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IMPRESSIONS D’ENFANCE, O NOUĂ APARIȚIE DISCOGRAFICĂ ENESCIANĂ. INTERVIU CU VIOLONISTA SARAH NEMȚANU

„E foarte important ca un artist
să-și păstreze sufletul de copil“

Sarah e o violonistă care
emoționează, ar putea fi oricând
solistă – chiar este în numeroa�
sele ei concerte din Franța și din
lume, în recitalurile camerale și
în sesiunile de înregistrări –, dar
iubește să cânte în orchestră. Și
o face admirabil într�una din
cele mai bune orchestre ale
lumii clasice. 

CĂTĂLIN SAVA

E o moștenire de familie, tatăl ei,
Vladimir Nemțanu, un violonist
român fugit din țară în anii ’70, a
fost toată viața concertmaistru, mai
întâi la București, apoi la Bordeaux.
A fost și profesor, iar Sarah i�a
moștenit și harul pedagogic, și răb�
darea, fără de care nu poți construi
nimic în arta sunetelor. Astăzi este
unul dintre cei mai iubiți și res �
pectați violoniști ai Franței, o vio�
lonistă de primă mâ nă, care se mai
și mândrește că e româncă. Încă
vorbește bine limba părinților și
bunicilor ei din România și vine cât
de des poate în țară. 

După turul de forță din Festi�
valul Enescu 2021, când a fost
prima vioară a National de France
în partituri de Enescu, Ravel, De�
bussy, Șostakovici, Dutilleux și
Messiaen, în februarie anul trecut
a fost invitată ca solistă, de Cri�
stian Măcelaru, pe scena Ateneu�
lui Român, în compania Orches� 
trei Române de Tineret. A inter�
pretat atunci o partitură specială
în parcursul ei muzical, o inter�
pretare pe care melomanii nu o
vor uita niciodată: Concertul pen�
tru vioară și orchestră op. 35 în re
major de Ceaikovski, capodoperă
care o leagă pe Sarah Nemțanu de
celebrul Le concert de Radu Mi�
hăileanu, din 2009. 

La vârsta de doar 21 de ani a
fost numită concertmaistru al Or�
chestre National de France de
Kurt Masur, cel cu care înregistra
în 2013 o versiune memorabilă,
live, a concertului de Ceaikovski.
De mai bine de 20 de ani, Sarah
Nemțanu este un muzician etalon
al Franței: violon solo, camera�
listă, solistă de top și una dintre
cele mai dinamice figuri interpre�
tative ale scenelor franceze. Cu
Impressions d’enfance, disc apărut

la Alpha Classics pe 3 martie
2023, ea revine la una dintre ve�
chile�i pasiuni. Alături de pianis�
tul Romain Descharmes, vechi
prieten și complice, a înregistrat
o călătorie „foarte personală“, un
omagiu adus rădăcinilor ei ro�
mâno�franceze: testamentarele
Impresii din copilărie și Improm�
ptu concertant pour violon et
piano (1903), în versiuni pasio�
nale, minunatele sonate de Ravel
și Debussy, alături de armoniile
magice ale unui Rêve d’enfant de
Eugene Ysaÿe și, pe post de encore,
Improvviso, Un diavolo sentimen�
tale de Nino Rota, ca un vis de a
construi o uriașă cupolă care să în�
văluie tot răul, bucuriile, fricile, vi�
sele și amintirile naive. „Pe scurt,
spune Sarah, cele mai frumoase
impresii ale copilăriei noastre“. 

În livretul elegant al CD�ului,
care la nici două săptămâni de la
lansare face deja senzație în lu �
mea melomanilor europeni, Sarah
își notează și propriile impresii,
pornind de la un citat enescian
din celebrele convorbiri cu Ber�
nard Gavoty, Les souvenirs de
Geor ges Enesco, publicate pentru
prima oară la Flammarion, Paris,

„Sarah e cel mai bun concertmaistru din lume la ora actuală“, 
îmi spunea Cristian Măcelaru într-un interviu din 2021, pe atunci
proaspăt numit director artistic al Orchestrei Naționale a Franței. 

Nu o știam decât din înregistrări, dar am văzut-o în concertele de
atunci de la București, am și intervievat-o, am râs mult (are un teribil
simț al umorului), am făcut poze și, mai ales, am ascultat-o înfiorat. 

Sarah Nemțanu, vioară
Numită primă vioară solo a Orchestre Na�
tional de France la vârsta de douăzeci și
unu de ani, Sarah Nemțanu a fost nomina�
lizată drept solist instrumental revelație a
anului 2007 la celebra Victoires de la Musi�
que Classique. În 2009, a fost „adevărata“
violonistă în filmul Le Concert de Radu Mi�
hăileanu. A început vioara din fragedă co�
pilărie cu tatăl ei, Vladimir, concertmaistru
al Orchestrei Naționale Bordeaux Aqui�
taine. S�a alăturat clasei lui Gérard Poulet
la Conservatoire National Supérieur de Mu�
sique et de Danse Paris (CNSMD) la vârsta

de șaisprezece ani și a obținut Premiul I la
vioară și muzică de cameră. 

După succesele sale în competițiile
internaționale (Saint�Jean de Luz, concursul
internațional „Antonio Stradivari“), a fost
descoperită de publicul larg în Dublul con�
cert în la minor pentru vioară și violoncel op.
102 de Brahms cu Gautier Capuçon, sub ba�
gheta lui Emmanuel Krivine. Prestațiile sale
ca solist cu Orchestre National de France, dar
și cu orchestre prestigioase precum London
Symphony Orchestra, Swedish Radio Or�
chestra, Orchestra de la Santa Cecilia Roma
sau Mahler Chamber Orchestra îi câștigă 
cele mai mari laude. Întâlnirile ei cu Bernard
Haitink, Sir Colin Davis sau Riccardo Muti 

|o duc în cele mai frumoase locuri din lume.
Este, de asemenea, o artistă care se

reinventează mereu, în concerte sau înregis�
trările unor discuri precum Gypsic (Naïve,
2010), fiind una dintre puținele violoniste cla�
sice care reușește să depășească cu ușurință
cadrul clasic, cântând cu Richard Galliano,
Chilly Gonzales, Ibrahim Maalouf sau cu o
cântăreață celebră în Franța ca Juliette. Do �
rința de a oferi, transmite și împărtăși e un
lucru esențial pentru această violonistă mag�
nifică născută într�o familie de muzicieni ro�
mâni cu origini evreiești. Sarah Nemțanu
cântă deseori pentru cauze umanitare și ajută
la educația muzicală a celor tineri prin cursuri
de masterclass și diverse acțiuni educaționale. 

Este căsătorită și are doi copii, iar până
la acest disc a înregistrat alte câteva zeci, din�
tre care eu le�am adorat mai ales pe cele rea�
lizate în compania surorii mai mici, Deborah
Nemțanu. (Bach/ Schnittke – 2014; Bartók:
44 Duos – 2016; Martinů: Double Concertos,
în compania altor două surori celebre, Mari
și Momo Kodama – 2018; Ceaikovski live cu
National de France și Kurt Masur – 2013 sau
celebrul de�acum Gypsic cu Chilly Gonzales
și Romain Descharmes – 2010). Interesant e
faptul că în februarie 2023 a apărut și pe un
disc cu integrala melodiilor semnate de
Nadia & Lili Boulanger: Les heures claires,
editat la Harmonia Mundi, pe care nu am
apucat să�l ascult. 
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1955: „Mi�am pus la îndoială
amin tirile din copilărie și, pe mă�
sură ce mă exprim mai bine prin
note decât prin cuvinte, am com�
pus o serie de piese mici pentru
vioară și pian intitulate Impresii
din copilărie“. „Ce confidență pu�
dică, de o elegantă sinceritate a
lui Enescu. Celebra noțiune de
parlando�rubato, care a definit
atât de bine limbajul muzical al
acestui mare compozitor își
găsește aici pe deplin sensul.“ 

Despre Impressions d’en�
fance am stat de vorbă cu Sarah
Nemțanu, pe fugă, dar în exclusi�
vitate pentru „Suplimentul de
cultură“: 

Bun găsit, Sarah Nemțanu, îți
mulțumesc mult pentru inter-
viu! De ce ai vrut să te întorci la
copilărie cu acest album?

Bună, Cătălin! Și eu îți mul țu �
mesc. De ce să mă întorc la copi�
lărie? Pentru că atât eu, cât și
Romain Descharmes aveam de
făcut un fel de bilanț subiectiv.
Astăzi avem amândoi în jur de 40
de ani – din care 20 de cântat îm�
preună! –, așa că am vrut să con�
struim un program muzical ple �
când de la această incredibilă lu�
crare a lui George Enescu, Impre�
sii din copilărie. Iar această
partitură ne�a evocat un reperto�
riu legat de copilăria noastră,
sunt lucrări pe care nu le�am cân�
tat de foarte mult timp împreună,
cum e Sonata de Claude Debussy,
și în același timp creații de ti �
nerețe ale lui Enescu sau lucrări
care ne evocă, așa cum spuneam,
tinerețea noastră, cum e cazul cu
Improviso de Nino Rota.

Sarah, ce e copilăria 
pentru tine? 

Dintr�o perspectivă filosofică, dar
nu numai, cred că e foarte impor�
tant ca un artist să�și păstreze su�
fletul de copil. E important ca
artistul să nu uite niciodată copi�
lul care a fost, pentru că din copil
îl va privi mereu puritatea și cu�
riozitatea cu care descoperim
viața. E o poziție, o postură foarte
importantă pentru un muzician,
mai ales pentru unul cu expe ri �
ență, cum e cazul meu și al lui Ro�
main. Poți fi foarte ușor tentat să
cazi în capcana suficienței și să
spui „știu cum stau lucrurile, știu
ce am de făcut, știu cum vom cân �
ta, sunt deținătorul adevărului și
trebuie să cântăm așa și nu altfel“.
Cred că e o mare capcană să gân �
dești așa și cred că e foarte impor�
tant să ai mereu acel unghi retro�
spectiv, chiar să fii puțin naiv și
mai ales să fii gata să înveți ceva

nou în fiecare zi și de�a lungul în�
tregii tale vieți.

Ce înseamnă pentru tine muzica
lui George Enescu? 

Pentru mine, și bineînțeles pen�
tru Romain, muzica lui Enescu e o
încercare, o încercare de a analiza
o fotografie. Enescu însuși în�
cearcă să fotografieze simultan
peisajul și folclorul și, prin ele, su�
fletul României. Compozitorul
Enescu are o scriitură extrem de
precisă, extrem de bogată, care nu
e deloc facil de descifrat. Pentru
noi e foarte clar atunci când îi cân�
tăm muzica la Impresii că își do �
rește o sondare a memoriei, una
cât mai detaliată. Impresiile sale,
amintirile sale sunt o fotografie
extrem de precisă, așa cum el a
dorit să o lase posterității. Deci
muzica sa e o fotografie superbă,
una de o precizie extraordinară.

De ce ar trebui să ascultăm Im-
pressions d’enfance, discul înre-
gistrat de tine și Romain Des-
chairmes? 

Să�l ascultați, neapărat! Pentru că
eu și Romain ne�am pus aici ini�
mile întregi, fără rest. Și pentru că
aceste amintiri încrucișate fac le�
gătura între Franța și România,
între prietenia și cultura româno�
franceză, aceste puncte de sudură
care există de secole de�acum:
Ravel și Enescu. Există o legătură
între fiecare din compozitorii pre �
zenți pe acest disc, iar firul său
roșu este, evident, impresionis�
mul, dar și amintirile din copilă�
rie, inocența și simplitatea. Geor� 
ge Enescu spunea, știi asta: „Sim�
plitatea în viață este adevărata și
cea mai mare libertate“. În spatele

cuvântului „impresionism“ se as�
cunde ideea de libertate. Aceea de
a imagina, printr�o sugestie fină.
Acum mai mult de 18 ani, am stu�
diat Sonata lui Debussy cu dragul
meu profesor Gérard Poulet. Tatăl
său, Gaston, violonist, o crease în
primă audiție cu maestrul la pian.
Ce noroc! La Ravel, stilul este mar�
cat de căutarea unei simplități de�
licate, noțiune pe care Enescu o
considera cea mai mare dintre
libertăți. În această a doua sonată
pe care am cântat�o pentru prima
dată la festivalul Al Bustan din
Liban, în 2001, vedem un omagiu
adus naturii care, fără îndoială,
nu i�a scăpat nici lui Enescu (a
iubit�o atât de mult!) când a creat,
în primă audiție, lucrarea dedi�
cată viorii cu compozitorul și
prietenul Maurice Ravel la pian.
Așa că, până la urmă, noi am în�
cercat să fim simpli și cinstiți în
interpretarea noastră.

