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Politicienii noștri n�au fost
prea inspirați în 2022. E
adevărat că războiul din
Ucraina a schimbat planu�
rile partidelor, însă anul
care tocmai s�a încheiat a
fost unul lipsit de
consistență din punct de
vedere politic. Nu am asis�
tat la nici o mutare specta�
culoasă, n�a fost nici un
anunț crucial care să
zdruncine scena politică.
N�a fost nici un congres de
ținut minte și nici vreun
discurs strălucitor.

Președintele Klaus Iohannis a
avut poate cea mai grea misiune.
Șeful statului a fost actorul cel mai
implicat în criza militară (care din
păcate e departe de final), fiind to�
todată omul care a indicat direcția
României în privința războiului
ruso�ucrainean. 

România s�a plasat ferm de
partea Ucrainei, țara noastră
reușind să fie un pion esențial în
Europa pentru NATO. N�a fost
deloc simplu, dar alternativa în�
semna o bălteală fără sens, din
care România sigur nu avea cum
să profite. Cât a câștigat și cât a
pierdut Iohannis în plan intern
prin această poziționare clară? A
recuperat în primele luni din ca�
pitalul pe care l�a pierdut cu atâta
ușurință în acest al doilea man�
dat. Dar, pe măsură ce oamenii 
s�au obișnuit cu războiul de la
granițe, și preocupările lor s�au
schimbat. Creșterea prețurilor a
devenit o prioritate, atenția oa�
menilor fiind îndreptată mai de�
grabă către chestiunile care țin de
buzunarul propriu. 

Din punct de vedere econo�
mic, 2022 n�a fost tocmai rău pen�
tru România. Am avut creștere
economică peste așteptări, locurile
de muncă nu s�au împuținat, ba
dimpotrivă. E drept că nu am pro�
gresat în privința kilometrilor de
autostradă, dar sunt ceva speranțe,
în special pentru Moldova.

Nu s�a oprit nici curentul
elec tric în casele românilor, așa
cum boceau unii prin toamnă, iar
gazul a fost la discreție. Până și
benzina a coborât sub șase lei, dar
a avut guvernul grijă s�o readucă
rapid peste acest prag prin scoa�
terea monedei de 50 de bani din
fiecare litru de combustibil.

Revenind la Iohannis, preșe �
dintele are meritul că n�a făcut
vreo gafă majoră. Dar nici vreun
mare bine n�a făcut țărișoarei
noastre. A fost absent cu lunile, în
stilu�i caracteristic. A fost mai rar
la schi și a stat ascuns în vizuina
de la Cotroceni. N�a avut reacții
când era cazul să iasă public și a
lăsat lucrurile să se desfășoare în
legea lor, chiar dacă situația im�
punea intervenția sa. Am avut un
președinte�spectator în 2022, pre �
ocupat doar de criza militară. Și
de relațiile externe. Prea puțin
pentru un șeful unei țări cu pre �
tenții. Până și povestea cu Schen�
genul a ieșit prost, chiar dacă
sucirea Austriei a duhnit urât, pe
fondul disputelor electorale de la
Viena. Aici nu Iohannis are felia
cea mare din vină.

Președintele Klaus Iohannis
abia dacă primește notă de tre�
cere în 2022. Cu cât trece timpul,
cu atât președintele devine mai
irelevant. După mandatul al doi�
lea urmează hăul, e greu să mai
revii în prim�planul politicii.

La Palatul Victoria avem un
premier insipid și fără substanță.
Poate cel mai lipsit de carismă
prim�ministru pe care l�a avut
Ro mânia. Discurs împleticit, rea�
lizări pe măsură. Curios, Nicolae
Ciucă nu stă rău la capitolul în�
credere. Posibil și din cauză că nu
iese foarte des. Nu se expune, nici
nu e din cale afară de prietenos cu
vorbele. Probabil își cunoaște și el
limitele. Ca premier nu poți spu �
ne că se face de râs. Dar nici nu e
genul de om în spatele căruia să
te așezi și să urci muntele. 

Întrebarea e cine pe cine tra �
ge? PNL pe Ciucă sau Ciucă trac�
tează partidul? Greu de dat un
răs puns. PNL seamănă cu o mâr �
țoagă fără puteri, în timp ce Nico�
lae Ciucă e genul de locomotivă
care merge doar dacă mai sunt
cărbuni la Palatul Victoria. Când
stocul de cărbuni se va termina,

PNL se va întreba probabil dacă
mai merită să�l țină în fruntea
partidului. 

Nici pentru social�democrați
anul 2022 n�a fost unul din cale
afară de minunat. Partidul avea la
un moment spre 40 la sută în son�
daje, dar ultimele măsurători 
ara tă o scădere importantă. Adi�
că spre 30 de procente. Dacă ul�
timele sondaje arată realitatea,
atunci sunt motive serioase de în�
grijorare la PSD, pentru că par�
tidul începe să deconteze prezen�
 ța la guvernare. Nici n�are cum fi
altfel, pentru că nu poți pune în
cârca liberalilor toate nereali ză �
rile, iar tu să apari ca o floricică
proaspătă la ferestrele Palatului
Victoria. Din acest motiv există
unele voci în PSD care spun că 
n�ar fi nimerit ca Marcel Ciolacu
să preia postul de premier. Adică
PNL să�și rupă definitiv gâtul, iar
PSD să încerce conservarea pro�
centelor. Va fi însă greu de am�
balat un eventual refuz al PSD de
a prelua poziția de premier, pen�
tru că partidul ar fi imediat taxat
ca laș și fuge de răspundere. De
asemenea, în jocul de putere din
interiorul PSD o asemenea de�
cizie nu ar da bine, iar Ciolacu ar
putea fi acuzat că împinge par�
tidul pe tușă în loc să fie cel care
împarte bunătățile.

Posibil ca în perioada care
urmează PNL și PSD să mimeze în�
ceputul marii bătălii pentru 2024,
dar în realitate ambele formațiuni
să prefere negocierile de culise
pentru a�și împărți funcțiile prin�
cipale din stat.

În tabăra opoziției avem doi
actori principali (USR și AUR), dar
și o mulțime de formațiuni care
vor încerca într�un fel sau altul să
acceadă în viitorul Parlament.

USR putea cu siguranță să
arate mult mai bine în 2022. Da�
cian Cioloș și�a luat jucăriile și a
făcut REPER, dar nu e clar dacă are
vreo strategie. Va merge REPER
singur în viitoarele alegeri sau va
intra într�o alianță cu o altă for �
mațiune? N�ar fi exclus ca REPER
să meargă singur la europarla�
mentare, după care, în funcție de
rezultat, să caute noi tovarăși de
drum pe mai departe.

Revenind la USR, anul 2022 a
fost unul al stagnării. Partidul n�a
fost foarte vizibil. E drept că lide�
rii useriști au fost ținuți pe mar�
gine de televiziunile arondate

puterii PNL�PSD. Dar nici nu stai
și aștepți să apari pe sticlă doar
pentru că e bine să ascultăm și
vocea opoziției. USR are șansa re�
venirii, pentru că 2023 se anunță
complicat, iar electoratul s�a cam
lămurit că guvernarea PNL�PSD e
o struțo�cămilă necesară acestei
perioade, dar nu și eficientă.

În privința AUR, finalul anu�
lui 2022 a găsit partidul pe creș �
tere. Refuzul Austriei ca România
să intre în spațiul Schengen vine
mănușă partidului lui George Si�
mion. Revine din păcate discursul
anti�european, iar partidul care
capitalizează este AUR. Riscul ca
această formațiune să se îngrașe și
mai tare este imens. Unii spun că
PSD e interesat să țină AUR cât
mai sus, pentru ca la prezi den țiale
să avem un tur doi PSD�AUR. Ar fi
varianta ideală pentru social�de �
mocrați și totodată garan ția că
după mult timp România va avea
un șef de stat din zona stângii. 

Dincolo de jocurile politice
rămân rezultatele. Care nu ara�
tă prea bine. PSD și PNL aveau 

posibilitatea să facă reformele
mult așteptate pentru țară. Cu o
supermajoritate în Parlament,
PSD și PNL puteau schimba radi�
cal România în acest mandat. Nu
au făcut�o până acum și e imposi�
bil de crezut că o vor face în acest
an. Nu vom avea nici două tururi la
primari, cum nu vom avea nici o re�
formă reală a administrației. Ră�
mânem cu același aparat anchi� 
lozat care ne toacă nervii, dar con�
sumă și resurse financiare tot mai
greu de suportat. În schimb, greul
rămâne pe cei din zona privată.
Până și PNL i�a abandonat pe micii
întreprinzători, altfel nu ar fi fost
mărite impozitele pentru cei care
muncesc din greu în această țară.

România încă arată bine dacă
ne raportăm la felul în care este
guvernată. Dar prăpastia între
electorat și politicieni se tot mă �
rește. Aici e marele pericol. La un
moment dat, răbufnirea ar putea
crea monștri politici în Parla�
ment. Cu consecințe imprevizi�
bile. Beculețul roșu e pe cale să se
aprindă. SDC

FLORIN GHEŢĂU
VAGONUL CU VORBE

Restanțierii din politică

ION BARBU
PINACOTECA DIN PETRILA



6
ANUL XIX NR. 797

9 – 15 IANUARIE 2023retrospectivă 
www.suplimentuldecultura.ro

2022, anul în care „în toate a fost
frumusețe“, „din cer au căzut
trei mere“, „pasiunea simplă“ 
a atras după sine Nobelul 
și a apărut zeul Abraxas

RAMONA IACOBUȚE

Așa că sunt fără scrupule. Îmi
notez tot ce recomandă oamenii
cei mai apropiați sau oamenii pe
care nu i�am întâlnit niciodată,
dar pe care îi admir, pândesc pe la
colț site�urile editurilor, fur tot ce
se poate fura din listele de lecturi
ale altora, trag cu ochiul pe site�
urile care mai strecoară și câte o
reducere din când în când. Sunt
ca un arhivar care nu reușește să
citească tot ce cercetează, însă are
atât de multe liste, încât le poate
împrumuta și altora. 

Și mă mai pot lăuda cu ceva.
Locuiesc în orașul în care, de ani
buni, toamna poți bea o cafea și
sta la o discuție cu scriitorii tăi
preferați la un festival de litera�
tură din ce în ce mai popular,
FILIT Iași. Da, mulți dintre ei sunt
pe listele la care am făcut referire. 

ANUL COLECȚIEI ANANSI.
WORLD FICTION

Dacă revăd listele cu lecturi pro�
puse pentru 2022, constat că cele
mai multe bifate sunt din colecția
pe care o coordonează Bogdan�
Alexandru Stănescu la Editura
Pandora M, Anansi. World Fiction.

La care se adaugă cărțile pentru
copii, de care de șapte ani mă
leagă o relație de iubire cu năbă�
dăi. Cine are copii înțelege. Căr �
țile citite copiilor seara înainte de
somn sunt recitite de atâtea ori,
încât ajungi să le știi pe de rost.
Dar despre ele mai pe larg, îndată. 

Revenind la colecția Anansi.
World Fiction, mărturisesc că
pen tru mine este ca o ladă desco�
perită în podul unei case străine.
Am pătruns, prin intermediul unor
cărți publicate în această colecție,
în universul unor scriitori pe care
eu nu îi mai citisem. Dintre ei am
ajuns să îl îndrăgesc tare mult pe
bulgarul Ghiorghi Gospodinov.

După ce am terminat la început
de 2022, o carte semnată de el și
apărută în 2021, Fizica tristeții, nu
am putut să nu îi cumpăr și cea de
a doua carte tradusă în română,
Un roman natural, care de fapt
este cartea sa de debut și cea care
l�a făcut cunoscut pe plan inter �
național.