Îți mulțumesc mult, Sarah! 
Succes!

Eu mersi, Cătălin! Îți mulțumesc
pentru prietenie și entuziasm! SDC

Romain Descharmes, pian
Este unul dintre cei mai importanţi pianiști francezi ai momentului,
recunoscut de colegii săi ca un minunat cameralist și pianist cu di-
verse faţete care se exprimă într-o mare varietate de repertorii.
Romain Descharmes se distinge atât în concert cu o orchestră,
cât și în recital solo sau în muzica de cameră. 
În 2006 a fost distins cu Marele Premiu la Concursul Internaţional
de la Dublin, ceea ce l-a propulsat să cânte în recitaluri și cu or-
chestre pe mai multe scene prestigioase și în festivaluri de
renume: Carnegie Hall, Wigmore Hall, National Concert Hall Dublin,
Minto Hall Yokohama, Tsuda Hall și Hakuju Hall în Tokyo, Salle Cor-
tot și Salle Pleyel în Paris. De la debutul său remarcabil cu Orches-
tra din Paris, s-a impus ca unul dintre cei mai valoroși pianiști
francezi, un pianist căutat ca muzician de cameră pentru capaci-
tatea sa de a asculta, sensibilitatea și cunoștinţele vaste despre
repertoriu. 
Face parte din Trio Talweg, Cvartetul Mosalini-Teruggi și cântă în
mod regulat cu mulţi artiști din medii diferite, de la Quatuor
Ebène, Sarah Nemţanu, Henri Demarquette, Berliner Philhar-
moniker Quintett sau Cvartetul Diotima. Discografia sa eclectică
include mai multe discuri pentru pian solo, muzică de cameră și
cu diferite orchestre, toate fiind elogiate de critica de specialitate.
De asemenea, este un muzician foarte implicat în pedagogie, ca
profesor de pian la CRR Paris. „Pianistul Romain Descharmes este
o minune de clasă și de puritate clasică“, a spus despre el croni-
carul muzical al „Le Figaro“, Christian Merlin.
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Continuăm Jurnalul. 

Duminică, 12 martie
O notă de acum trei ani: „Să pri�
vim partea bună din boala lui
Nelu Lupu: a ieșit la iveală că bu�
getarii adulterini își permit de
acum să meargă acolo unde curge
lapte și miere, în țara sfântă. Și voi
ziceați că nu se vede mâna lui
Șică“.

Încă o notă de acum trei ani:
„Gândurile mele bune merg astăzi
către marii noștri oameni de cul�
tură de la Universitatea «Alexan�
dru Ioan Cuza» din Iași, cărturari
integri, deosebiți, care tocmai și 
l�au ales din nou rector pe Tudo�
rel Toader. Despre România, de�
ocamdată atât“.

O altă notă de acum trei ani:
„Oare cât de departe trebuie mers
în arborele genealogic al lui Nelu
Lupu până dai de primul individ
uman care să nu fie bugetar? Încă
o dată vă spun: grijă mare la boala
lui Nelu Lupu“.

Și încă: „Opriți totul: mâna lui
Șică tocmai a făcut alba�neagra
cu capul lui Cîțu“.

Plus una (etern valabilă): „Cred
că e ok de�acum încolo să punem
guvernul între ghilimele, când
mai vine vorba de el“.

O notă de acum doi ani: „În
decembrie se împlinesc două sute
de ani de la nașterea lui Flaubert,
marele nostru scriitor francez,
ocazie cu care vă atrag atenția asu�
pra acestei mostre de înțe lepciune
flaubertiană: nu răspunde, oricine
orice ar zice. Bun cunoscător al
prostiei care însoțește dintot�
deauna atât gloata, cât și emanații
ei, Flaubert trata vorba�n vânt cu
disprețul cuvenit și știa că imbe�
cilul e incurabil și poate fi doar
ocolit. A se lua aminte. Sau cum
frumos spunea clasicul: J’ai pour
principe qu’il ne faut jamais rien
répondre“.

O notă de acum un an: „Aș
vrea să�mi fac o mea culpă mică în

valahía înconjurătoare. Inadecva�
rea mea la natală (și chiar la con �
diția umană) e atât de puternică,
încât nu doar că n�am stat la coa �
dă nici la benzină, nici la ulei, dar
e chiar mai grav: nu am stat nicio�
dată, pentru nimic, nicăieri, la
coadă, și nici nu aș sta – mai bine
inaniția, sfârșitul prematur, mai
bine harakiriul. Voluptatea aces�
tei ritualice întoarceri în turmă
îmi e cea mai străină dintre toate.
Unde văd coada – plec și nu mă
mai întorc. Cred că e suficient
pentru a�mi fi retrasă cetățenia,
ba chiar insist să�mi fie luată. Lu �
ați�mi�o, v�o dau“.

Sâmbătă, 11 martie
O notă de acum cinci ani: „Și când
te gândești că și incredibilul de
micul Titulescu își umpluse un sta�
dion cu sclaveți în dar de ziua lui...“.

Un frumos portret al lui
Dragnea. Tot de acum cinci ani, de
când călărea faraonul de Gratia
vlahii: „Ah, ce drăguț: aerul ăsta
aparte de atlet al portofelelor, fa�

raon de personalul de Videle,
agățător la școala de fete cu mo�
ravuri speciale, panacotar ghiulat
luând țara proștilor în arendă
pentru hoți...“.

O alta cu faraonul, de acum
patru ani: „Să�i spună totuși ci�
neva cârciumarului urcat în cârca
țării că pe vremea aprozarului era
încă soțul Bombonichii pe Teleor�
man și fără banii din Vestul sălba�
tic mai fugea de acasă cu secretara
cel mult la Băile Tușnad, prin sin�
dicat, cu alți ingineri repetenți“.

O notă de acum patru ani.
Încă și mai actuală: „Cea mai fru�
moasă știre de astăzi ne spune că
oamenii devin din ce în ce mai
proști și cercetătorii nu știu să ex�
plice de ce. Of, cercetătorilor...“.

Încă o notă de acum trei ani:
„Eu, care practic de bună voie și
cu marele entuziasm necesar
munca la domiciliu de șapte ani
(izolarea e viața mea) și n�aș mai
schimba acest frumos stil de viață

nici pe una de bugetar, mai obiș �
nuiam să îi căinez pe nefericiții
care merg la serviciu, îndurând
traficul și contactele cu alte ființe
umane, ca să iasă la iveală – acum
cu coronavirusul ăsta – ce crezi?
Că le place să trăiască așa, dom’le.
Să se meargă, să se frece unii de
alții pe culoarele instituțiilor, să
lucreze «în echipă», să fie parte in�
tegrantă din «colectiv», să mă�
nânce la grămadă. Să fie sănătoși
atunci, nu�i mai căinez. Eh, dacă le
place așa...“.

Vineri, 10 martie
Idee de utopie: o țară în care se �
curiștii sunt sapiosexuali, așa că
«protejatele» și «protejații» pu�
nând mâna pe ea o înalță pe noi
culmi de progres și civilizație,
plesnind de deștepți ce sunt. SDC

ANDREI CRĂCIUN
CULEGĂTORUL DE HARFE

SEMNAL EDITORIAL

Jurnalul mizantropului nomad (21)

Serge Joncour, 
Natură umană
Traducere din limba franceză 
și note de Mădălin Roșioru

Din iulie 1976, una dintre cele mai
secetoase veri ale secolului, până
în decembrie 1999, lună marcată
de ploi diluviene, Natură umană
evocă mai bine de douăzeci de ani
din istoria Franței și a mapamon�
dului (explozia centralei de la
Cernobîl, sfârșitul URSS, venirea
la putere a lui François Mitter�
rand, dezastrul ecologic provocat
de scufundarea petrolierului
Erika). Acțiunea se petrece în
Franța rurală, în departamentul
Lot, o zonă izolată, mai puțin su�
pusă schimbărilor precum apari �
ția noilor tehnologii și infrastruc� 
turi și regulilor comerțului glo�
bal. Alexandre, care a crescut la
ferma lui din Lot, alături de cele
trei surori, își dorește să�și ducă
mai departe viața la fel, dar va 

trebui să facă concesii pentru a
supraviețui. Romanul este un
imn închinat pământului, un
omagiu adus agricultorilor și o
analiză a schimbărilor radicale
care au marcat modul de viață în
ultimii ani ai secolului XX și care
prefigurează catastrofele clima�
tice viitoare. Este o mare carte a
naturii umane, ce atrage atenția
asupra umanității noastre aflate
în pericol.

„În acest roman magistral ce
străbate un sfert de secol, Serge
Joncour ne atrage în vârtejul unei
societăți care�și pierde capul, stă�
ruind într�o productivitate tot
mai nebunească.“ („Page“)

„Curgător, ritmat, plin de sus�
pans; un mare roman popular, în
sensul nobil al cuvântului.“ („L’opi�
nion“)

„O epopee rurală fascinantă,
dublată de o frescă politică și 

socială cu accente critice.“ („Le Pa�
risien“)

„Un roman luxuriant ca na�
tura.“ („France Dimanche“)

Serge Joncour, unul dintre
cei mai apreciați scriitori francezi
ai generației sale, s�a născut la
Paris, în 1961. Și�a dorit încă din
copilărie să devină scriitor, fă�
cându�și debutul literar în 1998,
cu romanul Vu, distins un an mai
târziu cu Prix „Jean�Freustié“. I�au
urmat, printre altele, U.V. (2003),

care a obținut Prix France Télévi�
sions și a fost ecranizat, L’idole
(2004), adaptat, de asemenea, pen�
tru marele ecran în 2012, Que la
paix soit avec vous (2006), L’Amour
sans le faire (2012), L’Écrivain na�
tional (2014), pentru care i s�a 

decernat Prix des Deux Magots,
Repose�toi sur moi (2016; Con�
tează pe mine, Polirom, 2017), dis�
tins cu Prix Interallié, și mai
multe volume de povestiri. Cărțile
sale au fost traduse deja în peste
douăzeci de limbi. SDC
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Ospățul continuă în coaliția de
guvernare PSD�PNL, dar liderii
celor două partide știu că timpul
petrecut la masă se apropie de
final și că e cazul să tocmească
un nou festival culinar pentru
alți patru ani. 

Pentru asta, social�democrații în�
cearcă să�i ademenească pe liberali
să vină la o cină de taină în care să
stabilească meniul guvernamental
pentru următorii patru ani. Bucate
vor fi cu duiumul. România va de�
rula investiții de zeci de miliarde de
euro până prin 2028�2030, așa că și
ospățul politic se anunță unul pe
măsură. Deocamdată sondajele nu
arată rău, suma scorurilor celor
două partide fiind undeva în jurul a
50 de procente. Cu o mobilizare
bună în campanie, dar și cu even�
tuale redistribuiri, PSD plus PNL ar
putea însemna binișor peste 55 de
procente. O bornă liniștitoare pen�
tru o guvernare braț la braț încă
patru ani. 

PSD și PNL nu au luat o decizie
privind modul cum vor merge în
alegeri. Se anunță un 2024 infernal

din punct de vedere politic, astfel că
și riscurile unor rezultate surprin�
zătoare sunt pe măsură.

Chestionat zilele trecute la
Digi24 dacă se vede candidând la
președinția României, în tandem cu
Nicolae Ciucă premier, Marcel Cio�
lacu a spus că nu este exclus nici
acest scenariu. Este pentru prima
dată când Ciolacu admite că ar
putea fi candidat la președinție, dar
cu susținere PNL.