Scrisul lui Ghiorghi Gospodi�
nov m�a făcut să revizitez, plină
de duioșie, nostalgie și înțelegere
locuri din memorie care păstrea �
ză vii anii comunismului, anii co�
pilăriei mele. Scriitorul bulgar are
putere de magician în ochii mei,
taie în bucăți părți din trecut, sen�
timente, vicii și plăceri, regimuri

politice și apoi le reconstituie și te
face să plângi și să râzi în sinea ta,
are și cinism, și poezie, și umor,
stăpânește foarte bine frâiele nos�
talgiei, ale istoriei și ale tipologii�
lor umane. Nu are cum să nu
ajun gă pe listele arhivarilor ca
mine. După ce îl citești, îl iubești.
Și îți mai spui o dată și încă o dată
că e bine să încerci și scriitori des�
pre care nu știai nimic înainte.  

Un alt scriitor pe care Bog�
dan�Alexandru Stănescu a pariat
este Manuel Vilas, unul dintre cei
mai de succes autori spanioli con�
temporani. Cartea sa, În toate a
fost frumusețe, tradusă de Mălin
Mălaicu�Hondrari pentru Pando �
ra M, m�a cucerit și pe mine. Im�
pulsionată de naturalețea și poe� 
zia simplității care te însoțesc
când îi citești cartea, am dorit
mult să fac și un interviu cu el, iar
FILIT 2022 mi�a fost complice. Am
descoperit un scriitor care se ba�
zează pe un om onest, un om pre�
zent în propria viață, care își re� 
cunoaște greșelile și o spune și cu
voce tare, un om conștient de con�
textul social și politic în care scrie,
un om al vremurilor sale. Manuel
Vilas m�a purtat prin camerele
obscure în care a zăcut pentru a
salva ce se mai putea salva din bu�
curie, din iubire, din amintirile
copilăriei, din portretele afective

Pentru că la fiecare final de an ne propunem rezoluții de
care ne ținem sau nu, depinde cât de leneși suntem sau
cât de lesne ne lăsăm luați de valurile imprevizibilului,
trebuie să mărturisesc încă de la început că eu îmi
doresc în ultimele clipe dintr-un an care se stinge să

citesc mai mult în cel care îi urmează. Nu îmi iese tot
timpul, dar, pentru a avea o justificare în mintea mea
flămândă de literatură din aceea bună, încerc măcar să
fac o selecție cât mai riguroasă și să mă răsfăț cu cei
mai buni și cu cele mai bune. 
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ale unor părinți neînțeleși pe de�
plin cât au fost în viață. Un scriitor
cu o dragoste de viață și de litera�
tură incredibile. Poate să scrie
poeme cărora să le dea titluri ex�
trem de realiste, Rusia invadează
Ucraina, de exemplu, la fel cum
poate naște fraze pline de un lirism
vibrant, cum este cea care dă titlul
mai multor traduceri ale romanu�
lui său în spațiul latin, În toate a
fost frumusețe. Și în moarte, și în
politică, și în despărțiri se zbate o
frumusețe care așteaptă să fie sal�
vată și arătată lumii. Acesta este
mesajul lui Manuel Vilas pentru cei
care îl citesc.

Tot 2022 a fost anul în care la
noi a început să se vorbească din
ce în ce mai mult de o scriitoare
nu foarte promovată până în mo�
mentul în care a ajuns pe lista
nominalizaților la Premiul Nobel
pentru Literatură, Annie Ernaux.
Încă o dată, intuiția lui Bogdan�

Alexandru Stănescu a funcționat
perfect, așa că, imediat ce a câș �
tigat Nobelul, Annie Ernaux a
ajuns și în bibliotecile iubitorilor
de literatură din România, cu Pa�
siune simplă. Confesiunea ado�
lescentei, tradusă din limba
fran ceză de Vasile Zincenco. Scri�
sul autobiografic strălucește ca o
bijuterie în cartea lui Ernaux, care
se arată deopotrivă atentă la deta�
liile lumii exterioare și la pul sa �
țiile interioare, asociază locuri,
acțiuni și tabieturi, rutina de zi cu
zi cu cele mai arzătoare trăiri.
Scrisul la persoana întâi face totul
cu atât mai intim. A o citi pe Annie
Ernaux este o ex periență tulbură�
toare. Scriitoarea franceză reu �
șește să te atragă de partea sa, te
răpește din cotidian și îți oferă un
alter�ego de împrumut. 

Ficțiunea este pasiunea mea.
Însă, din când în când, iubesc și
cărțile care teoretizează, care con �

țin crâmpeie de istorie. Când ies
din ficțiune, cel mai mult îmi pla �
ce să explorez istoria teatrului și
a cărții. Tocmai de aceea, 2022 a
fost pentru mine anul în care am
descoperit�o pe Irene Vallejo, în
aceeași colecție. Cartea sa, Infini�
tul într�o trestie te poartă prin is�
toria cărții. Însă nu este o călă�
 torie oficială, ci una atentă la oa�
menii de pe traseu, la istoriile per�
sonale care compun istoria unui
domeniu cum este cel al cărților.
Autoarea acordă importanța me�
ritată și bibliotecii și pornește în
explorarea trecutului, răscolind
biblioteci celebre, cum este cea a
Alexandriei. „Cititul este întot�
deauna o strămutare, un voiaj, o
călătorie de regăsire a sinelui. Ci�
titul, chiar dacă e în general un
act sedentar, ne readuce la con �
diția noastră de nomazi“ este doar
unul dintre mottourile cărții lui
Irene Vallejo. 

DIN COPILĂRIA LUI KASPAR
HAUSER LA PICIOARELE
ZEULUI ABRAXAS

Bogdan�Alexandru Stănescu este
cunoscut deja pe piața de carte din
România ca un excelent director
editorial și coordonator de colecții.
Dar mare le�a fost bucuria multora,
printre care mă număr și eu, să des�
copere în el și un captivant roman�
cier. Bogdan�Alexandru Stănescu
scrie cu nerv, scrie ca un maratonist
care, din când în când, își dă seama
că poa te fi campion și la viteză pe
dis tanțe scurte, scrie ca și cum de
asta i�ar depinde viața, scrie pentru
el atrăgându�i în densitatea și hăul
narațiunii și pe cei care îl citesc, prin
firescul cu care alege să expună
viața în cuvinte. 

Frazele sale sunt lungi, une ori
simți că te sufoci în ele, nu pentru
că nu ți�ar provoca plăcere, ci pen�
tru că strâng în interiorul lor atât de

multe sentimente, încât cauți o ieșire
pentru a lua o gură de aer. Nu ră�
mâne stare, om, loc, întâmplare ne�
disecată în cărțile lui Bogdan�Ale� 
xandru Stănescu. Până să ajung la pi�
cioarele zeului Abraxas pe care el îl
invocă în titlul celei mai recente cărți
pe care a publicat�o la Polirom, în
2022, am trecut prin Copilăria lui
Kaspar Hauser, pe care am citit�o la
apariție și recitit�o recent, și m�am
obișnuit cu personajele care îi popu�
lează mintea. Sunt aceleași, redenu�
mite și însoțite de altele noi: mama
nevrotică, tatăl absent, dar tocmai de
aceea atât de prezent, bunicii prinși
între lumi, oamenii anilor ’90, Bucu �
reștiul comunist și cel greu încercat
de capitalism, Bobiță sau Michi ace �
lași băiat forțat să se cunoască și să se
regăsească pe sine în oglinzile defor�
mate pe care familia i le ridică în față
ochilor de când s�a născut.

CONTINUARE ÎN PAGINA 8
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Copilăria lui Kaspar Hauser, apă�
rută în 2017 și reeditată în 2021,
deschide calea romanului Abraxas,
dezvăluie, prin fiecare pagină, ma�
turitatea la care a ajuns Bogdan�
Alexandru Stănes cu ca scriitor,
aduce în laboratoarele literaturii
memoria unui copil născut în co�
munism și maturizat într�o pe�
rioadă de tranziție, înduio șează,
revoltă și întristează prin radio�
grafierea melancoliei, expune stări
și perioade din istoria noastră re�
centă și din istoria personală a
personajului central și, poate ce
face cel mai bine, stâr nește o poftă
de a�i devora paginile în încercarea
de a potoli cău tarea de alter�ego�
uri, de literatură pe bune. Așa că,
atunci când mi�a ajuns în mâini ro�
manul Abraxas, m�am însoțit în lec�
tură și cu Bobiță din Copilaria lui
Kaspar Hauser. Michi Lucescu m�a
purtat prin labirintul unui bloc din
comunism, m�a pus la masă cu Cel
Tânăr, tatăl lui Michi, și Cel Bătrîn,
bunicul, m�a împuns cu neputința
sa de a se adapta la ritmul unei vieți
de familie dis func ționale și mi�a
reamintit perioade din istoria unei
țări în care nu am ales să mă 
nasc, dar pe care am ales să nu o 

părăsesc, cel puțin până la 40 de ani. 
Miezul narațiunii lui Bogdan

Alexandru Stănescu, fie că vorbim
de Copilăria lui Kaspar Hauser
sau de Abraxas, are de�a face cu
melancolia umană în cea mai fra�
gilă întruchipare a sa, cu explora�
rea autobiografică a unui timp și
a unui spațiu, cu dependența de
descrieri laborioase a frazelor�cu�
coane, cu paradoxurile unei vieți
asumate, cu tranziția de la atunci�
urile la acum�urile existenței, cu
frumusețea unor relații care se
nasc din iubirea pură și putrega�
iul unor dependențe emoționale
care ne ascund de noi înșine.

MICUL PRINȚ E PRIETEN CU
APOLODOR ȘI CITEȘTE
POVEȘTI CU LUCRURI
FERMECATE

De când am copii, una dintre bu�
curiile simple, dar foarte prețioa �
se, este să răsfoiesc cărțile ilus �
tra te pentru copii când merg prin
librării. Dincolo de istorioarele
imaginate de autori, îmi compun
și eu din imagini propriile întâm�
plări cu personajele desenate în
aceste cărți. Așa că plăcerea este
dublă, sunt în același timp și po�
vestitor, și cititor. Am și câteva

edituri preferate, Vellant, Arthur,
Corint, Univers, Litera.

În 2022 am recitit de mai
multe ori, cu voce tare, atât pen�
tru mine, cât și pentru cei doi
copii, Micul prinț, o carte la fel de
duioasă, indiferent la ce vârstă o
revizitezi, o carte care te îndeam �
nă să redescoperi bucuriile mă�
runte, care te încurajează să te iei
în brațe, să îți spui povești și să vi�
sezi. Și simpaticul Apolodor, per�
sonajul continuat de Florin Bican
pe urmele lui Gellu Naum, e un
prieten de nădejde pe drumul
spre visele cele bune care popu�
lează somnul copiilor. 

De asemenea, în 2022 l�am
găsit pe Italo Calvino ancorat în
universul poveștilor italiene pen�
tru copii, dar care pot fi în egală
măsură și pentru cei mari. Bas�
mele populare din Povești minu�
nate cu lucruri fermecate, apă �
rută la Editura Corint, m�au ținut
și pe mine captivă într�un spațiu
al obiectelor magice, dominată de
puterea vrăjii. 

Serile mele cu povești au mai
avut în anul ce tocmai s�a încheiat
mulți alți invitați. I�aș aminti pe
Petson și motanul său Findus, pe
Iepurilă și Ursoc, pe Erus, pe
Peppa Pig, pe Bluey. Nu aș vrea să
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uit nici de cartea lui Ernst H. Gom�
brich, O scurtă istorie a lu mii, apă�
rută la Editura Art, un excelent
rezumat al perioadelor istorice
prin care omul a trecut, scris pen�
tru a fi ușor înțeles și de către copii. 