„Nu e exclus, dar nu este simplu,
în primul rând pentru că un partid
mare precum PNL nu ar accepta să
nu aibă candidat propriu la alege�
rile prezidențiale. Vom analiza cum
mergem mai departe împreună. Ce

este sigur e că pentru România a
fost cea mai bună această coaliție“,
a comentat Marcel Ciolacu.

Sună a invitație oficială către
PNL pentru a demara discuții ferme
privind o alianță de tipul USL. Cio�
lacu stabilește și termenii: PSD dă
candidatul la președinție, iar PNL ia
premierul. La prima vedere, pentru
PNL sună tentant, dar poate fi și un
măr roșu otrăvit. PSD tânjește după
funcția de la Cotroceni. Au fost pa �
tru rânduri de alegeri în care stânga
a fost răpusă la prezidențiale. Iar
cine ocupă fotoliul de președinte al
țării dictează și majoritatea politică
pentru guvernare. Să admitem că
PNL acceptă trocul PSD, iar Ciolacu
ajunge președinte al țării. Evident
că din acel moment datele proble�
mei se schimbă, iar PSD va dori să
ocupe întreg terenul. Adică să preia
și guvernarea. Nimic nu îi împiedică
pe social�democrați ca după un an
de conviețuire cu liberalii să trân�
tească guvernul. Caz în care nimic
nu mai garantează că PSD nu va în�
cerca să formeze o nouă majoritate,
eventual cu ceva oaste de strânsură
de la AUR.

Ce a răspuns actualul lider li�
beral Nicolae Ciucă la propunerea
lui Ciolacu?

„Absolut orice decizie în PNL se
va lua în urma unei analize la nive�
lul forului de conducere. Ne vom
consulta filialele și, în final, pe orice
decizie, vom avea susținerea de la
nivelul fiecărei filiale“, spune Nico�
lae Ciucă. „Nu are rost să speculăm“,
a continuat. Întrebat dacă, după
experiența USL, „ar mai risca PNL o
alianță cu PSD“, Ciucă a spus: „Nu vă
pot răspunde acum“.

În esență, Nicolae Ciucă nu ex�
clude nimic pentru că nu poate an�
gaja discuții cu PSD fără a avea
acordul PNL. Liberalii au primit
așadar oferta PSD și au de făcut pro�
priile analize interne. Ciucă ar fi in�
teresat de propunerea lui Ciolacu,
dar nu poate acționa de capul său.
În joc va interveni în mod sigur și
Klaus Iohannis, care încă are un cu�
vânt important de spus în PNL. Pro�
babil că Iohannis și Ciucă vor
împărtăși același punct de vedere,
dar în final lucrurile se vor tranșa în
interiorul partidului.

O primă poziționare a venit

deja, din partea prim�vice preșe �
dintelui Rareș Bogdan, foarte vocal
de altfel în ultima perioadă. „PNL va
avea candidat la prezidențiale în
anul electoral 2024 în proporție de
100%. Acesta va fi și viitorul pre �
ședinte al României pentru următo�
rii zece ani“, a declarat Rareș Bog� 
dan pentru G4Media.ro.

E o declarație nu neapărat pen�
tru public, nici măcar pentru Cio�
lacu, ci pentru propriul partid. Vor
fi vizibile cât de curând două cu�
rente în PNL: unul care să dorească
apropierea de PSD, eventual prin
formarea unei alianțe cu social�
democrații, iar celălalt care să vizeze
calea proprie. A doua variantă pre�
supune candidat propriu la prezi �
dențiale, dar și o independență față
de PSD, ba chiar asumarea unui po�
sibil conflict cu social�demo crații. Îi
vom cunoaște așadar în următoa�
rele săptămâni pe adepții celor
două curente din PNL. 

Însă nu e vorba aici doar de
strategia electorală a partidului
pentru 2024, ci asistăm și la începu�
tul bătăliei de putere în interiorul
PNL. SDC

FLORIN GHEŢĂU
VAGONUL CU VORBE

Se deschide bătălia pentru putere în PNL

Mi-am încheiat – de nevoie – binge-
reading-ul de care începusem să
vorbesc săptămîna trecută cu un
roman al lui Florin Chirculescu. 

Nu cu cel mai recent, Solomona�
rul, în care personajul central este
Mihai Eminescu, un personaj ris�
cant pentru orice scriitor (de�aia
aș fi vrut să văd cum l�a tratat
Chirculescu), ci cu romanul său
anterior, Greva păcătoșilor sau
Apocrifa unui evreu. Cum Greva...
are peste 1.100 de pagini, așteptam
un moment potrivit pentru lec�
tura lui, iar cartea stătea de nesu�
ferit de multă vreme pe raft.

Pe Florin Chirculescu îl citesc
cu plăcere de la începutul anilor
1990, de pe vremea cînd semna cu
pseudonimul Sebastian A. Corn.
A debutat în reviste cu profil SF
(în „Jurnalul SF“ îi descopeream
sistematic texte mai lungi sau mai
scurte), dar nu a fost niciodată un
autor de science�fiction în sensul
clasic al termenului. E un scriitor

inteligent și imaginativ, greu de
încadrat în subgenurile tradițio �
nale. În februarie 1996 criticul și
prozatorul Ion Manolescu pu�
blica în „România literară“ Un ma�
nifest postmodernist în care
vedea revigorarea prozei româ �
nești sub semnul unui postmo�
dernism de tip mediatic, adecvat
noii sensibilități din epoca digi�
tală, și îi enumera printre autorii
reprezentativi ai acestei tendințe
pe Thomas Pynchon, Salman
Rush die, John Barth, Milan Kun�
dera. În literatura română nu
vedea decât trei autori racordați
la noua sensibilitate: un misterios
nenumit, apoi Mircea Cărtărescu
și, în fine, Sebastian A. Corn, pe
care Manolescu miza cu încre�
dere, deși puțină lume din afara
cercurilor SF auzise de el. Avea
dreptate. Așa cum au dreptate și
cei care percep la Chirculescu/
Corn un filon pynchonian.

Dar, lăsând teoria la o parte,
Greva păcătoșilor e un roman

captivant. Cu intrigi, conspirații,
istorie mistico�orientală (unul
din cele două planuri ale cărții se
desfășoară în anul morții lui Ma�
homed, profetul musulman, el în �
suși personaj al romanului), rea �
litate românească actuală prezen�
tată dinamic, în priză directă (o
grevă mereu amânată a medicilor
din România), obsesia ascensiunii
pe vârful Nanga Parbat ce îi bân�
tuie pe cei doi frați – personajele
principale, un medic și un agent al
unui serviciu secret de informații – ,
legați prin fire nevăzute de medi�
cul evreu al lui Mahomed din anul
632, mitul recurent al lui Parsifal,
o carte misterioasă, descoperită
mereu pe bucăți... și încă multe
alte fire și personaje și bucăți de
țesătură pe care, oricât ar părea
de improbabil, autorul le leagă
într�un tot coerent, reușind con�
comitent să spună povestea și să
vorbească despre ea. Greva pă �
cătoșilor e un tur de forță, se ci �
tește cu sufletul la gură, ca un

roman de aventuri – ceea ce și este,
dar nu întru totul –, ca un thriller,
deși nu e tocmai un thriller, pare
destinat unui public larg – și este,
dar oferă, de asemenea, multă
substanță și mult substrat citito�
rilor rafinați ori pretențioși; e o
carte în care autorul construiește
o lume, chiar două, și în același
timp le subminează. Și e o carte
care, precum toate cărțile bune,
precum romanele menționate și
săptămâna trecută, e de recitit.

Astfel am ajuns să meditez –
un pic polemic – la starea litera�
turii române contemporane și la
felul în care ea împlinește sau nu
așteptările cititorilor autohtoni.
Așadar, în decurs de 10�12 zile am
citit patru romane românești apă�
rute în ultimii ani. Romane de au�
tori diferiți, din generații diferite,
cu stiluri diferite, cu cărți de di�
mensiuni diferite: de la 200 la peste
1.000 de pagini. Le�am citit cu în�
cântare pe toate. Și nu cred să
existe cititor autohton, oricât de
pretențios, care să nu se bucure de
lectura vreuneia – a oricăreia –
dintre ele. Ce�i drept, am vorbit aici
de autori care, în mare majoritate,
au fost traduși și remarcați și în stră�
inătate. Despre Florin Chirculescu

nu știu sigur dacă e așa – deși aș
risca să spun că Greva pă că toșilor ar
avea succes peste granițe, în special
în spațiul nord�american –, dar Flo�
rin Lăzărescu, Bogdan�Alexandru
Stănescu și mai ales Gabriela Ada �
meșteanu au cărți traduse sau în
curs de traducere la edituri din
spații culturale cu tradiție. Au deja
un public în afara granițelor. Și
atunci de ce aș crede că scriitorii
români nu știu să scrie pentru citi�
tori? Nu e mai probabil ca pro�
blema să fie la celălalt capăt al
liniei de comunicație?

Dar aici situația e mult mai
încâlcită, iar un răspuns just e la
fel de greu de descoperit ca o li�
brărie într�un orășel românesc de
provincie. SDC

RADU PAVEL GHEO
ROMÂNII E DEŞTEPŢI

Lecturi de azi (II)
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Pentru că săptămâna trecută s�a
lansat noua versiune, 4.0, a mode�
lului lingvistic de inteligență artifi�
cială ChatGPT, Google a anunțat
integrarea instrumentelor AI (Arti�
ficial Intelligence) în toată suita sa
de business (Google Workspace),
iar Microsoft deja a început să in�
tegreze direct în search�ul Win�
dows ChatBing (bazat tot pe tehno�
logia dezvoltată de OpenAI, „părin�
tele“ ChatGPT), mă simt cumva nevoit
să revin asupra efectelor pe care le
va avea asupra pieței muncii și a
vieții noastre de zi cu zi folosirea
„roboților“ pe scară largă. A „ro bo �
ților“ adevărați, nu a lui „ION“, in �
teligența superficială prezentată
drept ceva ce nu este de către Întâiul
Plagiator al Țării, demn urmaș al lui
dottore Ponta, premierul Ciucă de
la Armată. Dar să nu divagăm!

Cred în continuare că asistăm
la o revoluție uluitoare și că tehno�
logia va acapara fiecare colțișor al
vieților noastre profesionale și chiar
personale. Mai cred că suntem încă
departe de momentul în care ar tre�
bui să ne�o ia inima raz na în piept
că „roboții“ se vor răscula și că ne
vor extermina ca spe cie sau că ne
vor transforma în sclavii lor. La ce
să le fim de folos, atâta vreme cât
deja par să fie mai bine educați și
mai smart decât noi? Sau nu sunt?

În primul rând, atât compute�
rele, cât și ChatGPT au apărut dato�
rită nouă, acestor până de curând
bieți locuitori ai peșterilor, și nu
ne�au colonizat de undeva din
spațiu. Sunt rodul priceperii noas�
tre, al cunoștințelor acumulate și
inteligenței profund umane. Așa
cum o metaforă celebră spune că
noi suntem „praf de stele“, la fel și
AI�ul este bucățică din omenire.
Nu sunt însă nimic mai mult
decât ceea ce am instruit�o noi să

fie. Între altele, în cazul AI, i�am
dat toate instrumentele necesare
ca să învețe mai repede și mai
bine decât o putem face noi, des�
tul de limitați din punct de vedere
fiziologic. 

Într�un fel, creatorii români ai
lui ION de la guvern au folosit cu
dibăcie metafora oglinzii, uitând
însă să spună oamenilor că încă
nu avem un Chat GPT românesc,
ci o... „promisiune de vânzare“. 

Iar divaghez. Aceste instru�
mente lingvistice de inteligență ar�
tificială sunt suma cunoștin țelor
noastre și, mai important, sunt
suma textelor pe care noi le�am
produs ca umanitate și cu care „ro�
botul“ a fost hrănit de către creato�
rii săi. Momentan, cunoștințele
acestuia se opresc la anul 2021, dar
cu siguranță va avea acces în cu�
rând și la informații în timp real.

Cel mai dificil însă va fi pen�
tru Chat GPT să își antreneze gân�
direa critică împotriva erorilor de
judecată și de caracter a umani �
tății însăși. Iar aici depinde, din
nou, de antrenori, ființe umane, cu
idiosincraziile și judecățile lor de
valoare. Azi vrem de la AI să ne
ofere fapte și obiectivitate, uitând
că noi, oamenii, nu prea suntem ca�
pabili de așa ceva și că ne ghidăm
în viață după propriile prejudecăți
adânc înțelenițe în noi. 

EXPERIENȚA MEA 
CU DIVERSE FORME DE AI

După niște luni în care am folosit
diverse funcționalități ale tehno�
logiei AI, pot spune cu mai multă
convingere decât în decembrie că
beneficiile instrumentelor (de la
realizare de rezumate sau scriere
de texte și până la cele utilizate în
editarea audio sau video) sunt
uluitoare și că nu vor înlocui de �
cât munci repetitive și plictisi�
toare. Da, vor dispărea joburi, dar
numai pentru a fi create altele.

AI�ul nu va produce rezultate
decât în strictă legătură cu nivelul
de pregătire, de gândire critică și
de inteligență ale celui care intero�
ghează. Și vorbim aici, pentru înce�
put, de activități hiperspecializate
din domenii precum marketingul

sau producția de content. În cu�
rând, un editor video va putea pro�
duce de zece ori mai multe mon �
taje cu ajutorul AI decât în prezent,
când este constrâns fizic de durata
aplicării a mii de clicuri în softul
de editare. Poate că va dispărea
chiar jobul de editor video cu totul,
dar persoana care va solicita in �
teligenței artificiale un produs
video finit va trebui să aibă vaste
cunoștințe des pre tehnicile video
de filmare sau de editare. Legile
na turii vor continua să func țio �
neze. Nu poți băga nimic pe o parte
și să scoți aur pe cealaltă. 

Tehnologia a transformat deja
radical piața muncii în câteva rân�
duri în ultimele două sute și ceva
de ani și va continua să o facă, ur�
mând cicluri tot mai scurte. De la
invenția Internetului și până la ce�
lebra bulă „dotcom“ (sau Web 1.0)
au trecut niște zeci bune de ani. De
la web 1.0 la web 2.0 (Internetul
transformat de social�media) au
trecut doar vreo două decenii. AI�ul
va acapara totul la o distanță ase�
mănătoare. Deja puterea de adap�
tare a pieței muncii a fost testată cu
succes în multe rânduri. Noi joburi
sunt create, în vreme ce altele dis�
par în neant, precum aceea de tele�
grafist. Cumva, umanitatea a mers
mai departe întotdeauna, plân�
gându�și nostalgic pe termen foar �
te scurt vechile ocupa ții. Dar dacă
de meșteșugari avem nevoie în
continuare din rațiuni culturale,
de telegrafiști mai puțin, pentru că,

deși teoretic am mai putea întinde
fire și transmite mesaje în codul
Morse, Whatsappul se dovedește
ceva mai rapid și mai ieftin.

Se vor căuta, prin urmare, în
curând, specialiști în stat de vorbă
cu ChatGPT, angajați capabili să
stoarcă de la AI rezultate bune și,
mai important, relevante. În do�
meniul proprietății intelectuale se
vorbește deja despre protejarea ca
opere/ creații anumite fraze/instruc�
țiuni introduse într�un model lin�
gvistic sau într�un AI capabil să ge�
nereze imagini, muzică sau fișiere
video. Cerința ta detaliată către AI
va deveni proprietatea ta intelec�
tuală și rodul pregătirii tale ante�
rioare, al culturii tale generale, al
gusturilor tale muzicale sau vi�
zuale. Căci nu se poate duce AI�ul
în locul tău la școală. Sau da?

Astăzi înțeleg cu atât mai
bine că teama universităților și a
școlii în general de modelele lin�
gvistice de inteligență artificială
este justificată doar de imobili�
tate, de refuzul inițial de a lua
parte la schimbare. Din anumite
puncte de vedere, școala în gene�
ral (cu atât mai mult cea din Ro�
mânia) a ratat digitalizarea, in� 
trarea într�o nouă paradigmă. A
mai solicita conspecte sau compu�
neri în vremurile noastre este o
tâmpenie la fel de mare cum era și
înainte ca un AI precum ChatGPT
să le poată face în locul tău. Școala
va avea de acum și menirea de a
pregăti tinerii să interacționeze

eficient cu AI�ul, iar pentru asta să
le dezvolte tinerilor în primul
rând capacitatea de gândire cri�
tică, nu memorarea/ reproduce�
rea comentariilor pentru Bac.

P.S.: Experimentul Chat GPT,
adresat lumii întregi în mod gra�
tuit, cu scopul de a�l antrena mai
bine, este la final. Intrăm deja în
etapa de monetizare și este cât se
poate de firesc să se întâmple ast�
fel. Vrei AI, banul jos! Deja pe Tik�
Tok au început cei mai juni să se
plângă de asta, de teamă că nu își
vor mai putea face temele gratis
cu el. Un pic de efort, totuși, la
teme! „Mami, îmi dai bani de�suc
în oraș și de�un ChatGPT“?

P.P.S.: Dragoș Stanca, fost jur�
nalist, astăzi antreprenor și pro�
ducător de content, compară peri�
oada aceasta, în care sunt lansate
către marele public primele mo�
dele de AI, cu cea a apariției ma �
șinilor cu aburi. Sigur că se poate
mai mult și mai bine, dar și înce�
putul e tare spectaculos. Mai ada �
ug eu că sigur și odată cu această
nouă revoluție industrială oame�
nii își vor găsi locul și rolul. Și că
sunt departe încă vremurile în
care o să ne uităm la „roboți“ cum
muncesc numai ei, în vreme ce
noi ne bem cocktailurile pe plaje
însorite. Nu de alta, dar nu avem
suficienți metri pătrați de plajă la
câți oameni ar trebui să stea de�
geaba pe ea! SDC

Inteligența artificială 
și gândirea critică umană

GEORGE ONOFREI
DIN COLȚUL OPUS
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Un cumul de întâmplări recente
mi�a readus în atenție problema
modelării publicului și a condus
la scrierea acestui articol în cen�
trul căruia se plasează consuma�
torul cultural. Se observă ușor,
fără studii sociologice (care indis�
cutabil sunt necesare și ar deter�
mina, poate, o intervenție aplicată
pe durată medie și lungă a orga�
nismelor abilitate), că mare parte
a celor care intră într�o sală de
spectacole nu prea știu cum să
reacționeze. Nu�i culpabilizez, nu
acesta e sensul și nici scopul tex�
tului de azi; intenția e să încerc
câteva posibile răspunsuri la în�
trebarea „ce putem face“? Noi toți
împreună și fiecare în parte.

În alte zări culturale, compo�
nenta educațională e parte a mi�
siunii instituționale, asumată de
manager și echipa artistică. Royal
Shakespeare Company, Odeon
Théâtre de l’Europe, Piccolo Tea�
tro Milano etc. au departamente
de pedagogie teatrală care imagi�
nează și derulează sezon după
sezon proiecte dedicate pentru a
pregăti viitorul spectator. Ținta o
constituie copiii, adolescenții, în�
trucât cu cât mai devreme începe
antrenamentul pentru receptarea
artistică adecvată, cu atât mai
fundamentată va fi. Iar puștii de
azi sunt ocupanții de mâine ai fo�
toliilor din sală. 

Nici adulții nu sunt omiși. Ei
sunt așteptați la manifestări cum
ar fi întâlniri înaintea unui nou
spectacol cu artiștii implicați, sti�
mularea unui dialog care să apro�
pie creatorii de adresanții crea ției,
să elucideze curiozități și să nete�
zească eventualele asperități din
calea înțelegerii mesajului așezat
în ceea ce se vede la rampă.

SCOPUL? SE DUCE 
VESTEA DE BOUCHE 
À L’OREILLE

La parizianul Odeon, spre exem�
plu, premiera cu Othello (18 mar �
tie) este însoțită de o dezbatere pe
tema Genre, race, jalousie/ Gen,
rasă, gelozie, moderată de specia �
liști, un subiect conex celui shakes�
pearian, actual, care extinde zona
gândirii post�spectacol. Rencontre
autour d’Othello; quand le mots
prennent corp/ Întâlnire pe margi�
nea lui Othello; când cuvintele se
întrupează este o altă discuție gene�
rată de producția lui Jean François
Sivadier, pentru a integra montarea
într�o perspectivă estetică mai
largă, chiar culturologică. Câteva
reprezentații sunt supratitrate în
engleză (Parisul e o metropolă care
atrage extrem de mulți turiști), al�
tele câteva în franceză (pentru per�
soane cu probleme de auz), altele
cu audiodescriere (pentru cei cu
deficiențe de vedere).

Happy Thursday este o ini �
țiativă prin care o sută de locuri
sunt oferite gratuit tinerilor între
18 și 28 de ani, accesibile în zilele
de joi pe baza înscrierii voluntare,
cu o săptămână înainte, printr�un
formular completat online. Ceea
ce înseamnă că intri pe pagina
web a așezământului, mai navi�
ghezi, se presupune ca ești deja
interesat. Poate îți anunți și prie�
tenii. Marketing smart!  

La avanpremieră (nu mai
mult de două reprezentații), pre �
țul biletului e la jumătate. Sco�
pul? Se duce vestea de bouche à
l’oreille, spectacolul se rodează
pentru seara festivă a premierei.

Pentru cei mici, în parteneriat
cu Editura Les petits Platons, au

loc ateliere animate de filosofi.
Forma „întrebări și răspunsuri“ pe
teme ontologice e dinamică, prie�
tenoasă, deschisă, complet diferită
de cea școlărească, „în rezonanță
cu tematicile producțiilor din sta�
giune“. Pentru Othello, Nos émo�
tions ont�elles raison?/ Emoțiile
noastre au dreptate? e despre
cum să ne înțelegem emoțiile și
cum să le gestionăm. Participan �
ților li se prezintă sinopsisul pie�
sei, apoi încep analiza și dezba� 
terile. Mai mare dragul să parti�
cipi, să gândești critic, să�ți spui
opinia, să comunici!

REGULAMENTUL
SPECTATORULUI

Problemele de receptare cele mai
mari sunt la filarmonici. Acolo,
statutul de meloman presupune
un bagaj de cunoștințe muzicale
care determină reacțiile spectato�
riale. De exemplu, când e indicat
să aplauzi și când nu. Între părțile
unui concert ori ale unei simfonii
nu se bate din palme, întrucât
afectează concentrarea muzicie�
nilor și segmentează farmecul re�
ceptării. 

Am fost recent la un concert
și am sesizat că stalul (ocupat pre�
ponderent din persoane mature
și seniori) știa când să aplaude.
Balconul, însă, unde se află mai
ales elevi și studenți, nu prea. Di�
rijorul făcea un semn indicator
discret, sesizabil dacă erai atent,
cu mâna stângă ridicată pentru a
stopa aplauzele din momentele
care nu le cereau, dar valul era
deja pornit. 

Răsfoiam virtual paginile de
pe site�ul Teatrului Național
„Mihai Eminescu“ din Timișoara

și dau, cu plăcută surpriză, peste
Regulamentul spectatorului. Un
mini�ghid în 16 puncte, cu o expri�
mare politicoasă, simplă, clară și
fermă, dă precizări legate de achi �
ziționarea biletelor, intrarea în
sală la timp, trecerea pe mod avion
a telefoanelor mobile, nepotrivi�
rea între o sală de teatru și mân�
catul, băutul răcoritoarelor, con�
versatul în timpul reprezen ta �
țiilor; pomenește de adecvarea ca
vârstă la tematica, limbajul și sti�
listica spectacolului etc. O sinteză
binevenită a unui comportament
potrivit cu un spațiu al artelor. Re�
gulamentul începe cu „Pentru ca
seara dumneavoastră la teatru să
fie perfectă...“ și se încheie cu ura�
rea „Teatrul Național vă do rește o
experiență minunată la spectaco�
lele sale“, două coperte priete�
noase ale unui îndreptar care în� 
soțește secvența de achizi ționare a

biletului, ca un atașa ment, o ane �
xă informativă.