CĂRȚILE CU ȘI DESPRE
TEATRU, O ALTĂ PASIUNE
VECHE

În 2022 nu am stat departe nici de
cărțile care studiază fenomenul
teatral, atât cel de la noi, cât și cel
global. Pentru că la Iași, pe lângă
un festival internațional dedicat
literaturii, FILIT, mai avem și unul
care are în prim�plan teatrul cu
diversele sale ramificații, FITPTI,
biblioteca mea se îmbogățește de
la an la an și cu cărți din dome�
niul teatrului. 

La ediția din 2022 a FITPTI
mi�a atras atenția volumul Sub
vremuri. Teatru și conflict, coor�
donat cu rigoarea care o caracte�
rizează în tot ceea ce face de către
criticul de teatru Oltița Cîntec.
Cum se poziționează teatrul în ra�
port cu războiul, asta își propune
Oltița Cîntec să afle, prin vocile
celor care semnează materialele
adunate în carte, anume Irina Wolf,
Mihaela Michailov, Mirella Patu�
reau, Oana Cristea Grigorescu,
Iulia Popovici, Daniela Șilindean,
Oana Stoica, Cristina Rusiecki. 

„Dacă la 24 februarie 2022 nu
ar fi izbucnit războiul de agre�
siune a Rusiei împotriva Ucrainei,
acest al optulea volum colectiv bi�
lingv din seria pe care o coordonez
ar fi avut cu siguranță altă temă.
Confruntările armate s�au aflat pe
lista subiectelor pe care drama�
turgii le�au abordat încă din zorii
artei teatrale“, afirmă Oltița în
prefața cărții. Interviurile cu dra�
maturgi precum Neda Nezhdana,
eseurile și reflec țiile critice ale
unor oameni care s�au dedicat stu�
diului teatrului fac din Sub vre�
muri. Teatru și conflict un cufăr
cu informații valoroase pentru ar�
hivari ca mine și pentru pasionații
de artele spectacolului. 

O altă sursă bună pentru căr �
țile cu și despre teatru a fost pen�
tru mine în anul care a trecut și
revista „Teatrul azi“, care de ani
buni acordă atenție și dramatur�
giei și criticii tipărite. Secțiunea
de carte de aici are câteva serii
care merită toată atenția, Drama�
turgi de azi, Dramaturgie clasică,
Eseuri, cronici, însemnări tea�
trale, Eu, tu, el...și istoria, Galeria
teatrului românesc, Mari regizori
ai lumii. Dintre acestea, m�au
atras în mod deosebit Dramaturgi
de azi, care conține 14 antologii de

texte contemporane, dintre cele
mai interesante atât din punct de
vedere al subiectelor, cât și al teh�
nicii literare și teatrale utilizate,
și Mari regizori ai lumii. Nu ai
cum să înțelegi un fenomen dacă
nu te afunzi în prezentul care îl
caracterizează, ghidat de trecutul
care l�a împins spre perfecțio �
nare. Așa că lectura unor cărți
semnate de regizori și oameni de
teatru vizionari ca Peter Brook,
Jerzy Grotowski, Tadeusz Kantor,
Ariane Mnouchkine, Pippo Del�
bono, Lev Dodin, V.E. Meyerhold,
Robert Wilson a fost una necesară
pentru mine, ca cercetător al do�
meniului și ca arhivar care întoc �
mește liste cu autori și titluri de
neratat într�o viață. 

De asemenea, nu pot să nu
menționez și volumul coordonat
de Liviu Malița și apărut în 2022 la
Editura Presa Universitară Clu�
jeană, Să nu privești înapoi. Comu�
nism, dramaturgie, societate. Este
new entry în lista mea de lecturi pe
teme care privesc artele spectaco�
lului, însă nu ar trebui să lipsească
din bibliotecile celor care observă
fenomenul, de aproape sau de la o
oarecare distanță. 

DIN CER AU CĂZUT TREI
MERE ȘI MI-AU SPUS O
POVESTE PE CARE AM
SAVURAT-O 

O carte pe care am iubit�o în 2022,
apărută la Humanitas, în Raftul
Denisei, este cea a scriitoarei de
origine armeană Narine Abga�
rian, Din cer au căzut trei mere.
Bucuria lecturii a fost pentru
mine cu atât mai mare cu cât mă
gândeam la întâlnirea cu autoa�
rea, una dintre invitatele celei mai
recente ediții a FILIT Iași. Aceasta
mi�a vorbit despre literatura sa cu
delicatețe, recunoștință și umor și
m�a ademenit să îi cunosc lumea
cu sinceritate irezistibilă. Am des�
coperit o voce narativă ca o să �
mânță din care cresc înlănțuite
personaje masculine și feminine
care sfidează timpul și spațiul,
spunându�ne povești despre prie�
tenie, bunătate, solidaritate, iu�
bire, speranță. 

„Am vrut să scriu o carte al
cărei sfârșit să ofere speranță“,
recunoștea autoarea. Și i�a și ieșit.
Am citit Din cer au căzut trei mere
ca pe un basm frumos, un basm în
care părul lung cu proprietăți
protectoare, aproape magice, e un
personaj în sine, de exemplu, în
care personajele negative nu sunt
duse înspre hăul răului, ci înspre
văile scăldate în razele soarelui,
ale binelui. De altfel, Narine îmi

mărturisea că punctul său slab
sunt personajele negative. Îi este
foarte greu să le descrie. Drept do�
vadă, în Din cer au căzut trei mere
nu a știut cum să pedepsească un
soț care își bătea foarte des soția.

În concluzie, chiar dacă nu
am reușit să citesc pe cât de mult
aș fi vrut în 2022, am avut câteva
întâlniri memorabile cu personaje

și scriitori care s�au potrivit per�
fect cu personalitatea și gusturile
mele. Am rămas în zona de con�
fort, nu am citit, încă, manuale cu
limbaje de programare sau de
medicină legală, nu mi�am des�
cărcat aplicații pentru audioboo�
kuri, nu mi�am luat un dispozitiv
pentru e�bookuri, însă nu m�am
îndepărtat nici o secundă de

lumea cărților. Și nu cred că o voi
face vreodată. 

2022 a fost un an bogat în
apariții editoriale, cozile la libră�
riile pe care le�am văzut au rămas
aceleași, mai ales în perioada Săr�
bătorilor. Deși au fost câțiva ani
grei pentru umanitate, literatura
ne�a salvat pe insula sa, așa cum o
face de secole. SDC



10
ANUL XIX NR. 797

9 – 15 IANUARIE 2023retrospectivă
www.suplimentuldecultura.ro

Un an în sunete. Cu ce am
rămas din muzica lui 2022
Anul începe cu Daniel
Barenboim la pupitrul
de la Musikverein, dar
șampania vieneză e
repede uitată de invazia
rusească în Ucraina.
Moare de COVID
muzicologul și filosoful
George Bălan, crea to -
rul conceptului Musi- 
cosophia, un autor
original și prolific căruia
zeci de generații de
iubitori ai muzicii îi
datorează enorm. Și
eu. Ecourile unui disc
Enescu de excepție, cu
pianista Luiza Borac și
violonista Carolin
Widman nu au timp să
reverbereze prea bine
Fantezia pentru pian și
Concertul în la minor
pentru vioară, lucrări
inedite de tinerețe
înregistrate la Chandos
cu Peter Ruzicka și
NDR Hanovra. 

Lumea muzicală se divizează în
cazul starurilor Gherghiev & Ne�
trebko, dar instituțiile vestice mu tă
corect: dirijorul de curte al lui Pu �
tin și soprana admiratoare a mas �
culului omnipotent de la Kremlin
își văd cariera încheiată în Occident.
Și controversatul dirijor Teodor

Currentzis, o altă piesă grea în
apa ratul de propagandă masiv
finanțat de băncile rusești, e boi�
cotat în Germania. 

Din păcate nu doar propa �
gandiștii au de suferit: simfonii de
Ceaikovski sau opera Boris Godu�
nov de Musorgski sunt scoase din
repertorii, în timp ce tineri pia niș ti
și violoniști ruși sunt înde părtați
din competițiile internaționale. 

Muzicologia românească o
pier de pe Speranța Rădulescu,
„cea mai importantă cercetătoare
în muzicile de tradiție orală și
muzicile de metisaj“, în viziunea
discipolului ei Costin Moisil, iar
pianistul belgian Julien Libeer,
un mare îndrăgostit de Lipatti,
lansează un album emoționant la
Harmonia Mundi: J.S. Bach &
Beyond: A Well�Tempered Con�
versation. 

Februarie e luna neliniștilor
geopolitice, a panicilor și a unor
versiuni mai palide de covid. Pa�
riul Classix reușește din plin la a
treia ediție; pentru Dragoș Cantea
și melomanii ieșeni e de�acum
clar că muzica de cameră e iubită

în capitala Moldovei. În aula BCU,
la Palatul Culturii și la Casa
Studenților am avut parte de trei
super recitaluri: violoncelistul
german Gustav Rivinius & pianis�
tul Håvard Gimse, V Coloris Quin�
tet, cu debordantul Ștefan Dia� 
conu și, pentru prima dată live,
Concertino de Janáček. Excelent!
Am apoi din nou revelația impor �
tanței cameralului în creația enes �
ciană într�o înregistrare Naxos cu
pianistul Josu de Solaun, celista
Eun�Sun Hong, și violonistul
Ștefan Tarara, toți laureați mai
vechi și mai noi ai concursului
Enescu. 

„Cultura e singurul lucru pe
care îl putem împărți unii cu alții“
îmi spune violonista Corina Belcea
în martie pentru un interviu des�
pre minunatul album Belcea Quar�
tet – Brahms: String Sextets cu
Tabea Zimmermann și Jean�Gui�
hen Queyras de la Alpha Classics. 

Mai ascult Drone Mass de Jó�
hann Jóhannsson, oratoriu con�
temporan pentru cvartet de coar�
 de, medii electronice și soliști vo�
cali, dar revin la tema marilor in �
terpreți din solda lui Putin. „Opi� 
nia că arta nu trebuie să aibă vreo
legătură cu politica este ea însăși
o atitudine politică“, crezul poetic
al lui Orwell, e leitmotiv genera�
tor de „Cultură și politică“, trei ar�
ticole despre compromis și ver� 
ticalitate în SdC, despre Valeri
Gherghiev, Anna Netrebko și des�
pre compozitorul Valentin Silves�
trov, autorul superbului cor Rugă �
ciune pentru Ucraina. Evacuat

aproape cu forța la 84 de ani din
Kiev, Silvestrov ajunge la Berlin
pe 10 martie 2022, după o călăto�
rie istovitoare de trei zile, și se
așează la pian ca să cânte o mu�
zică melancolică. A compus�o în
timp ce era în tren, microbuz și în
timpul așteptării la graniță. După
interpretarea aceste lucrări nu�
mite Старовинна пісня, Cântec
vechi, le va spune prietenilor săi:
„E ciudat, toate aceste zile au fost
atât de înfricoșătoare, dar în ca �
pul meu a fost tot timpul o muzică
foarte liniștită“. 

În aprilie fac un interviu cu
pianistul Ivan Șemciuk, un ucrai�
nian stabilit la Iași, care îmi spune
că ce se întâmplă în Ucraina e un
genocid. În Rusia, la celebra școa �
lă specială de muzică Gnessin din
Moscova un profesor dirijează
Simfonia a V�a de Beethoven cu
un tricou imprimat cu litera „Z“,
de�acum cunoscutul simbol al „ope �
 rațiunii militare speciale“. Foști
elevi, între care celebrii pianiști
Evgheni Kissin, Daniil Trifonov și
violoncelistul Pavel Serbin, pu�
blică o scrisoare deschisă: „Noi,
foștii elevi și absolvenți ai Școlii
Gnessin, precum și profesori ai aces �
teia, condamnăm această acțiune
rușinoasă în cei mai fermi termeni
și o considerăm o pată îngrozi�
toare în istoria școlii noastre“.