Reflexele culturale se dobân�
desc în timp, iar spectatorii trebuie
sprijiniți cu informații. La noi
există încă rezerva să nu supărăm
publicul spunându�i ce să facă. Dar
a preciza eticheta corespunzătoare
e un act informativ care nu are nici
un temei de iritare. 

Pe lângă rugămintea sonoră
ce răsună din amplificare înain�
tea începerii spectacolului ori a
concertului, intrată în rutină,
orice alte mijloace de modelare
și indicii prețioase sporesc cali�
tatea serii. SDC

OLTIȚA CÎNTEC
DATUL ÎN SPECTACOL

Din nou despre spectator

ION BARBU
PINACOTECA DIN PETRILA
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INTERVIU CU REGIZORUL BOTOND NAGY

„Mă interesează textele care îmi aduc
aminte de toamnă. Toamna este 
atât de trecătoare, la fel ca viața“

RAMONA IACOBUȚE

Nagy s�a născut în Brașov, pro�
vine dintr�o familie conservatoa �
re și a știut, după ce a terminat
școala generală, că lumea textelor
și nu cea a cifrelor îl cheamă să își
facă un rost. Tocmai de aceea a
terminat liceul cu profil de teatru
în Sfântu Gheorghe și tot acolo, în
timpul spectacolului Pescărușul,
de Cehov, pe care l�a văzut în cla �
sa a noua, a început să se gân�
dească serios la regia de teatru.

Facultatea de profil a făcut�o
la Târgu Mureș, la clasa regizoru�
lui Bocsárdi László. Deși inițial își
dorea să meargă la București, nu
își regretă alegerea nici o se�
cundă. Examenul de licență, spec�
tacolul Shakespeare: HAMLET r e
w o r k, l�a susținut în Club 180°.
În prezent montează în toată țara,
dar și în afară, acolo unde îl duce
inspirația și unde găsește oamenii
potriviți pentru a�și pune ideile în
scenă. 

În 2022, Botond Nagy a ajuns
și la Iași, la FITPTI, unde i s�a jucat
spectacolul montat la Teatrul din
Suceava, Întoarcerea acasă, după
un text de Matei Vișniec. În dis �
cuția pe care am avut�o cu acesta
după spectacol, mi�a vorbit des�
pre debutul său în teatru, despre
ce îl inspiră și ce îl nemulțumește,
despre recunoștință și bucurie,
despre poezia vieții de zi cu zi.
Deși spune că nici în prezent nu
știe dacă face bine ceea ce face,
Botond Nagy a lucrat la Suceava

cu actorii Teatrului „Matei Viș �
niec“ pentru a aborda tema războ�
iului și a morții dintr�o altă
perspectivă, cea a morților, o temă
care zăcea în subconștientul său
de la înmormântarea bunicului.
Așa că a ales să însuflețească
morții pe scenă și felul în care îi
tratăm, îi petrecem dincolo. După
ce a schimbat rând pe rând deco�
ruri, Nagy a optat pentru simpli�
tatea și puterea de semnificație a
obiectelor de strictă necesitate, a
gesturilor încărcate de emoții și a
mi nimalismului vizual. 

Intrând ca o mână fină în mă �
nușa teatrului postdramatic, În�
toarcerea acasă are în structura
sa și proiecții video, și songuri, și
numere coregrafice, și ieșiri din
text. Dar, mai mult decât orice, are
emoție. Originalitatea pe care tâ�
nărul regizor o imprimă adaptării
sale scenice se reflectă atât în
structura intimă a personajelor
lui Vișniec, cât și în ieșirile din
textul dramatic propriu�zis. 

Pentru că vede regia de teatru
ca pe un puzzle care se face și se
desface la nesfârșit, Botond Nagy
este mereu în căutarea acelei
piese care să îi închidă rama unui
spectacol, un micro puzzle din
marele puzzle, teatrul.

Cu toții avem unul sau mai mulți
oameni care ne motivează
atunci când ne alegem o mese-
rie. Ce v-a impulsionat pe dum-
neavoastră să spuneți da regiei
de teatru?

Cred că a fost un suflu al hazardu�
lui. Terminasem la Brașov școala

generală, nu aveam deloc talent la
materiile reale și mama mea a
văzut în ziar, într�un anunț al Li�
ceului de Artă din Sfântu Gheor�
ghe, că se organizează examen de
admitere pentru clasa de teatru.
Eu până atunci nu fusesem în tea�
tru niciodată și am zis de ce nu?
Am mers la examen, am luat și
treptat s�a produs și tranziția că �
tre regie.

Ați avut niște întâlniri care au de -
clanșat reorientarea spre regie?

Da, au fost mulți oameni pe care
i�am întâlnit pe parcursul anilor
de studiu. Primul impuls foarte
puternic mi�a fost dat de un actor
foarte talentat, care nu mai tră �
iește și care avea același nume ca
mine, Nagy. Primul spectacol din
viața mea a fost Pescărușul de
Cehov, în care el îl juca pe Treplev.

A fost ca un pumn în stomac. Acel
spectacol mi�a confirmat că tea�
trul e lumea mea, nu mă vedeam
făcând nimic altceva. Am început
să merg la teatru foarte des după
aceea, vedeam cât de multe spec�
tacole puteam și din străinătate,
pe video. 

Dar care a fost primul spectacol
cu care ați ieșit în public ca regi-
zor, după perioada de formare și
învățare?

Un spectacol�examen, Hamlet re�
work. Într�un ianuarie, am fost la
Fabrica de Textile din Târgu Mu �
reș, o fabrică abandonată. Repe�
tam la minus douăzeci și ceva de
grade, cu niște studenți. Și pot
spune că acolo s�a format o echi �
pă. András Rancz, de exemplu,
este video designerul cu care lu�
crez de atunci și până în prezent.

Atunci am simțit pentru prima
dată bucuria și nebunia de a
lucra la ceva împreună, noaptea,
pentru că ziua nimeni nu avea
timp. Spectacolul s�a jucat doar
de vreo trei ori, cred, dar era ca
o mișcare de gherilă. 

„REGIA ESTE CA UN PUZZLE
CONTINUU. MEREU TREBUIE
SĂ CAUT ULTIMA BUCĂȚICĂ“

Când v-ați simțit, totuși, 
cu adevărat văzut?

Eu nici astăzi nu știu dacă fac bine
ce fac. Dar dacă ar fi să mă întorc
în timp, cred că este vorba despre
unul dintre primele mele specta�
cole făcute la Sfântu Gheorghe,
Domnișoara Iulia cu scene din
Tarkovski. Acolo am fost remarcat
de nume mari, cum este Gábor
Tompa. Acesta m�a invitat apoi la

Botond Nagy este una dintre vocile regizo-
rale speciale ale momentului. Spectacolele
sale cochetează cu poezia, cu imaginile 
cinematografice, cu metaforele care sapă
drumul subteran al subtextelor și cu 
scenele picturale. 
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Cluj, unde am montat destul de
des o perioadă. După aceea a fost
o întâlnire destul de interesantă
la Reactor de creație și experi�
ment, unde am făcut All Over
Your Face, un performance cu
care ne�am plimbat destul de
mult prin țară și care m�a făcut și
mai vizibil. Însă toate aceste spec�
tacole menționate, care au bene�
ficiat de foarte multă atenție, au
fost pentru mine niște încercări.
Nu știam exact ce vreau să fac.
Simțeam doar o nevoie puternică
să ajung la esența acestei meserii.
Căutăm surse de inspirație care
să mă și intrige în același timp.
Așa s�au născut multe spectacole:
Nora, de la Cluj, Întoarcerea aca �
să, de la Suceava. Pentru Întoar�
cerea acasă am zis că nu îmi tre� 
buie decoruri. Și de atunci chestia
asta mă bântuie, nu mai cred în
decoruri. Spațiului noi îi dăm o
semnificație, o puritate. Puritate
este și puterea de a contempla
asupra murdăriei. Regizorii pot
crea spații care dau frâu liber
unor energii care să nască ceva
între actori și public. 

Aveți influențe ca regizor?

Pot spune că Andrei Tarkovski,
Alexander McQueen sau János Pi�
linszky m�au influențat.

Când vă alegeți un text mergeți
spre anumiți autori sau puteți să
lucrați pe orice idee?

Mă interesează textele care îmi
aduc aminte de toamnă. Toamna
este atât de trecătoare, la fel ca
viața. Să rămâi uimit ca un copil
zi de zi față de lucrurile mici este
esența vieții în care eu cred. Mă
provoacă abordările dramatice
care nasc și subtexte sau întrebări

de genul: există fantome? Eu am
făcut spectacol și dintr�o idee de
la mare, de exemplu. Sau mer�
gând la toaletă și fiind atent la at�
mosfera din jur, la cum curge apa.
Așa am creat Talking Toilets. Sunt
atâtea toalete prin care trecem zi
de zi și cine știe câte lucruri im�
portante s�au întâmplat în toale�
tele lumii. Eu sunt un regizor care
face foarte multe legături, por�
nind de la tot felul de contexte.
Metaforele mă incită, simbolurile
pe care le deslușesc în viața de zi
cu zi. Regia este ca un puzzle con�
tinuu. Mereu trebuie să caut ul�
tima bucățică. 

Aveți un autor de teatru la care
reveniți, ale cărui texte le
revizitați?

Mă feresc să dau exemple. Cred că
textele nu sunt un tovarăș bun de
drum pe termen lung. Cuvintele
ne înșală de foarte multe ori. Eu
mă întorc la mare în fiecare vară
și acolo ceva se întâmplă. În întâl�
nirea asta cu marea cred. Mă bul�
versează ceva și apoi textele, gân�  
durile, ideile, imaginile pur și sim�
plu mă găsesc. Totul este de fapt
foarte organic, în momentul în care
ne interesează să vorbim despre
ceva. Sunt atât de rare momentele
în care suntem cu adevărat sinceri,
când pur și simplu ne iertăm pe noi
înșine, ne uităm în oglindă și spu�
nem „te�aș îmbră țișa, cu toate pro�
stiile pe care le faci!“. 

Asta este una dintre dramele
omului modern, nu își poate ierta
imperfecțiunea. Însă eu cred foar �
te tare în poezie. Poezia încă are
puterea de a schimba, de a salva.
Poezia conține viața însăși. Fie�
care moment al existenței poa te
fi poezie. 

Când vă hotărâți să faceți un
spectacol, care este drumul de la
idee la montarea propriu-zisă?

De exemplu, înainte de a monta
Întoarcerea acasă la Suceava,
după un text al lui Matei Vișniec,
eram acasă la Brașov. M�am spe�
riat foarte tare când dramaturgul
însuși m�a sunat. Când mă apro�
pii de un text pe care vreau să îl
fac, totul se transformă într�un
meci de ping�pong între mine și
material. Uneori simt că poate
este altceva și eu sunt doar un pod
între acel text și un alt univers.
Revenind la Suceava, acolo am
avut mare noroc, totul s�a legat
organic. Nici nu înțeleg cum am
ajuns de fapt la o esențializare și
a spațiului scenic, și a textului.
Consider acel spectacol o creație
foarte curată. Am avut noroc foar �
te mare și cu actorii care au crezut
orbește în mine, deși am schimbat
de atâtea și atâtea ori totul. Fie�
care spectacol este ca executarea
unui penalti în fotbal, cu presiu�
nea de a nu rata poarta pe deasu�
pra capului. 

Pentru că spuneți că ați schim-
bat de foarte multe ori totul în
Întoarcerea acasă, când ați
simțit că până la urmă vă va ieși,
ce v-a curmat îndoiala și v-a dat
încredere să mergeți până la ca-
păt cu o idee?

Am simțit că sunt pe drumul bun
în momentul în care mi�am amin�
tit cum la înmormântarea buni�
cului meu am luat pământul și
l�am aruncat peste sicriu. Atunci
am realizat că știu despre ce vreau
să vorbesc în acest spectacol, că
îmi este familiar sentimentul care
va pluti în aer pe parcursul între�
gii reprezentații. Mai mult nu știu

să spun, nu calculez totul mate�
matic ca un mogul sau ca un pa�
tron de restaurant.