Mă fascinează Lunea, opera
lui Heinz Holliger despre nostal�
giile și halucinațiile poetului Ni�
kolaus Lenau, montată în februa �
rie la Opernhaus Zürich, chiar și
pe disc, și tot pe disc ascult un pa�
sional Matthäus�Passion cu Pyg�
malion & Raphaël Pichon la
Har monia Mundi și integrala Si�
belius cu foarte tânărul și incredi�
bilul Klaus Mäkelä, la Decca. 

Pe 18 aprilie vestea dispa �
riției lui Radu Lupu, la 76 de ani,

creează o veritabilă undă de șoc
în întreaga lume. Realizez că sunt
printre fericiții care l�au ascultat
în direct, fiecare dintre cele trei
concerte la care mi�a fost dat să
respir același aer și tempouri cu
el au fost traduse de fiecare dată
în comoție senzorială și revelație.
Întâlnirea cu el a fost ieșire din
timp și o călătorie care sfidează
gravitație și bare de măsuri, una
la capătul căreia m�am simțit în�
cărcat de o frumusețe ireală, in�
traductibilă în cuvinte. Radu Lu pu
a fost, în afară de arhi�mag al pia�
nului, un om singur cu muzica sa,
una de o tandrețe infinită.

Luna mai îmi aduce în căști o
înregistrare realizată la Château
de Versailles cu apoteoza motetu�
lui în barocul francez, Grands Mo�
tets de Mondonville cu Ansamblul
Marguerite Louise dirijat de Gaé�
tan Jarry. Elevaverunt Flumina... 

Am șansa unui interviu cu
Alexander Krichel, un mare pia�
nist pe care l�am întâlnit tot la
Classix, despre albumul său Enes �
cu�Musorgski apărut la Berlin
Classics: „datoria noastră ca ar �
tiști este să arătăm oamenilor o
lume mai bună“. Și mai apuc să ci�
tesc Un Stradivarius de la Goeb�
bels de Yoann Iacono, Publisol
2022, despre povestea viorii cu su�
flet oferite de Goebbels violonis�
tei japoneze Nejiko Suwa și des�
 pre sufletul violonistei în vârstă

CĂTĂLIN SAVA
RUBATO
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de douăzeci și trei de ani care va
cunoaște gloria ca solistă și prim�
violonistă cu Filarmonica din
Berlin și Wilhelm Furtwängler. Și
apoi solitudinea. „Flori de cireș,
flori de cireș, traversând cerul
pri măverii, cât vezi cu ochii, e cea �
ță sau sunt nori?“  

E timpul să mă întorc la Celi�
bidache în iunie, când redescopăr
două înregistrări live inedite din
’82 și ’88 cu Münchner Philharmo�
niker la Herkulesaal: Simfonia a
cincea de Sibelius și Pasărea de foc
de Stravinski, cu un incandescent
Dans infernal al regelui Kașcei.

Încep un portret Zubin Meh �
ta la 86 de ani și mă bucur să�l
descos într�un interviu pe regizo�
rul ieșean Victor Zaharia despre
montarea lui la Opera Națională
Română Iași cu Pescuitorii de
perle de Bizet. Poate nu întâmplă�
tor, închei luna cu un alt interviu
despre Celibidache, cu jurnalista
Cristina Liberis, despre un docu�
mentar pe urmele marelui dirijor
în Suedia: „Toți cei care au lucrat
cu Celibidache l�au luat cu ei mai
departe“. Așa este.

Din nou Celibidache, și la în�
ceputul vacanței. În iulie descopăr
alte conserve inedite cu Sim fonia
40 de Mozart, 92 „Oxford“, 103
„Drumroll“ și 104 „London“, lucrări

despre care aveam sen zația că le
știu pe de rost. Mă înșelam, bi �
neînțeles! Fiecare întâlnire cu o
versiune Celi pune într�o lumină
cu totul nouă orice partitură! 

Mă bucur mult să vorbesc cu
Luiza Borac despre dublul ei CD
Grieg�Enescu, apărut la Günter
Hassler Profil: „Enescu este com �
binația între universalitate și bo �
găția izvorului folcloric“. Mă apuc
de Sound Within Sound: Opening
Our Ears to the 20th Century de
Kate Molleson, Faber, 2022, poves�
tea a zece compozitori care au în�
drăznit să zgândăre lumea muzicii
clasice în secolul XX, o carte care
își propune să spulbere canonul
tradițional. Merge greu, orice fel
de ideologizare îmi provoacă mi�
grene serioase. 

August: Anna Prohaska & Isa�
belle Faust – György Kurtág: Kaf �
ka�Fragmente, Harmonia Mundi;
Sean Shibe – Lost & Found, Pen�
tatone; Jonathan Tetelman –
Arias și Lisa Batiashvili – Secret
Love Letters; Eva Zaïcik – Nisi Do�
minus, Alpha Classics; Radu Pa�
ladi – Concertos & Symphonic
Suite & The Little Magic Flute, Ca�
priccio și alt inedit Celi cu Schu�
mann Symphonies Nos. 2 & 3 +
Brahms – Haydn Variations, War�
ner Classics. Trăiască conservele!

„Concursul Internațional Geor �
ge Enescu a fost dintotdeauna un
vector al speranței pentru con cu �
renți, pentru juriu, pentru organi�
zatori”, îmi spune Cristina Uruc,
manager interimar Artexim, într�un
interviu admirabil în luna sep�
tembrie. Așteptăm festivalul, un
veritabil far al culturii muzicale,
care va avea loc între 27 august și
24 septembrie 2023 în Bu curești
și în alte orașe din țară. Pe Cri�
stian Măcelaru, directorul lui ar�
tistic, îl ascult tot acum, într�un
senzorial Dvořák, cu Legends op.
59 & Czech Suite op. 39, la pupi�
trul WDR Sinfonieorchester, o în�
registrare Linn. 

Îmi place enorm incursiunea
lui Krystian Zimerman în pianis�
tica lui Karol Szymanowski, o in�
cursiune în lirismul delicat al
muzicii patriei sale natale, și pa�
siunea lui Nicolas Dautricourt din
The Enescu Project. 

Merg la Operă pe 16 septem�
brie, pentru deschiderea stagiunii
Filarmonicii din Iași, cu un pro�
gram Beethoven – Concertul pen�
tru vioară cu Liviu Prunaru și
Simfonia a IX�a op. 125 cu soliștii
Diana Țugui, Antonela Bârnat,
Florin Guzgă, Sandor Balla și
corul „Gavriil Musicescu“ pregătit
de Consuela Radu Țaga sub ba�
gheta maestrului Cristian Man�
deal. Interpretări excepționale, cu
ansamblul în mare formă și Cri�
stian Mandeal foarte neamț și în
vervă. Deschiderea aniversează
80 de ani de la înființarea Filar�
monicii și de la primul concert di�
rijat de Maestrul George Enescu.
O, tempora!

Intru în octombrie cu ure�
chile în Sonata în fa# minor op. 24
nr.1 de Enescu înregistrată de
Daria Parkhomenko, câștigătoa �
rea Concursului Internațional
„George Enescu“ din București,
ediția 2018, la secțiunea pian –
mi�am propus un interviu, dar nu
l�am reușit! – și cu ochii în Echo’s
Chambers. Architecture and the
Idea of Acoustic Space de Joseph
L. Clarke. Apărută în 2021 la Uni�
versity of Pittsburgh Press, volu�
mul e un must�read pentru toți
pasionații de acustică. Arhitect și
profesor de istoria artei, Joseph L.
Clarke construiește foarte nuan �
țat contururile istorice ale modu�
lui cum trebuie înțeleasă arhi �
tectura modernă și se întreabă ce
e acustica, dincolo de definiția de
știință a sunetului. Cartea se con�
centrează pe împletirea celor
două domenii, care se includ reci�
proc, și decojește rolul reverbe �
rațiilor sonore și ale ecoului în
opera arhitecților Pierre Patte,
Claude�Nicolas Ledoux, Carl Fer�
dinand Langhans și Le Corbusier,
în paralel cu analiza teoriilor
acustice ale unor Athanasius Kir�
cher, Richard Wagner sau Mar�
shall McLuhan. 

Mă bucur de Capriccio appas�
sionato, noul album al minunatei
pianiste Aurelia Vișovan, care ex�
plorează din nou universul puțin
cunoscut al fortepianoului: „Un
fortepiano te surprinde mereu. El
este ca o ființă vie, capricioasă.“

„Acesta este rolul nostru: să
călătorim, să ducem muzica în cât
mai multe locuri; să ne facem
iubiți oamenilor, iar ei să ajungă
să cunoască și să iubească muzica

prin noi“, îmi spune violonistul
Răzvan Stoica în interviul de la
începutul lunii noiembrie, despre
Turneul Internațional Stradiva�
rius Opera care itinerează 13
orașe. Da, e adevărat că doar un
Stradivarius poate îmblânzi pen�
tru totdeauna o inimă, dar un
Strad din 1729 nu înseamnă nea �
părat asta; o vioară inestimabilă
ca preț nu e decât o cutie de lemn
dacă nu e locuită de o fărâmă de
geniu. Iar Răzvan Stoica are o bu�
cată mare din strălucirea asta ima �
terială de care mă bucur să am
parte la Iași, pe 14 noiembrie. Or�
ganizat impecabil de Fundația
Culturală Gaudium Animae, un
nou actor pe piața de evenimente
românești, recitalul Răzvan și An�
dreea Stoica e pentru mine cel mai
bun cameral al anului. 

Apare la Toccata Classics 
și volumul II din The Unknown
Enescu cu alte prime audiții dato�
rate violonistului Sherban Lupu
în compania pianistului și dirijo�
rului american Ian Hobson, dar și
un minunat Pelléas et Mélisande
cu François�Xavier Roth & Les
Siècles la Harmonia Mundi. 

Descoperirea anului e Voice�
less Mass, un requiem dezolant și
glacial al compozitorul Raven
Chacon, un muzician cu origini
navajo. Iată că uneori e bun și pre�
miul Pulitzer la ceva!

În decembrie încep o nouă
biografie Rahmaninov, apărută în
iulie la University of Chicago
Press, de Philip Ross Bullock, pro�
fesor de literatură rusă și muzică
la Oxford. Rachmaninoff and His
World e o explorare a carierei de
succes a compozitorului, pianistu�
lui și dirijorului în Rusia imperială
și după emigrarea în Statele Unite,
dar meritul ei principal e analiza
celor trei compoziții de operă și a
numeroaselor sale cântece. 

Mă bucur să închei anul la „Su�
plimentul de cultură“ cu un inter�
viu bun despre Rădăcini, cel mai
recent album al fenomenalului
pianist Teo Gheorgiu, iar printre

colinde, datini, alergături și alte
obiceiuri raționale și ira ționale de
iarnă, finalul lui 2022 mă găsește
în inima Transilvaniei, pentru
Concertul de Anul Nou al Filarmo�
nicii de Stat Sibiu în colaborare cu
Orchestra ICon Arts, un proiect al
UCIMR, Uniunea de Creație Inter�
pretativă a Muzicienilor din Ro�
mânia – mulțumiri, Sebastian
Gheorgiu & Cristian Lupeș! 