Aveți un ritm de creație?

Nu fac mai mult de trei spectacole
pe an. Regia este ca un proces de
curățare, ca o meditație, se adună
în munca mea atât de multe sen�
timente și energii, încât după pre�
mieră stau două săptămâni și nu
înțeleg nimic din viață. 

Tocmai de aceea, v-aș întreba
care este relația dumneavoastră
cu un spectacol, după premieră?
Mai mergeți să îl revedeți?

Nu prea, rar se întâmplă. Cred că
atingerea unui regizor se termină
în seara premierei. Eu, cel puțin,
simt că trebuie să merg mai de�
parte. Nu îmi place să revăd. Este
ca și cum ai revizita același muzeu
de nenumărate ori.

Se întâmplă să vă întristați
atunci când un spectacol este
îngropat înainte de vreme?

Da, este o tristețe care apare, mai
ales când știi cât de mult ai lucrat și
cât de mult te�ai frământat, ai căutat
într�o direcție. Este și tristețea unei
echipe, pentru că lucrezi foarte în�
deaproape cu niște oameni. Dar,
până la urmă, este ca escaladarea

unui vârf montan. Ajungi sus, este
foarte frumos acolo, dar nu poți sta
foarte mult pentru că îngheți. 

Vă place să mergeți să vedeți și
spectacolele altor regizori?
Da, mi se pare important. Urmă�
resc mai ales regizorii din afara
țării. Merg să le văd spectacolele
acolo unde le montează sau în fes�
tivaluri, depinde. Mi se pare foarte
mișto atunci când văd un specta�
col și devin gelos admirativ. Dar
eu personal în filme și în picturi
găsesc mai multă regie, mă uit în�
spre ele cu mai multă admirație. 

În afară de mare, film și pictură,
ce vă mai inspiră?

La mare nu îmi vin idei neapărat.
Acolo simt că pot face loc pentru
niște idei, pentru niște sentimente.
Eu cred acum mai mult în întâlniri.
Acestea creează contexte. 

Pentru ce idei, spectacole a fă-
cut loc marea anul acesta?

Încep un proiect în Albania, Cui i�e
frică de Virginia Woolf?, apoi mon�
tez tot un text al lui Matei Vișniec la
Teatrul Național din București. Îmi
închei stagiunea cu Electra, la Tea�
trul Maghiar de Stat, o Electră pen�
tru care m�am inspirat mai mult din
Jung decât din tragedia greacă. SDC

Întoarcerea acasă, 
Teatrul „Matei Vișniec“, Suceava
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Joi, 23 martie, ora 18.00, la Muzeul
Unirii din Iași (str. Lăpușneanu, nr.
14), Armand Goșu va susține con �
ferința Agresiunea Rusiei împotriva
Ucrainei: cauze, evoluție, pericole,
urmată de o sesiune de autografe
dedicată volumului Pu tin, obsesia
imperiului, publicat la editura Poli�
rom, cu ilus trații de Dan Perjovschi.

Prezintă: Brîndușa Munteanu,
muzeograf, Muzeul Unirii; Ovidiu
Șimonca, jurnalist, revista „Timpul“.

Un eveniment organizat de:
Complexul Muzeal Național „Mol�
dova“ Iași, Editura Polirom și revista
„Timpul“.

„Chiar dacă războiul va mai
dura, soarta lui este decisă. E greu
de imaginat vreun scenariu plauzi�
bil în care Rusia iese învingătoare.
Sunt tot mai multe semne că sfâr �
șitul regimului Putin se apropie. Am
putea asista însă la un proces înde�
lungat, cu convulsii majore, care să
modifice radical evoluțiile istorice
în spațiul eurasiatic. În centrul aces�
tor evo luții, rămâne Rusia, o țară
uriașă, cu un regim hibrid, între au�
toritarism electoral și dictatură au�
tentică. În ultimele luni, în Rusia a
avut loc o pierdere uriașă de capital
uman. Sute de mii de tineri educați,
cel mai bine pregătiți specialiști în do�
menii de vârf, au fugit din țară de la iz�
bucnirea războiului. Sancțio narea
administrativă sau penală a celor care
îndrăznesc să aibă altă părere decât

cea oficială, introducerea cenzurii,
înflorirea imposturii agresive au
transformat într�un mediu toxic
universitățile și centrele de cerce�
tare. Este un proces ale cărui con �
secințe se vor vedea în următoarea
jumătate de secol și vor condamna
Rusia la subdezvoltare și irelevanță.
Putin și�a aruncat țara cu cel puțin
do uă decenii înapoi. Rusia de astăzi
nu mai aparține lumii civilizate.
Poate că asta era «opera țiunea spe�
cială» proiectată de președin tele
rus: să distrugă Rusia. Dacă acesta a
fost planul lui înseamnă că i�a
reușit.“ (Armand Goșu)

Armand Goșu predă din 2004
istoria politică a Rusiei și a URSS, is�
toria politicii externe și a di �
plomației sovietice, evoluții în fostul
spațiu sovietic și introducere în is�
toria serviciilor secrete sovietice.
Are un doctorat în istoria Rusiei, cu
o teză despre politica externă a Im�
periului Rus (Moscova, 1998). A
avansat până la gradul de cercetător
științific principal II, la Institutul de
Istorie „Nicolae Iorga“ al Academiei
Române, unde a lucrat între 1991 și
2001. A fost coordonator de pro�
grame la Institutul Român de Istorie
Recentă (2002�2004). Din 2004 este
conferențiar la Universitatea din
București.

A fost corespondent la Moscova
pentru radio BBC, între anii 1995�

1998 și 1999�2000. Între 2005 și 2010
a fost redactor�șef adjunct, iar în pe�
rioada 2013�2014, redactor�șef al „Re�
vistei 22“, editată de Grupul pentru
Dialog Social.

Semnează numeroase articole
științifice, cele mai recente fiind The
Time of the Oligarch. Relations bet�
ween Romania and the Republic of
Moldova (2009�2018) și Invalidating
the right fully elected mayor of
Chișinău threatens the regime of oli�
garch Vladimir Plahotniuc (ambele
în „Studia politica. Romanian Politic 
al Science Review“, 2018); volume,
printre care: Euro�falia. Turbulențe
și involuții în fostul spațiu sovietic
(Curtea Veche Publishing, 2016),
Democrația sub asediu. România în
context regional (coordonator îm�
preună cu Alexandru Gussi, Corint,
2019), Istoria comunismului din
România, vol. III: Documente. Nico�
lae Ceau șescu (1972�1975) (coedi�
tor, Polirom, 2016), Rusia, o ecuație
compli cată (Polirom, ed. I, 2021, ed.
a II�a, 2022), Între Napoleon și Ale�
xandru I (Polirom, 2022); precum și
analize și comentarii despre fostul
spațiu sovietic în publicațiile unor
institute și centre de cercetare cu�
noscute (Deutsche Gesellschaft für
Auswärtige Politik, Middle East In�
stitute, Oxford Analytica), în presa
interna țio nală și în cea din Româ�
nia („The Insider“, „Revista 22“, con�
tributors.ro). SDC

Întâlnire cu Armand Goșu la Muzeul Unirii din Iași:
conferință și sesiune de autografe 
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Gala Premiilor Radio România
Cultural 2023 – Nominalizările
Gala Premiilor Radio România
Cultural, ajunsă la cea de�a XXII�a
ediție, va avea loc luni, 3 aprilie
2023, de la ora 18.00, pe scena Tea �
trului Odeon. Este singurul eveni�
ment care premiază toate dome� 
niile culturii din România.

Vor fi recompensate cele mai
importante reușite ale culturii
românești din anul 2022. De ase�
menea, vor fi acordate două pre�
mii speciale și un premiu de
excelență.

Gala s�a impus de�a lungul
anilor ca un adevărat eveniment
de prestigiu, un spectacol în care
lumea culturală strălucește și în
cadrul căruia publicul îi poate
onora cu aplauze pe cei care au
performat în domeniile lor.

Nominalizările la categoria
Proză sunt: Mircea Cărtărescu,
pentru romanul Theodoros, Edi�
tura Humanitas, 2022; Bogdan�Ale�
xandru Stănescu, pentru volumul

Abraxas, Editura Polirom, 2022;
Florin Chirculescu, pentru cartea
Solomonarul, Editura Nemira,
2022.

La categoria Poezie: Moni
Stănilă, pentru cartea Ofsaid, Edi�
tura Nemira, 2022; Olga Ștefan,
pentru Resursa, Casa de Editură
Max Blecher, 2022; Alina Purcaru,
pentru volumul Tot mai multă
splendoare, Editura Cartier, 2022.

La categoria Artele spectaco�
lului: Echipa Reactor de Creație și
Experiment din Cluj�Napoca,
pentru spectacolul Visul de Alexa
Bacanu, în regia lui Dragoș Ale�
xandru Mușoiu, din cadrul pro�
iectului Zonă de singuranță; Ri �
chard și Robert Balint, pentru ro�
lurile tată�fiu din spectacolul Fiul
de Florian Zeller, în regia lui Bobi
Pricop, producție a Teatrului Re�
gina Maria din Oradea; Maria
Beatrice Tudor pentru proiectul
Dans nomad, desfășurat în

județul Timiș și produs de compa�
nia independentă Unfold Motion
din Timișoara.

La categoria Film au fost no�
minalizate producțiile: R.M.N.,
scenariul și regia Cristian Mungiu;
Miracol, scenariul și regia Bogdan
George Apetri; Oameni de treabă,
scenariul Radu Romaniuc & Oana
Tudor, regia Paul Negoescu.

Nominalizările categoriei
Arte vizuale sunt: Suzana Fântâ�
nariu pentru expoziția Durata im�
pură la Calpe Gallery, Timișoara
(curator, Călin Petcana); Ștefan
Câlția pentru expoziția Obiectele
restaurării la Muzeul de Artă din
cadrul Palatului Culturii din Iași
(curatori, Alexandra Manole și
Matei Câlția); Lilian Theil pentru
expoziția O bătrână care zâm �
bește (curator: Raluca Ilaria De�
metrescu) – Art Safari, București,
23 septembrie – 11 decembrie
2022).

La categoria Știință nomina�
lizările sunt: Federația Asocia ții �
lor Bolnavilor de Cancer, preșe �
dinte Cezar Irimia, pentru activi�
tatea de lobby pentru Planul
național de prevenire și comba�
tere a cancerului; dr. Mircea Popi �
țiu din cadrul Clinicii de Chirur �
gie Vasculară a Spitalului Jude �
țean din Timișoara pentru proiec�
tul Prevasc, singura platformă
online de prevenție vasculară din
România; Mirela Stoeac�Vlăduți
din Timișoara, pentru MV sci�art,
primul centru dedicat artei con�
temporane și științei.

La categoria Muzică: Diana
Rotaru – directorul artistic al
Festivalului Internațional Meri�
dian; Elena Mândru – pentru 

albumul de jazz simfonic Hybrid;
Jurjak (George Petroșel) – pentru
albumul Hoții de vise, lansat în
toamna anului 2022.

La categoria Educație nomina�
lizările sunt: Viforel Dorobanțu,
profesor de fizică, directorul Școlii
Gimnaziale nr. 1, din Curcani, județul
Călărași, pentru curajul si viziunea
cu care vrea să transforme o școală
dintr�o comunitate vulnerabilă într�o
instituție modernă; Asociația AVA�
TAR din București pentru proiectul
F.U.S.I.O.N. – Facem Un Spectacol În
Orașul Nostru; UiPath Foundation,
pentru lansarea în România a
aplica ției de citit Nabu.

Evenimentul va fi transmis
în direct la Radio România Cul�
tural. SDC 
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– FRAGMENT –

Biscuiții lui Jean�Romain

Pentru Jean�Romain Lefèvre totul a
început cu biscuiții. El era fiul unui
meșteșugar care se ocu pa cu deco�
lorarea textilelor. Familia lor, care,
pe lângă Jean�Romain, mai avea
trei băieţi şi o fată, era modestă şi
trăia într�o mică așezare din nord�
estul Franței, o comună numită Va�
rennes�en�Argonne.