Am parte de trei concerte
grozave sub bagheta dirijorului
Tiberiu�Dragoș Oprea, la Brad,
Deva și Sibiu, alături de soliștii
vocali Antonia Beteag, Andres
Groza, de violoncelistul Ștefan
Cazacu și excelenții instru men �
tiști din ansamblul reunit. A fost
frumos. În ultima noapte a anului
călătoresc prin ceața de pe Valea
Oltului, spre studioul EBU de la
București, pentru Concertul de
Anul Nou de la Viena, pe care
mulți îl doreau anulat. Ascult Walk �
ing in the Dark cu Julia Bullock &
Christian Reif și mă gândesc că a
fost totuși un an bun. Ce va urma?

So come the storms of winter,
and then the birds in spring

again,
I have no fear of time. 
For who knows,
how my love grows?
And who knows,
where the time goes? SDC

Radu Lupu în concert la Bologna, 2017
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În urmă cu patru decenii, în mar�
tie 1982, înceta din viață, la numai
54 de ani, unul dintre cei mai
apreciați scriitori de literatură SF,
americanul Philip K. Dick. La 40
de ani de la dispariție, Dick ră�
mâne la fel de popular ca scriitor,
fiind considerat în același timp
unul dintre puținii autori de pro�
fil care au intuit cel mai bine vii�
torul. În cazul de față, acest „viitor“
se referă la prezent.

„Acesta e 2022. Iar 2022 este un
roman de Philip K. Dick“, scrie
Adam Scovell într�un articol pe
care BBC News îl dedică comemo�
rării a patru decenii de la moartea
scriitorului american. „Autorii de
SF par deseori mai preștienți decât
ceilalți. Fie că e vorba despre drep�
turile femeilor în opera lui Mar�
garet Atwood, distopiile arhitec�
turale și sociale ale romanelor lui
J.G. Ballard sau prezicerea interne�
tului în The Machine Stops, nuvela
din 1909 a lui E.M. Forster, SF�ul
este plin de scriitori profetici. Din�
tre aceștia, puțini sunt cei care să
fi intuit mai bine vremurile pe care

le trăim ca Philip K. Dick.“ În nu�
mai trei decenii, prolificul Dick a
scris 44 de romane și nenumărate
povestiri, printre cele mai bune
producții ale SF�lui. Viziunile lui
Dick au depășit paginile cărților
după ce operele lui au început să
fie adaptate la cinema, devenind
tot mai cunoscute unui public
mult mai larg. 

Dick a fost o personalitate
foarte complicată. Suferind de
mai multe afecțiuni și de diverse
dependențe, scriitorul a cunoscut
tot mai multe probleme mentale,
a avut viziuni, a afirmat că a trecut
prin experiențe paranormale.
Toate acestea și�au găsit, de�a lun�
gul timpului, calea spre asimilare
în opera lui. „Dick a avut o relație
tulbure și fragmentată cu realita�
tea“, amintește BBC News. „În anii
’70, el a început să trăiască conco�
mitent în două vieți paralele, gân�
durile lui începând să fie invadate
de ceea ce a descris drept «o minte
transcendent rațională» pe care,
la un moment dat, a denumit�o
VALIS, un acronim pentru Vast 

Active Living Intelligence System,
care a devenit subiectul ultimului
său roman publicat înainte de
moarte. Dar, fie că viziunile lui
erau de origine medicală, fie de
origine supranaturală, un lucru
este clar: Dick a avut uluitoarea
abilitate de a pre�vedea lumea
modernă.“ 

„A avut o mulțime de viziuni
științific exacte ale felului în care
va funcționa viitorul“, spune An�
thony Peake, autorul volumului
biografic A Life of Philip K. Dick:
The Man Who Remembered the
Future (2013). „De exemplu, el și�a
imaginat conceptul că reclama se
va putea dresa direct consumato�
rului, că advertiserii vor ajunge să
îl cunoască pe acesta atât de intim,
încât vor putea adapta marketin�
gul exact pe ceea ce se aș teaptă
consumatorul. Este exact ceea ce
se petrece astăzi online.“

Capacitatea „profetică“ a lui
Phillip K. Dick nu a fost remarcată
abia azi, în era ipoteticului Meta.
„Era interesat de ceea ce îi face pe
oameni să fie oameni și de natura

realității“, scria „Los Angeles Ti�
mes“ în 1991, la aproape un dece�
niu de la moartea autorului. „Dick
era îngrijorat mai ales în privința
efectului tehnologiilor electronice
asupra percepțiilor noastre de zi
cu zi. Cărțile lui puneau constant
acele Mari Întrebări: Cine sun�
tem? De ce suntem aici? Ce în�
seamnă uman? Ce este real?“

„Când aceste cărți au fost pu�
blicate prima oară“, spunea în
1991 Mary Aster, șefa editurii Vin�
tage Books, „toată lumea a fost de
acord că autorul lor este atât de
paranoic, încât trebuie să fie ne�
bun de legat. Dar, dacă le citești
astăzi, rămâi uluit. Tonul lor ri�
mează atât de straniu cu realitatea

în ceea ce privește guvernarea,
comunicațiile și mass�media“.

„Dar, lăsând la o parte abilitatea
lui Dick de a întrezări viitorul, care
astăzi ni se pare de la sine înțeleasă,
cea mai deranjată viziune a sa a fost
aceea că lumea însăși nu este decât
o simulare“, scrie BBC News. „Elon
Musk a provocat controverse re�
cent punând aceeași problemă,
Dar, indiferent dacă viziunile lui
Dick au fost produsul unor defecte
în această simulare sau ale unor
probleme mentale, un lucru e si�
gur: lumea în care opera lui Dick
este onorată astăzi este tot mai
asemănătoare cu cea imaginată
de unul dintre cei mai unici și mai
excepționali scriitori.“ SDC

Scriitorul care a văzut
ieri viitorul de astăzi

„Soylent Green e făcut din oa�
meni!“, striga îngrozit polițistul
jucat de Charlton Heston în fil�
mul Soylent Green din 1973, des�
coperind ingredientul de bază al
hranei din lumea sa. O lume de�
vastată de poluare, încălzire glo�
bală, sărăcie și suprapopulare,
lumea anului 2022.

Evident, Soylent Green este un
film SF, nu a avut niciodată pre �
tenția de a prezenta științific viito�
rul. A fost bazat pe un roman din
1966, Make Room! Make Room!, al
americanului Harry Harrison (ac�
țiu nea din carte se petrecea în 1999),
destul de diferit de film. „Seamănă
ocazional cu cartea“, glumea Harri�
son după premieră, pe când s�a
plâns că soluția cineaș tilor, nu a
cărții, la criza alimentară, adică

folosirea cadavrelor, ar fi inefi�
cientă. 

Ideea lui Make Room! Make
Room! îi venise lui Harrison de „la
un indian pe care l�am întâlnit
după război, în 1946, și care mi�a
spus că marea problemă cu care
ne vom confrunta este suprapo�
pularea“. Dar Soylent Green, fil�
mul, s�a înscris într�un trend (de
scurtă durată) de filme SF „aver�
tisment“ produse la Hollywood în
anii ’60 și ’70, precum Planeta
maimuțelor sau THX 1183. În ace �
lași timp, se înscria într�un peisaj
cultural mai vast, dominat de pre �
ocuparea crescândă pentru pro�
bleme sociale și politice din epo� 
că. „Originea acestei viziuni de
distopie ecologică poate fi găsită
în predispoziția spre preziceri 

catastrofice despre suprapopu�
lare din anii ’60, mai ales în influ�
entul bestseller al biologului Paul
Ehrlich din 1968, The Population
Bomb“, scrie Patrick Whittle în
„Spiked“. Scrisă într�un ton alar�
mist, cartea profesorului de la
Stanford prezicea o foamete glo�
bală în anii ’70 și ’80 din cauza su�
prapopulării și consecințele ei
dezastruoase social, cerând lua�
rea unor măsuri imediate pentru
a limita creșterea populației. Evi�
dent, nici nu mai trebuie amintit

că aceste preziceri nu s�au împli�
nit, deși, decenii mai târziu, soții
Ehrich s�au declarat mulțu miți că
volumul lor a provocat dezbateri.
La fel, nici Soylent Green nu a de�
venit realitate în 2022.

Cu toate acestea, la o simplă
căutare, oricine ar putea desco�
peri o sumedenie de articole care
spun că filmul din 1973 a fost te�
ribil de preștient și că lumea din
Soylent Green este „incredibil“ de
reală. În linii mari, pare real: po �
pulația lumii aproape s�a dublat,

New Yorkul de azi e un oraș depri�
mant (la fel ca la începutul anilor
’70, dar asta trebuie pus mai de�
grabă pe seama unei conduceri
incompetente decât în cârca su�
prapopulării), lumea este și mai
divizată între bogați și săraci, exis �
tă proteste civile, poliția pare tot
mai militarizată. Dar multe dintre
aceste articole mai mult reflectă
opiniile unor pu bli cații mult mai
interesate de promovarea unei
anume ideologii politice. „Aparent
filmul a avut dreptate în ce privește

Trăim în 2022 
și nu avem încă
Soylent Green
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actuala catastrofă climatică“, scrie
„Washington Post“, printre alții. O
publi ca ție „liberală“ merge până
acolo încât să afirme că e greșit că
mesajul de avertisment al filmului
e lansat de un personaj interpretat
de Charlton Heston, care a fost
președintele National Rifle Asso�
ciation. 

Lumea de astăzi, așa cum arată
toți indicatorii oficiali, deși de�
parte de a fi „cea mai bună dintre
lumile posibile“, este o lume mai
bună pentru cea mai mare parte a
populației. Contrar viziunii din
The Population Bomb și Soylent
Green, bolile cele mai îngrijoră�
toare sunt obezitatea și diabetul,
nu cele provocate de foame. Cât
despre toate apocalipsele clima�
terice profețite cu jumătate de
secol în urmă, ele au refuzat să se
împlinească, deși acesta este și azi
subiectul predilect al unei anu�
mite propagande.

„Jumătate de secol de istorie a
arătat, în mod repetat, că cele mai
rele preziceri făcute de mișcarea
ecologistă continuă să fie departe
de adevăr. Asta nu înseamnă, desi �
gur, că lucrurile trebuie inevitabil
să se îmbunătățească. Șocanta
surpriză a covidului arată, din
nou, că viitorul este greu de pre�
zis. Peste alți 50 de ani, în 2072,
lumea s�ar putea să fie mult mai
rea. Dar poți să pariezi pe un
lucru sigur, faptul că eco�catas�
trofismul nu o va face mai bună“,
scrie „Spiked“.

Soylent Green nu este singurul
film SF care și�a imaginat anul
2022. Nici unul nu a ghicit corect
viitorul, deși unii ar spune că anul
abia a început. 

Iată câteva exemple:
n Geostorm (2017): film de ac �
țiune catastrofică în genul lui Ro�
land Emmerich despre un de zastru
climateric planetar declan șat de o
eroare a sateliților de con trol ai cli�
mei.
n No Escape (1994): cei mai pe �
riculoși deținuți sunt exilați pe o
insulă îndepărtată unde trăiesc
într�o societate violent�tribală.
n Time Runner (1993): Pământul
este invadat de extratereștri care
pot fi opriți, à la Terminator, prin �
tr�o excursie în trecut.
n The Purge (2013): are un aer de
preștiință imaginându�și o lume
cu oameni mascați și baricadați în
case, dar nu, în America crima
încă nu este legală.
n The Purge: Election Year: lansat
în 2016, înaintea alegerilor din
SUA, nici acest film nu a devenit
realitate. Titlul lui însă ar putea da
fiori reci unui partid american la
alegerile din această toamnă. SDC

Arta și cultura în cătarea
conflictului ruso-ucrainean
Dacă până și pisicile rusești suferă
din cauza invaziei Ucrainei, după
ce au fost interzise în competițiile
internaționale, de ce ne�am mira
că arta, cultura și artiștii devin vic�
time colaterale ale unui război
care, din multe puncte de vedere,
nu îi privește?