Întâmplarea face că Jean�Ro�
main a primit o scrisoare de la un
prieten care îl informa că un pati�
ser din Nantes căuta un succesor
pentru magazinul lui. Știrea i�a
trezit interesul lui Jean�Romain.
Instinctul îi spunea că nu trebuie
să scape această șansă.

El nu numai că era pasionat
de patiserie, dar era și foarte am �
bițios și hotărât să facă niște pro�
duse așa cum visa. Era foarte
har nic, dibaci și dornic de afir�
mare. Mintea lui era plină de pro�
iecte, însă la Varennes nu avea
decât un orizont limitat. Avea 27
de ani. A plecat la Nantes și s�a an�
gajat patiser, visând să evolueze
în viitor.

La Varennes o cunoscuse pe
Pauline�Isabelle Utile, care venise
să locuiască împreună cu două
mătuși, Anne și Agnes. În tinerețe
mătușile lucraseră într�o patise�
rie din Reims, oraș celebru pentru
dulciuri şi în special pentru tor�
turi. În familia Paulinei se știa
prin urmare despre tradiția bru�
tăriei și patiseriei din Reims.

Pentru acea vreme, Reims era
un oraș mare, cu mai bine de
100.000 de locuitori. Acolo fusese
botezat regele Clovis I în anul 496
și tot acolo erau încoronați prin
tradiție regii Franței. Ultimul rege
încoronat a fost Charles al X�lea,
în 1825. În catedrala orașului, in�
clusă în patrimoniul universal, o
placă menționează că aici au fost
încoronați 33 de regi.

Regele era miruit în catedrala
gotică, apoi se serba încoronarea
sa cu șampanie și biscuiți. Astfel a
devenit șampania simbolul rega �
li tății. Era renumit și biscuitul roz
de Reims, apărut în 1690.

Istoricii spun că acest biscuit
a fost ideea unor brutari practici,
care au vrut să se folosească de
căldura cuptorului după ce sco�
teau pâinea din el, așa că au in�
ventat un aluat care, după o

primă coacere, era lăsat în cupto�
rul de pâine, unde se cocea din
nou. De aici și numele, bis�cuit,
„copt de două ori“. Pentru ca bis�
cuitul să aibă o aromă plăcută, au
folosit vanilie. Îi nemulțumea însă
culoarea lui prea albă, de aceea
au adăugat carmin. Așa s�a născut
celebrul biscuit roz de Reims. Pa�
tiserii din Reims făceau și prăjitu�
relele numite nonnette, din turtă
dulce aromată cu mult ghimbir,
anason și melasă.

Uneori succesul vine atunci
când șansa se întâlnește cu necesi�
tatea. Așa a fost începutul lui Jean�
Romain și al Paulinei. Între ei
existau o mare încredere și înțele �
gere reciprocă; aveau aceeași am �
biție să răzbată, aceleași aspi rații,
îi legau aceleași valori și o voință
comună.

Ei vindeau biscuiți englezești
și bomboane, dar făceau și pa�
teuri și plăcinte, pe care le coceau
în cuptorul din curtea patiseriei.
Se muncea continuu, aveau 14
angajați, iar Pauline, cu firea și
modul ei de a relaționa, atrăgea
mulți clienți. S�ar putea spune că
avea o inteligență socială remar�
cabilă, știa să stabilească și să
mențină relații cu oamenii.

Aveau succes și își doreau 
să�și extindă afacerea. Pauline
avea un mare talent comercial, iar
magazinul lor a devenit faimos în
Nantes, fiind considerat un veri�
tabil butic. Istoricii spun că cei
doi și�au unit talentele. Marfa
vândută direct de la cuptor avea
mare trecere, deși totul părea mo�
dest. Nu existau ambalaje, produ�
sele se vindeau vrac. Peste tot era
cam la fel.

După patru ani de la căsătorie,
datorită ritmului de muncă susți �
nut cu multă pasiune, dar și cali �
tății produselor lor, și�au permis să
mai cumpere un spațiu, devenind
astfel proprietarii a două maga�
zine. A fost anul în care afacerea a
luat numele LU, inițialele numelor
de familie ale celor doi soți.

Noul magazin era spațios și
mobilat cu mult gust, depășea as�
pectul artizanal al primului butic.
Ideea a fost a Paulinei. Încăperile
erau înalte, cu lustre elegante,
lambriuri frumoase, mobilier bine
gândit, care îi impresionau pe
clienți. Era un magazin de lux. Nu�
mele, „Fabrica de biscuiți de Reims
și bomboane uscate“, trimitea la

prestigiul patiseriilor din Reims.
Magazinul vindea și biscuiți
englezești Huntley and Palmers,
pe lângă propriile sortimente de
biscuiți.

Clienților le plăcea tocmai
această diversitate, faptul că ga �
ma de produse era foarte largă și
rar întâlnită în Nantes: biscuiți
vanilați, biscuiți cu migdale, bis �
cuiți de șampanie, langues de chat
și, bineînțeles, macarons. Produ�
sele erau puse în cupe de cristal
cu picior, de unde erau luate cu
niște cleștișori și oferite clienților
care doreau să le guste.

Multe dintre rețetele acestor
produse fuseseră aduse de Jean�
Romain. În perioada petrecută la
fratele său la Nancy, el fusese inte�
resat de tot ce se făcea în patiserii
și învățase să facă macarons, dul�
ciuri specifice locului. Studiase tot
felul de rețete, iar când s�a întors
la Nantes i�a uimit pe clienți cu va�
rietatea produselor sale.

De la Jean�Romain a pornit o
dinastie. O dinastie al cărei nume
este asociat cu un biscuit care a
intrat în patrimoniul național
francez. SDC
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Aurora Liiceanu,
Dinastii dulci

CARTEA 
În urmă cu 140 de ani, gândindu�se cu nostalgie la
vremea copilăriei, patiserul Louis Lefèvre�Utile și�a
propus să creeze un produs care să semene cu șer vetul
de masă cusut de bunica sa. Așa a apărut biscuitul
petit beurre, care prelua simbolurile timpului de pe
acel șervet: cele patru „urechiușe“ reprezentau ano �
timpurile, cei 52 de „dinți“ – săptămânile dintr�un an,
iar cele 24 de găurele – orele unei zile. Astăzi bis �
cuitul arată exact ca atunci, dar probabil că foarte
puțini îi cunosc istoria. După cum puțini știu istoria
cunoscutei cofetării Escribà din Barcelona sau a
rahatului turcesc... Aurora Liiceanu ne spune
poveștile unor dulciuri celebre și ale dinastiilor de
cofetari și patiseri care și�au legat numele de ele.
Alături de bărbați pasionați de meseria lor ca Jean�

Romain Lefèvre și Antoni Escribà vom întâlni femei
puternice precum Pauline Utile sau Jocelyne Tho �
loniat, care au contribuit la dezvoltarea afacerilor
familiilor lor. Iar pentru că gustul e asociat cu mi �
rosul, vom face o incursiune în lumea parfumurilor,
după care vom reconstitui mirosurile de odinioară
ale unor orașe ca Amsterdamul, Parisul sau Bucu �
reștiul.

Din cuprins:
Scaunul lui Pugin și zgarda lui Balenciaga •

Ambiție, ascensiune, supraviețuire • Pasiunea pentru
zahăr a lui Étienne Tholoniat • Christian Escribà: de
la senzații la emoții și memorie • Cum se cucerește
lumea. Prietenii statornice • Bekir Efendi • Pauline și
Reșide • Puterea mirosurilor, combinațiile și seducția •
Cenușăreasa simțurilor, istorie socială și mirosuri
pierdute

„Suplimentul de cultură“ vă prezintă în avanpremieră un fragment 

din volumul Dinastii dulci de Aurora Liiceanu, în curs de apariție 

la Editura Polirom în Seria de autor „Aurora Liiceanu“.
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Nominalizările la Premiile Gopo 2023
Crai Nou (r. Alina Grigore), Imaculat
(r. Monica Stan, George Chiper�Lil�
lemark), Metronom (r. Alexandru
Belc), Miracol (r. Bogdan George
Apetri), Oameni de treabă (r. Paul
Negoescu) și Pentru mine tu ești
Ceaușescu (r. Sebastian Mihăilescu)
sunt filmele care intră oficial în
cursa pentru trofeul Gopo la catego�
ria Cel mai bun film de lungmetraj.
Performanțele creatorilor români
din domeniul cinematografiei vor fi
recompensate în cadrul galei de de�
cernare, pe 25 aprilie.

37 de lungmetraje românești lan�
sate în cinematografe sau pe platforme
video on demand în 2022 s�au regăsit
pe lista propusă pentru nominalizările
categoriei Cel mai bun film. Datorită
numărului record de înscrieri de anul
acesta, șase filme din această categorie
se luptă pentru premiu.

Cele mai nominalizate filme de
anul acesta sunt Metronom (11 no�
minalizări), Imaculat (zece nomina�
lizări), Oameni de treabă (zece nomi�
nalizări), Miracol (nouă nominali�
zări), Crai Nou (opt nominalizări) și
Pentru mine tu ești Ceaușescu (cinci
nominalizări), Spioni de ocazie (cinci
nominalizări).

La categoria Cea mai bună regie
sunt nominalizați cineaștii, Alina
Grigore (Crai Nou), Monica Stan și
George Chiper�Lillemark (Imacu�
lat), Alexandru Belc (Metronom),
Bogdan George Apetri (Miracol) și
Paul Negoescu (Oameni de treabă).

Pentru Cea mai bună actriță

într�un rol principal concurează An�
dreea Grămoșteanu (#dogpoopgirl),
Mălina Manovici (Balaur), Ana Du �
mitrașcu (Imaculat), Mara Bugarin
(Metronom) și Ioana Bugarin (Mira�
col), în timp ce pentru Cel mai bun
actor într�un rol principal concu�
rează Mircea Postelnicu (Crai Nou),
Șerban Lazarovici (Metronom),
Emanuel Pârvu (Miracol), Iulian
Postelnicu (Oameni de treabă), Bog�
dan Dumitrache (Om câine)

Filmele Apropierea (r. Botond
Püsök), Pentru mine tu ești Ceau �
șescu (r. Sebastian Mihăilescu) și
Spioni de ocazie(r. Oana Bujgoi Giur�
giu) vor concura în 2023 pentru titlul
de Cel mai bun film documentar.

Trei dintre peliculele nominali�
zate anul acesta la categoria Cel mai
bun film de lungmetraj se regăsesc și
pe lista titlurilor care concurează pen�
tru trofeul Gopo la categoria Cel mai
bun film de debut. Acestea sunt: Crai
Nou (r. Alina Grigore), Imaculat (r.
Monica Stan, George Chiper�Lille�
mark) și Pentru mine tu ești Ceau �
șescu(r. Sebastian Mihăilescu). Alături
de aceste titluri sunt nominalizate
#dogpoopgirl (r. Andrei Huțuleac) și
Balaur (r. Octav Chelaru). 

Opt filme scurte se află în cursa
pentru cele două premii dedicate,
acordate în acest an Celui mai bun
film de scurtmetraj (cinci titluri no�
minalizate) și Celui mai bun scurt �
metraj de animație (trei titluri no� 
minalizate).

La categoria Cel mai bun film

european, criticii de film din juriul
de nominalizări au votat pentru ur�
mătoarele cinci titluri distribuite în
cinematografele din România anul
trecut: Le passagers de la nuit/ Pasa�
gerii nopții (r. Mikhael Hers), L’évé�
nement/ Evenimentul (r. Audrey
Diwan), Alcarras (r. Carla Simon),
Vortex(r. Gaspar Noé), Il buco/ Grota
(r. Michelangelo Frammartino).

Lista completă a nominalizărilor
este disponibilă pe premiilegopo.ro.

Nominalizările la toate catego�
riile Premiilor Gopo 2023 au fost sta�
bilite de un juriu de preselecție
alcătuit din 11 profesioniști din do�
meniul cinematografic. Printre
aceștia se numără criticii de film
Ionuț Mareș, Cătălin Olaru și Dora
Leu, regizorii Eugen Jebeleanu și
Alexandru Mavrodineanu, actrița
Cristina Flutur, directorul de ima �
gine Alexandru Sterian, editorul
Tudor Pojoni, scenografa Velica
Panduru, producătoarea Iuliana
Tarnovețchi și Ioana Florescu, coor�
donatoarea cinematografului „El�
vire Popesco“ din București.