Opinia publică occidentală a
trecut, deseori, de la o indignare
legitimă, la atitudini excesive,
parcă urmând directive dintr�un
tweet al lui Michael McFaul, fostul
ambasador al lui Obama la Mos�
cova, care e de părere că „nu mai
există ruși neutri și nevino vați. Fie�
care trebuie să aleagă. să se opună
sau să susțină războiul“. Un în�
demn ușor de dat din confortul de�
mocratic american, mai greu de ur�
mat de către cei care pot suporta
eventualele consecințe ale acestei
alegeri. La mijloc, printre milioa�
nele de civili, artiștii. 

Unii dintre acești artiști s�au re�
marcat, e drept, de mulți ani prin
susținerea publică a pre șe dintelui
rus și a politicilor acestuia, cum
este cazul dirijorului rus Valeri
Gherghiev sau al sopranei Anna
Netrebko. Aceasta din urmă a pre�
ferat să se retragă temporar, dar
pretextează, într�un mesaj dat pu �
blicității în care își alege cuvintele
astfel încât să nu îl amintească pe
Putin, că, în opinia ei „nu este co�
rect să forțezi ar tiștii sau per so �
nalitățile să își ex  pună opiniile po�
litice în public și să își condamne
patria“. „Nu sunt expertă în poli�
tică. Sunt o artistă și scopul meu
este să unesc oamenii dincolo de
politica lor“, spune soprana.

Uneori, se merge și mai departe:
nu numai artiștii contemporani
care sunt sau nu sus ți nă  tori ai lui
Putin reprezintă un pericol, ci în�
treaga cultură rusă ar putea fi pusă
pe banca acuzaților. Este deja ce�
lebru gestul unei universități din
Milano care a anulat pur și simplu
un curs despre Dostoievski, sau
anularea unor reprezentări din
Ceaikovski la Zagreb. „Nu poți să
nu remarci suprema ipocrizie a ce�
lor care sus țin că a vorbi despre
cultura rusă a devenit ceva contro�
versat“, se scrie într�un articol din
revista italiană „Finestre sull’Arte“.
„Și cine crede că o discuție despre
Dostoievski este controversată?
Cei care îndeamnă la război și care

nu înțeleg că această cenzură tre�
buie să rămână un artefact al unui
trecut care nu ne dorim să se în�
toarcă și care de nunță un întreg
popor drept duș man?“ „Denunț
agresiunea asupra Ucrainei, dar
iubesc arta și cultura rusă (în spe�
cial religia rusă), unde se află unele
dintre cele mai mari comori ale
uma nității“, notează, la fel de in�
dignat, scriitorul conservator ame�
rican Rod Dreher. 

Cinematografia rusă plătește și
ea prețul războiului: participarea
cineaștilor la festivaluri este in�
terzisă, filmele rusești nu mai sunt
distribuite. Festivalul de la Can�
nes a anulat prezența delegațiilor
ruse anul acesta, în timp ce Hol�
lywoodul, mereu preocupat doar
de imaginea virtuoasă în oglindă,
a trecut și el la sancțiuni severe:
și�a anulat premierele în Rusia. În
continuare, însă, marile studiouri
ignoră orice idee de boicot la
adresa Chinei, acuzată de cumplite
încălcări ale drepturilor omului.

Pe de altă parte, în Rusia, artiști
și celebrități care nu sunt de acord
cu politica Kremlinului se orga�
nizează pentru a condamna răz�
boiul din Ucraina, cu toate con   �
secințele pe care le pot suporta
din partea autorităților. De exem�
plu, mai mulți cineaști s�au orga�
nizat într�un colectiv, Animators
Against War, care realizează scurt �
metraje antirăzboinice. Ei știu că
filmele acestea nu vor putea opri
blindatele, iar mulți dintre priete�
nii lor ucraineni spun că nu prea
înțeleg la ce folosește proiectul.

„Am hotărât să continuăm fiindcă
nu avem la dispoziție prea multe
moduri de a ne exprima opiniile“,
explică Nadia Svirskaia, o mosco�
vită care face parte din acest colec�
tiv. „În Rusia e un delict să spui
«stop!» războiului. Dar am primit
și multe reacții călduroase din par�
tea cetă  țenilor care încearcă să re�
ziste și nu știu cum să se exprime.“ 

A protesta în Rusia nu este, evi�
dent, lipsit de pericole. Unii protes�
tatari din rândul artiștilor au fost
reținuți, iar alții sunt ame nințați cu
pierderea locului de muncă. Alții,
însă, nu se lasă inti midați. Anul
acesta, pavilionul rus la a 59�a Bie�
nală de artă de la Veneția va ră�
mâne închis, după ce comisarul
expoziției și artiștii ruși selecționați
să reprezinte țara au demisionat ca
răspuns la invadarea Ucrainei.
„Când civilii mor, nu mai este loc
pentru artă“, susțin protestatarii.

În acest timp, trupa Kiev City
Ballet, care tocmai și�a terminat
ultimele reprezentații în Franța,
s�a văzut confruntată cu un viitor
nesigur, în care întoarcerea în țară
nu este o opțiune. Din fericire,
trupa va fi primită în rezi dență la
teatrul Châtelet din Paris, unde
„poate continua să muncească și
să dea viață artei sale“, după cum
a anunțat primarul capitalei fran�
ceze. O altă companie din Kiev, și
ea aflată în Franța, va pleca într�un
turneu în Polonia, organizat pen�
tru susținerea sa.

„Unde ar trebui stabilită limita
unui boicot cultural? Trebuie
vizați fără discriminare toți artiștii

ruși sau numai apropiații Krem�
linului?“ se întreabă „Le Figaro”.
În ce privește Franța, așa cum ex�
plică Roselyne Bachelot, ministrul
Culturii, „nu există un boicot al cul�
turii ruse. Dar este o limită foarte
clară, nu dorim să îi vedem pe
reprezentanții instituțiilor rusești
sau ai artiștilor care l�au susținut
pe față pe Vladimir Putin“.

Restul lumii nu intenționează
să fie atât de temperată. Fiecare
aspect al sferei culturale pare să
se fi lăsat cuprins de o emoție în
ton cu atitudinea „mccarthyistă“
a ultimilor ani, boicotul cultural
devenind o armă îndreptată dese �
ori nu numai împotriva artiștilor
contemporani, susținători sau nu
a lui Putin, ci împotriva întregii
culturi ruse. O atitudine care, de
exemplu, l�a silit pe osetul Tugan
Sohiev să își dea demisia din
funcția de director muzical al Tea�
trului Bolșoi din Moscova și al Or�
chestre national du Capitole din
Toulouse. „N�am suținut și am fost
totdeauna împotriva oricărei
forme de conflict“, a explicat So�
hiev într�un comunicat în care in�
sistă asupra „dorinței lui de pace“.
„Dar nu mai pot suporta să fiu
martor la felul în care colegii mei,
artiști, actori, muzicieni, dansa�
tori, realizatori sunt amenințați,
tratați fără respect și făcuți vic�
time ale acestei «culturi a anulă�
rii»“, spune dirijorul.

Este un punct de vedere îm �
părtășit de destul de multe per�
soane din Occident, care refuză să
se lase cuprinse de isterie. „Artiștii
ruși nu sunt dușmanul, așa cum
cetățenii ruși nu sunt dușmanul“,
spune un articol din publicația
„Spiked“. „A�i face cumva resposa�
bili de crimele guvernului lor este
urât, discriminator și greșit. Boi�
cotul cultural riscă să îi dea apă
la moară lui Putin. Trebuie să res�
pingem acest boicot și rusofobia
pe care, inevitabil, a stârnit�o. Nu
va ajuta cu nimic poporul ucrai�
nean. Dimpotrivă, pe zi ce trece
din acest război, ea nu va face de�
cât să mai mânânce câte puțin
umanitatea noastră.“ SDC
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Cine a câștigat anul acesta Os�
carurile? Ce mai contează... La o
săptămână la cea de a 94�a ediție
a celor mai celebre premii cine�
matografice, aproape nimeni nu
pomenește despre filmele și artiștii
din competiție. În schimb, toată
lumea vorbește numai despre pal�
ma pe care Will Smith i�a dat�o
prezentatorului și actorului Chris
Rock. Oscarurile, o instituție deja
în derivă în ce privește interesul
public, a fost aproape complet
eclipsată de un incident de tabloid.
Până și premiul de interpretare
primit de Smith este discutat tot
în contextul acestui incident.

E drept, palma lui Will a retrezit
un oarecare interes al publicului
pentru Oscar și, de aceea, ceremo�
nia de anul acesta se poate lăuda
că a avut un rating mai mare decât
cea precedentă. Oscarurile de anul
trecut au fost urmărite de 10 mili �
oane de telespectatori, o cădere
abisală, de 50%, față din cele din

2020. La rândul lor, o cădere
abisală față de recordul din 2014.
De atunci, însă, Oscarurile au în�
ceput să își piardă constant și sigur
audiența.

Conform datelor, palma lui
Smith a dus la o creștere a au di �
en ței pe finalul ceremoniei. O
dovadă este că incidentul, devenit
instantaneu viral, a generat o
creștere de 139% a activității pub�
licului în social media. Însă ratin�
gul ceremoniei televizate este de�
parte de ceea ce și�ar dori Disney
care, se pare, plătește Academiei
americane de film un miliard pen�
tru drepturile de transmisie. Însă,
dincolo de baletul cifrelor, nimeni
nu are chef să discute despre ceea
ce se vorbește cu adevărat legat
de Oscar.

Cu toate acestea, lumea încă își
mai aduce aminte de un timp nu
foarte îndepărtat când fiecare cere �
monie Oscar provoca discuții
aprinse din cu totul alte motive,

în cea mai mare parte legate, așa
cum era normal, de film. A meritat
un film sau un actor premiul? Erau
alții care ar fi meritat mai mult?
Nu cu mult timp în urmă, un film
care câștiga Oscarul atrăgea atenția
publicului larg, dar în același timp
era un film pe care o parte din
acest public deja îl văzuse. De 
exemplu, acum numai 18 ani, în
medie, filmele nominalizate aveau
deja încasări de peste 100 de mili �
oane de dolari.

Declinul ratingului pare a fi  tot
mai mult o reflecție a crizei profun �
de cu care se confruntă industria
americană de film, criză accelerată
de streaming și de pandemie. Și,
de asemenea, agravată de practicile
marilor conglomerate corporatiste
care produc astăzi divertisment
la Hollywood (și care nu fac decât
să recicleze „conținutul“) și de
politizarea extremă a divertismen�
tului, într�un divorț tot mai evident
de public. Pentru că, de�a lungul
ultimilor ani, definiția a ceea ce
înseamnă „un film de Oscar“ s�a
schimbat, iar astăzi, în opinia unor
critici prea puțini dispuși să susțină
un scenariu „oficial“, votanții fil �
me lor sunt mai interesați să arate
„cât de woke sunt“, în loc să apre�
cize arta cinematografică. 

De ce Oscarurile (și filmele) nu
mai atrag publicul? „Sunt câteva
explicații evidente pentru această
cădere catastrofală“, rezumă Dar�
ragh McManus de la „Spiked On�
line“. „Filmele, astăzi, nu mai

reprezintă o parte esențială a cul�
turii populare. Luați în calcul po �
pularitatea crescândă a YouTube
și TikTok. Creșterea divertismen�
tului în streaming. A audienței
jocurilor video. Obiceiuri de con�
sum mult mai fracturate care au
distrus ideea mersului la cinema
și, în cazul Oscarurilor, a ideii de
eveniment televizat ce trebuie
vizionat în comun.“

Există o legătură între această
cădere și politic, pe care Holly�
woodul încă refuză să o vadă în
adevărata ei lumină. „Căderea
ratingului Oscarurilor este con �
stantă și accelerată din momentul
în care Trump a câștigat alegerile.
Asta fiindcă atât Hollywoodul, cât
și Academia s�au simțit obligați
să se alăture «rezistenței» și s�au
folosit de orice instituție culturală
aflată la dispoziție pentru a se
bate cu Trump, alienând jumătate
din țară, care a votat cu el“, scrie
„Awards Daily“. 

„A reușit să alieneze însă și o
mare parte a votanților anti�Trump,
care s�au săturat, de exemplu, ca
orice decernare de premii să fie
un moment politic. Pentru Holly�
wood, era o necesitate. Publicul
larg a ajuns la concluzia că Holly�
woodul a devenit prizonier în pro�
pria lui bulă.“

Însă palma lui Will Smith n�a
avut nimic politic în ea. Gestul
însă vorbește din plin despre o
altă problemă cu care Hollywoodul
nu vrea încă să se confrunte: 

de căderea statutului unui star de
cinema. Prinse între presiuni
politice și între nevoia de a fi rele �
vante și apreciate într�un univers
social media controlat de corpo �
rații implicate politic și propriile
lor limitări, vedetele de astăzi nu
mai seamănă cu cele de pe vremuri.
„Marele motiv al căderii Oscaru �
rilor este acesta: starurile erau zei
și zeițe sexy și cool. Erau pre zențe
elegante și misterioase, imense.
Erau întru chipările stră lucitoare
ale viselor create de cinema.
Astăzi, starurile sunt plicticoase,
enervate și cam deplorabile. Ju �
mătate sunt niște plicticoși ipo �
criți care nu fac decât să îți țină
predici despre cauzele lor prefera �
te. Cealaltă parte sunt narcisiști
care nu fac decât să se plângă de
probleme lor. Nu numai că sta �
rurile hollywoodiene nu mai sunt
zei și zeițe, nu mai sunt nici cool
și nici misterioase. Nici măcar nu
mai sunt interesante. Sunt niște
bebeluși plicticoși și ipocriți“, scrie
„Spiked Online“.

Încă o posibilă dovadă: imediat
după palma lui Smith, toată lu �
mea s�a repezit să vadă cum a co�
mentat incidentul actorul Ricky
Gervais (spre marele amuzament
al acestuia). 

Pentru că Ricky Gervais, în anii
în care a prezentat premiile Glo �
burile de Aur, și�a creat re putația
de om care aruncă în față Holly�
woodului exact ceea ce acesta nu
vrea în ruptul capului să audă. SDC

Palma care a
crescut ratingul
și a dus Oscarul
în tabloid

După ce a cunoscut în ultimii ani
o neașteptată resuscitare a popu �
larității, muzica pe discuri de vinil
se confruntă acum cu probleme
care o transformă, rapid, într�o
piață de produse foarte scumpe.

A fost suprinzător de constatat,
cu puțină vreme în urmă, că într�o
eră în care consumul de muzică
părea arondat tot mai mult strea �
mingului, bătrânul disc de vinil 
s�a bucurat de o renaștere specta �
culoasă, după ce, la începutul an�
ulul 2000, devenise o relicvă.

Dar în 2020 revenirea modei
vinilurilor nu mai putea fi ignorată.
În Statele Unite, în primul semes�
tru al anului, vânzările de vinil
le�au depășit pe cele ale CD�urilor,
o premieră din 1986 încoace. Pe o
piață dominată autoritar de
streaming, Recording Industry 

Association of America înregistra
8,8 milioane de discuri de vinil
vândute numai în primele luni ale
anului, o creștere de 3,6% față de
acceași perioadă în 2019, ceea ce
s�a tradus într�o cifră de afaceri
de 232,1 milioane de dolari. A fost
prima oară în 34 de ani când
vânzările de vinil le depășeau pe
cele ale CD�urilor după ce, la mij �
locul anulor ’80, vinilul era întrecut
de piața casetelor audio.

Este adevărat, vinilul repre zintă
cam 5% din cifra de afaceri din
SUA, industria muzicală fiind
dominată de digital, dar piața vini �
lu rilor a înregistrat o dinamică
remarcabilă, nu numai în America,
ci în întreaga lume.

Doar că pandemia nu numai că
a dus la o nouă creștere a pieții
digitale, dar a afectat și vinilurile,

ale căror prețuri au crescut foarte
mult în ultimele luni. Confruntați
cu o cerere fără precedent generată
de noua popularitate a formatului,
producătorii de viniluri s�au văzut
afectați de probleme provocate de

pandemie, în special cu lipsa ma�
teriilor prime, cu livări întârziate
cu luni de zile. În consecință, la
fel de afectați au fost și casele de
discuri, magazinele de profil, și,
mai ales, artiștii independenți,

asta în condițiile unei industrii
muzicale lovite grav de interzicerea
turne elor și concertelor. „E o
problemă pentru toată lumea“,
spune Pete D’Angelo, manager la
Ernest Jenning Record Co. „Unele
discuri sunt fabricate în afara SUA,
iar livrările au devenit dintr�o
dată un coșmar. Dintr�o dată,
fiecare ele ment al lanțului de
producție a început să raporteze
probleme aparte, iar în ultimul
an totul s�a prăbușit.“

Cele mai afectate s�au dovedit
a fi casele de discuri indie, casele
mari fiind mult mai bine echipate
financiar pentru a face față furtunii
provocate de aceste întârzieri ma�
sive.O parte a presei s�a grăbit să
arate cu degetul spre cei mai popu �
lari artiști, care ar fi agravat criza,
datorită unor comenzi uriașe de
viniluri – relansările albumelor
Red al lui Taylor Swift, Let It Be
de The Beatles, albumele lui Ed
Sheeran și, mai ales, „marele vi�
novat“, 30, noul album al lui Adele.
Acesta din urmă a fost produs într�o
uriașă cantitate de exemplare de

Cum a ajuns vinilul 
un produs de lux
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discuri de vinil, ceea ce, spun mulți,
ar fi dat peste cap fluxul de pro �
ducție într�o perioadă dificilă.
Alții, mai informați, nu sunt de
acord cu această explicație.

„Numai în Europa există multe
firme care ar putea acoperi acest
tiraj fără întârzieri“, spune Luke
Sardello, proprietarul case Josey
Records, în vreme ce Chris Penn
de la Good Records spune că „o
parte din vină o au marile case de
discuri precum Columbia, care,
deși realizează popularitatea dis�
curilor LP, nu se grăbesc să inves �
tească și să își construiască pro�
priile lor ateliere de producție.”

„Astăzi,  popularitatea vinilului
este în continuă creștere“, spune
Luke Sardello. „Lucrurile s�au ac�
celerat în timpul pandemiei, dar
creșterea acestei popularități nu
a dus și la creșterea capacității de
producție. Un disc de vinil este
realizat în 30 de secunde când
fabrica funcționează la capacitate
maximă, deci există un anume
număr de discuri care poate fi re�
alizat într�o singură zi“.

Iar când puținele fabrici de pro�
fil (doar câteva zeci în SUA, de 
exemplu), deși funcționează în regim
de 24 de ore/zi, sunt deja arvunite
pe luni înainte de marile case de
discuri, producția efectivă cunoaște
întârzieri considerabile, la care se
adaugă și probleme de livrare. 

Pentru a face față problemelor,
atât producătorii, cât și firmele
care livrează au fost silite să mă �
rească prețurile, ceea ce a dus la
o creștere considerabilă a prețului
discului. 

În Franța, de exemplu, unele al�
bume care puteau fi găsite la 20
de euro astăzi costă cu 15 euro în
plus, în vreme ce o fabrică din An�
necy a fost silită, din cauză în�
târzierii livrărilor de materie
primă, să își crească prețurile, în
numai un an, cu 30%.

Jack White, liderul formației
White Stripes și propritarul casei
de discuri Third Man Records,
crede că soluția la această criză
este foarte simplă. Într�o scrisoare
deschisă, el a îndemnat marile
casele de discuri să își creeze pro�
priile unități de producție, dând
ca exemplu firma sa care deține o
asemenea unitate. 

„Am creat cu toții un mediu în
care cererea fără precedent de dis�
curi de vinil depășește cu mult
oferta. În ultimul deceniu, majo �
ri tatea investițiilor în industria
vi nilurilor a fost asigu rată de casele
independente și alți investitori.
Acum însă marile probleme cer
soluții mari. Iar soluția este
evidentă.“ SDC

David Bowie a aterizat pe Terra
sub chipul lui Ziggy Stardust
În stângiștii ani ’60, un mare autor
de SF considerat un „reacționar“
datorită convingerilor lui politice,
Robert A. Heinlein, publica un ro�
man, Stranger in a Strange Land
(1961), care avea să fascineze
hoardele de hipioți și să lase urme
adânci în contracultura vremii. În
carte, un bărbat extrem de frumos
și cu alură de androgin, Valentine
Michael Smith, care a fost crescut
de marțieni, vine pe Pământ,
câștigă un grup uriaș de aderenți
care îl aclamă drept Mesia și
sfârșește ucis de mulțime. 

Într�o perioadă marcată de pro�
funde schimbări sociale și cultu�
rale și de free love, romanul face
senzație printre tineri. Iar un de�
ceniu mai târziu fantezia lui Hein�
lein avea să se strecoare, cumva,
în realitate. O realitate muzicală
și science�fiction.

Acum 50 de ani, la Londra, apă�
rea albumul The Rise and Fall of
Ziggy Stardust and The Spiders
From Mars al lui David Bowie. Un
muzician care nu a ezitat să de�
vină el însuși aidoma unui perso�
naj SF, inventându�și un alter�ego
futurist cu plete portocalii care
avea să se imprime pe veci în is�
toria muzicii rock.

Dintre toate personajele pe care
Bowie și le�a creat de�a lungul ca�
rierei, Ziggy Stardust avea să mar�
cheze cel mai mult publicul. Ziggy
s�a născut oficial pe 28 aprilie
1972, odată cu lansarea single�ului
Starman/ Suffragette City, un pre�
ludiu pentru lansarea discului, în
iunie același an. Muzical vorbind,
The Rise and Fall... este un album
model al genului glam rock, plin
de hituri. Însă personajul despre
care vorbesc aceste piese și cel în
care s�a transformat Bowie este
elementul care avea să facă, cu
adevărat, senzație. 

Public, Bowie, cu părul vopsit
portocaliu, adoptă ținute mulate,
futuriste, prezentându�se sub chi�
pul unui rockstar extraterestru
sosit pe Pământ cu un mesaj plin
de speranță, într�un moment în
care omenirea mai are numai
cinci ani de existență. Într�un 1972
încă destul de tradițional, Bowie
afirmă public o imagerie bise�
xuală, „frecventând localuri de
noapte asociate culturii gay, fără
a fi neapărat gay“; după cum spu �
ne Jérôme Soligny, autorul unei

biografii dedicată artistului. Bowie
se prezintă ca un superstar, deși
încă nu a ajuns la acest statut, în
ciuda succeselor de până atunci. 

Și toate aceste trucuri funcțio �
nează: o apariție la emisiunea Top
of The Pops electrizează milioane
de tineri, vânzările albumului ex�
plodează, Bowie devine cu adevă�
rat un superstar și, de�a lungul
acestui proces, frontiera dintre
muzician și personajul Ziggy se
estompează și aproape dispare.

Dacă Valentine este ucis de
mulțime, Ziggy va fi asasinat, sim�
bolic, un an mai târziu, chiar de
către Bowie, care anunță ultimul
show al superstarului extrateres�
tru. Ecouri ale lui Ziggy aveau să
mai persiste câțiva ani, în urmă�
toarele personaje bowiene: coama
portocalie, completată cu un ful�
ger vopsit de�a lungul feței, pen�
tru albumul Aladdin Sane (1973)
și Pin Ups (1973) și apoi, finalul,
în Diamond Dogs (1974), (pseudo)
adaptarea muzicală a romanului
1984, semnată de David Bowie,
care devenise deja în cărțile de is�
torie „cameleonul rockului“.

Bowie n�a recunoscut niciodată
că s�ar fi inspirat din romanul lui
Heinlein, carte pe care, spune el,
„o detesta“. O carte care, de altfel,
a inspirat alți muzicieni printre
care U2, 30 Seconds To Mars, Iron
Maiden sau Jefferson Airplane (și
chiar pe Charles Mason, cel de si�
nistră amintire). Cu toate acestea,
chiar Bowie anunța, în 1973, că va
juca rolul lui Valentine Michael
Smith într�o adaptare a Stranger in
a Strange Land, dar, când filmul nu
s�a mai făcut, un an mai târziu, 

muzicianul afirma că, oricum, car�
tea „era groaznică și prea flower�po�
wer“ și că el însuși n�ar fi avut chef
să rămână în con știința publicului
ca „eternul extraterestru“. 

Însă exact această imagine n�a
reușit să o evite, cu atât mai mult
cu cât, avid cititor de science�fic�
tion, Bowie și�a îmbibat muzica și
imaginea cu concepte stranii, din
altă lume. Primul lui single, Space
Oddity (și primul personaj, Major
Tom), venea imediat în urma suc�
cesului filmului 2001: Odiseea
spațială a lui Kubrick. 

Pentru Ziggy Stardust, Bowie
dezvolta o întreagă mitologie, pe
care avea să o dezvăluie, mai târziu,

într�o discuție cu William Bur�
roughs. Povestea superstarului ex�
traterestru conține o mul țime de
elemente și idei din SF�ul vremii:
ființe care sar prin găuri negre, o
apocalipsă apropiată, profeți extra �
tereștri și călători astrali, creaturi
compuse din antimaterie și o pla�
netă epuizată de consumerism.

Din toate acestea s�a născut un
superstar pământean, dar cu alu �
ra unui personaj venit din cu totul
altă lume. Un om care a căzut pe
Terra. SDC
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De la premiera ce a avut loc la sfâr �
șitul lunii mai, filmul Top Gun:
Maverick a cucerit clasamentele și
a reușit o performanță de neima�
ginat în ultimul deceniu: săptă�
mâna aceasta a depășit un miliard
de dolari încasări. Amănuntul care
schimbă felul în care percepem lu�
crurile (și pe care Hollywoodul încă
nu a reușit încă să îl digere) este că
noul Top Gun a reușit această
performanță fără ca filmul să fie
difuzat în Rusia și, mai ales, în
China.

De mai bine de un deceniu, stu�
diourile americane au descoperit
că exploatarea unui film pe înflo�
ritoarea piață chineză poate adu �
ce încasări gigantice. Dornic de
profituri oriunde și oricum, Holly �
woodul a intrat rapid într�o foarte
controversată relație de depen �
dență și supunere față de autori �
tă țile (și cenzura) de la Beijing,
singurele care pot dispune ca un
film american să fie difuzat sau
nu în China. 

În paranteză fie spus, odată cu
descoperirea acestei mine de aur,
Hollywoodul și�a reorientat com�
plet strategiile, cu rezultatul trans �
 formării producției cinematogra�
fice într�un interminabil flux de
blockbustere, bazate aproape ex�
clusiv pe remake�uri și exploatări
ale unor francize binecunoscute,
pentru un public format tot mai
mult din adolescenți de toate vâr�
stele. Asta în dauna diversității 
și nivelului artistic al cinemato�
grafiei americane „normale“, care
și�a găsit în streaming un refugiu
precar.

Revenind, Top Gun: Maverick
reprezintă o atitudine nouă în
noul Hollywood. La început, și
acest film a avut susținere finan�
ciară chineză, din partea grupului
Tencent. De aceea producătorii
americani au avut grijă să nu�i su�
pere pe chinezi și, într�un prim
trailer din vara lui 2019, Maverick
apare cu celebra lui geacă de pe
care au fost scoase emblemele Ja�
poniei și Taiwanului care o deco�
rau în filmul inițial, cel din 1986.
Însă la finalul lui 2019 Tencent 

și�a retras finanțarea sub pretext
că „partidul chinez s�ar putea să
fie deranjat de afilierea noastră
cu un film care slăvește armata
americană“. 

În acest timp, capitularea pro�
ducătorilor de la Paramount în
fața chinezilor a provocat un mare
scandal. „Ce spune lumii faptul că
Maverick se teme de comuniștii
chinezi?“, a comentat tăios sena�
torul republican Ted Cruz, care a
pus pe ordinea de zi un proiect de
lege prin care guvernul SUA este
obligat să nu sprijine în nici un
fel filmele care se supun cererilor
chineze. Critici au venit și din par�
tea fostului procuror general Wil�
liam Barr, din partea Pen America,
o organizație dedicată apărării
libertății de exprimare (raportul
Made in Holllywood, Censored by
China) și mai ales din partea pu�
blicului care, la urma urmei,
plătește biletul la film.

Toate acestea par să fi încurajat
studiourile Paramount să facă singu �
rul lucru decent și să nu cenzureze

în nici un fel Top Gun: Maverick,
iar răsplata s�a văzut la încasări.
Între timp, Hollywoodul, grav afec�
tat și de pandemie, și de ascensiu�
nea streamingului, a constatat că
relația cu China nu mai este pro�
ductivă, după ce autori tățile de la
Shanghai au pus tot mai multe
condiții pentru a permite unui nu�
măr limitat de filme americane ac�
cesul pe piața chineză. Mai mult,
chinezii au anun țat public că nici
nu prea mai au nevoie de ameri�
cani pentru a face bani din ci�
nema; recuperând terenul, filmele
lor au ajuns să fie mai vizionate de�
cât cele din SUA. De exemplu, anul
trecut, The Battle at Lake Changjin,
film de propagandă (antiameri�
cană) comandat de Partidul Comu�
nist Chinez, s�a clasat pe locul al
doilea la încasări în întreaga lume,
după ultimul film din seria Spi�
der�Man.

Spider�Man: No Way Home,
pro dus de Sony (în combinație cu
Marvel), este și el un film care a
arătat degetul mijlociu cenzorilor

chinezi. Aceștia au pretins ca rea�
lizatorii să scoată Statuia Liber �
tății din film, lucru refuzat de către
americani. În consecință, nu s�a
permis difuzarea filmului în
China. A devenit imediat însă cel
mai de succes film din lume anul
trecut, cu 1,9 miliarde de dolari în�
casări. În același timp, producția
Marvel cu supereroi Shang�Chi
and the Legend of the Ten Rings,
care s�a dat peste cap pentru a fer�
meca eventualul public chinez și
autoritățile de la Beijing, este de
fapt un eșec comercial, cu doar 432
de milioane de dolari încasări. 

Succesul Spider�Man și Maverick

poate arăta marilor studiouri că
filmele americane pot avea parte
de un mare succes și fără a mai
apela la relația toxică stabilită de
ani întregi cu China. Pe de altă
parte, succesul acestor filme a mai
spus ceva Hollywoodului, ceva ce
capii studiourilor și producătorii
înregimentați ideologic detestă să
audă: că publicul american a ajuns
să urască ideologia woke băgată cu
forța pe gâtul spectatorilor și apre�
ciază filmele care vor să fie doar
povești bine spuse și care, de ce nu,
susțin valori tra diționale „desuete“
precum patriotismul. Go woke, go
broke! SDC

Top Gun: Maverick
nu are nevoie de chinezi

În 2022, serialul Stranger Things
a fost un redutabil fenomen (pop)
cul   tural care a reușit perfomanța
de a o aduce pe veterana muziciană
Kate Bush, după decenii de ab sență,
în atenția marelui pu blic. Abia
lansat, al patrulea sezon din
Stranger Things a devenit peste
noapte un gigantic triumf de public
și, în consecința, orice este atins
de el, se transformă în aur. Kate
Bush vede cel mai bine acest lucru:
grație serialului, piesa ei, Running
Up That Hill (A Deal With God),
ajunge pentru prima dată în clasa�
mentul US Top 10, la 37 de ani de
la lansare. Piesa lui Bush repre �
zintă, în serial, un element impor�
tant în in trigă și, prin urmare, a
fost adusă în atenția unei noi
generații de poten țiali ascultători.
După premiera sezonului, pe 27
mai, Running Up That Hill a urcat
imediat pe locul 8 în topurile din
SUA și în țara natală a artistei,
Anglia. Pe platformele de stream�
ing, același triumf: numai pe Spotify,
Running Up That Hill a înregistrat

o creștere bruscă de 8.700%, scrie
„Billboard”. Este amuzant de știut
că, în 1985, într�o eră când Kate
Bush era un artist mult mai main�
stream decât astăzi, aceeași piesă
nu urca decât pe un modest loc 30
în topul ame rican. Și mai sur �
prinzător este, pentru foarte mulți,
faptul că acest succes a provocat
și un răspuns pu blic din partea lui
Kate Bush, o artistă considerată
drept foarte retrasă. Într�un foarte
rar comentariu, Bush a mul țumit
public fanilor, în special celor ai
serialului, pentru neaș teptatul suc�
ces al me lodiei.

Prezența piesei pe coloana so �
noră a serialului nu este acci den �
tală, ea reflectă grija deosebită cu
care realizatorii încearcă să recon �
struiască perioada anilor ‘80, când
se desfășoară acțiunea din Stran �
ger Things. În acea pe rioadă, Kate
Bush era deja un muzi cian de suc�
ces mondial, iar Running Up That
Hill era doar unul dintre cele patru
single�uri care însoțeau lansarea
albumului Hounds of Love (1985),

al cincilea din cariera artistei. 
Spre deosebire de alți muzicieni,

Kate Bush este destul de reținută
în ce privește permisiunea de a se
fo losi muzica ei în filme și seriale.
De aceea, realizatorii au pregătit
pentru artista britanică o prezen �
tare detaliată a contextului în care
melodia va fi utilizată și importanța

acesteia în serial. A contat în de�
cizia finală și faptul că muziciana
britanică este și ea o fană a seriei.
„Aștept cu sufletul la gură difuza �
rea ultimelor episoade“, a recunos�
cut artista.

Dar coloana sonoră a Stran ger
Things s�ar putea dovedi o nouă
oportunitate pentru mai mulți
artiști și melodii „pierdute“ în anii
’80 de a ajunge la un public format
în special din membri ai „Gen Z“.
„Am urmărit, în numai un weekend,
cum numărul as cultărilor melodiei
a crescut, do vedind impactul cul�
tural masiv al Stran ger Things“, a
comentat Jeremy Erlich, unul dintre
șefii Spotify pen tru „Billboard“. „E
incredibil să vezi cum cântece esen �
țiale din trecut sunt redes coperite
și au parte de o nouă viață și de un
nou succes la un nou public. Run�
ning Up That Hill  reprezintă un
astfel de exemplu de «furtună per �
fectă». Este o piesă clasică ce a fost
descoperită de un nou fandom pen�
tru care ea a căptătat un cu totul
nou înțeles.“ SDC

Noua tinerețe a lui Kate Bush, 
marca Stranger Things
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