După anunțul nominalizărilor,
peste 700 de profesioniști activi din
toate domeniile industriei de film
românești vor fi invitați să voteze
pentru desemnarea câștigătorilor
trofeelor Gopo 2023, prin interme�
diul unui mecanism de vot asigurat
de prestigioasa firmă de audit și
consultanță PWC România, cu care
organizatorii Premiilor Gopo au 
demarat un parteneriat încă din 2011.

Premiile Gopo 2023 sunt orga�
nizate de Asociația pentru Promova�
rea Filmului Românesc.

Finanțat de: Ministerul Culturii

Cu sprijinul: CNC, Dacin Sara,
Babel Communication

În parteneriat cu: Primăria Mu�
nicipiului București prin ArCub SDC
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SUPLIMENTUL LUI JUP

este cea de a elibera actorii, poate
dezinhiba. Masca din Scream însă
operează de la început numai într�un
singur sens, cel de a speria“.

La cinema, o asemenea mască
poate fi extrem de eficace, crede
profesorului Patty. „Ea marșează
pe faptul că spectatorii filmului
sunt deja foarte familiarizați cu
codurile genului“, spune el. „Forța
măștilor în acest gen de filme re�
zidă în a arăta spectatorilor un
chip inexpresiv și mutilat. Este
deci imposibil de descifrat ceea ce
resimte ucigașul care se ascunde
în spatele ei. Este un gen de arti�
ficiu care permite accentuarea
detașării ucigașului de violența
acțiunilor lor. Această mască este
un simbol. Odată ce o vedem pe
ecran, știm că moartea este pre�
zentă, cursa contracronometru
spre moarte a fost declanșată. La
cursurile mele însă, studenții nu
vorbesc despre Scream, ci mai
mult despre The Mask, filmul cu
Jim Carrey. E logic, din moment
ce în The Mask eroul este un per�
sonaj gentil, prea timid pentru a
seduce femeia iubită. Dar, în mo�
mentul în care își pune masca, el
se transformă într�un personaj
complet dezinhibat, dublat de un
seducător fără pereche.“ SDC

Scream, episodul 6, a dat deja
buzna în cinematografe, însoțit de
un mare succes de critică și de pu�
blic, dovedind că nimeni nu poate
opri nu un ucigaș în serie cât, mai
ales, dorința producătorilor de a
scoate bani dintr�o franciză ce
poate fi exploatată decenii la rând.

Cu șase filme în 27 de ani, fran�
ciza Scream pare a fi esența per�
fectă a filmelor slasher, subgenul

horror dedicat ucigașilor în serie
cu arme albe. Seria a fost născută
din imaginația lui Wes Craven în
1996, mai mult ca o privire ironică
asupra acestui gen care a dominat
anii ’80. Astăzi, ea este condusă de
o nouă generație de cineaști, re�
gizorii Matt Bettinelli�Olpin și 
Tyler Gillet, recidiviști notorii, din
moment ce au lucrat și la prece�
dentele două episoade.

Cei doi au învățat bine lecția
francizei: un lung șir de crime pline
de imaginație, o bună cunoaș tere
a codurilor slasher, dar și o perma�
nentă punere în discuție a genului
și a sistemului de exploatare a se�
riilor tipic hollywoodian. Prin ce
se impune seria Scream față de
alte filme de gen este faptul că
ucigașul diferă de la un film la ce�
lălalt, fiind încarnat de unul sau
chiar mai mult personaje în fie�
care episod. Astfel, spre deosebire
de alte serii slasher de succes pre�
cum Halloween sau Vineri 13, per�
sonajul negativ nu mai este redus
la o persoană anume, ci la esența
lui, masca numită Ghostface, „o
emblemă, nu un personaj“. 

Și Scream VI profită tocmai de
celebritatea acestei măști, care din
1997 încoace a devenit un element
pop�cultural planetar și care este
decriptat pentru „Le Figaro“ de
Christophe Patty, un specialist în
măști care predă la Conservatoire
national supérieur d’art dramati�
que (CNSAD).

„Fără a fi un specialist în acest
gen de filme, după ce m�am docu�
mentat am constatat că masca
ucigașului în serie din Scream se
inspiră, logic, din celebrul tablou
Strigătul al lui Edvard Munch“,

spune profesorul Patty. „Putem,
de asemenea, să găsim în ea re �
miniscențe din faimoasa copertă
a discului The Wall al Pink Floyd.
Este clar că, imaginând această
mască, realizatorii Scream au
creat un personaj ieșit in comun,
un chip al misterului, al fricii.
Trezește în mintea spectatorilor o
parte a imaginarului legată intim
de teroare.“

Întrebat de existența unui în �
țeles profund în imaginarul colec�
tiv legat de Ghostface, Christop�
her Patty vede în el „înainte de
orice, un strigăt. Un strigăt de
demență sau de groază. Ceea ce
înțeleg eu este că cel ce poartă
această mască în filme prezintă în
oglindă ceea ce prada ucigașului
va resimți înainte de moarte. Acest
Ghostface poartă o «mască�oglin �
dă» care prezintă în avans viitoa�
relor victime imaginea înselor în
fața morții. De 27 de ani, acest
obiect a marcat generații de cine�
fili sau de amatori de horror“.

Remarcând că imaginea lui
Ghostface și tematica pe care o in�
vocă sugerează și faimoasa scenă
a crimei din Psycho, filmul lui Al�
fred Hitchcock, Christopher Patty
spune că, în cursurile lui, își învață
studenții că „funcția unei măști

Scream:
între Edvard
Munch și
imaginarul
terorii



ULTIMUL TARANTINO

Mai multe surse citate de „The
Hollywood Reporter“ dau ca sigur
viitorul proiect al lui Quentin Ta�
rantino, proiect care va fi probabil
ultimul film din cariera reputatu�
lui cineast. Acesta poartă numele
de The Movie Critic, iar sursele
spun că regizorul a scris scenariul
și se pregătește să înceapă filmările
în toamnă. Nu se știe încă exact su�
biectul filmului, dar se pare că
acțiunea se va petrece în Los An�
geles la finalul anilor ’70, iar per�
sonajul principal va fi feminin,
ceea ce i�a făcut pe cei de la „The
Hollywood Reporter“ să speculeze
că povestea se va centra pe Pauline
Kael, unul dintre cei mai influenți
critici de film americani din toate
timpurile. Kael, care a decedat în
2001, critic de film, eseistă și ro�
mancieră, a fost celebră pentru bă�
tăliile pe care n�a ezitat să le ducă
cu editorii, dar și cu cineaștii. La fi�
nalul anilor ’70 a avut o scurtă pe�
rioadă când a fost angajată pe post
de consultant pentru studiourile
Paramount, post pe care l�a accep�
tat la in sistența lui Warren Beattty.
Se știe profundul respect pe care
Tarantino îl poartă Paulinei Kael,
de aceea, afirmă publicația ameri�
cană, există mari șanse ca viitorul
lui film să se concentreze pe exact
această perioadă din viața Paulinei
Kael. „Pentru mine, ea a avut o
influență la fel de mare ca a unor
regizori în a mă ajuta să îmi dezvolt
estetica personală. N�am fost ni�
ciodată la o școală de film, dar, pen�
tru mine, ea a fost profesoara mea
de film“, spunea Tarantino într�un
interviu din 1994.

NOUL BUSINESS METALLICA

După cum bine știu fanii, formația
Metallica se pregătește de apropiata

lansare a unui nou album, dar, din
punct de vedere al afacerilor,
firma care gestionează activitatea
grupului a făcut o mișcare intere�
santă achiziționând Furnace Re�
cord Pressing, un producător de
discuri de vinil din Virginia, cu
care Metallica lucrează de peste
15 ani. Această mișcare are loc
într�un moment foarte interesant,
când, conform datelor RIAA, în
Statele Unite, vânzările de discuri
de vinil le�au eclipsat pe cele ale
vânzărilor de CD�uri, pentru
prima dată din anii ’80 încoace.
În 2022 s�au vândut pe teritoriul
american 42 de milioane de vini�
luri, față de „numai“ 33 de mi�
lioane de CD�uri, o situație care
n�a mai fost înregistrată din 1987.
În termen de încasări propriu�
zise, acest ecart este și mai pro �
nun țat, fiindcă veniturile generate
de vânzarea de viniluri au crescut
cu 17%, atingând suma de 1,2 mi�
liarde de dolari. O cifră care re�
prezintă 70 la sută din veniturile
ge nerate de vânzarea de muzică

pe suport fizic. O creștere similară
se înregistrează și în Europa, nu�
mai în Franța vânzarea de viniluri
a crescut anul trecut cu 13 la sută,
tinerii reprezentând 60 la sută
dintre cumpărători. Este, în an�
samblu, o cifră foarte bună pentru
perioada actuală, dar inferioară
celei din perioada de glorie – în
1981, de exemplu, se vindeau peste
un miliard de viniluri în întreaga
lume. Pentru Metallica, achiziția
unei fabrici nu este numai o
inițiativă economică foarte bună,
ea are probabil și scopul de a asi�
gura formației suportul necesar
pentru a face față cererii odată ce
noul disc, numit 72 seasons, va fi
lansat luna viitoare.

VEȘTI PROASTE

Nimic nu pare a mai merge în re�
gatul Disney, iar cei mai loviți par
a fi tocmai cei care trebuiau să ge�
nereze cele mai mari profituri, stu�
diourile Marvel, Pixar și Lucasfilm.
Dacă Pixar a fost deja întrecut 
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DRAGOȘ COJOCARU

calitativ și ca vânzări de con �
curență, Lucasfilm plătește din
greu politizarea și ideologizarea
excesivă în detrimentul calității
conținutului său. Săptămâna aceasta,
conducerea Disney a anunțat că se�
ria Willow, concepută ca un ade�
vărat manifest trans și LGBTQ, a
fost anulată, un alt eșec usturător
în palmaresul producătoarei Kat�
hleen Kennedy. În tabăra Marvel,
nori negri întunecă uriașul succes
al filmelor cu supereroi după ce
s�a dovedit că noul produs, Ant
Man 3, este departe de a îndeplini
așteptările financiare preconizate
(fiind mai degrabă un usturător
eșec comercial). Situația este atât
de gravă (deși nerecunoscută ofi�
cial), încât președintele Disney,
Bob Iger, a anunțat reducerea bu�
getelor de producție pentru Mar�
vel și Lucasfilm (cu mai multe mi�
liarde de dolari, se spune, o sumă
enormă). Încă o dovadă a faptului

că deciziile producătorilor au afec�
tat grav un brand precum Star
Wars, care ar fi trebuit să fie extrem
de lucrativ, este noul sezon al seriei
The Mandalorian, totuși cel mai
apreciat produs Lucasfilm din ul�
timii ani. Cifrele arată că audiența
pentru primele trei episoade ale
noii serii este la jumătate față de
audiența seriei Book of Boba Fett,
care s�a dovedit un dezastru crea�
tiv și financiar – o scădere ce
dovedește indiferența publicului
față de acest univers, cândva de
mare succes, creat de George Lucas
și nimicit de epigonii lui. 

CRONICA NEAGRĂ

n Kenzaburō Ōe (88 de ani). Scrii�
tor japonez, laureat al premiului
Nobel în 1994, cunoscut ca o fi�
gură culturală aparte în țara na�
tală, „constant în exigența sa mo�
rală, un ardent apărător al cauzei
antinucleare și al constituției pa�
cifiste japoneze“.
n Michel Peyramaure (101 ani).
Scriitor francez, „maestru al ro�
manului istoric“, autor a peste o
sută de volume.
n Bobby Caldwell (71 de ani).
Cântăreț și compozitor american,
cunoscut pentru hiturile sale R&B
precum Open Your Eyes și What
You Won’t Do for Love. SDC

PE SCURT



Omul gospodar își face iarna car
și vara sanie. Ai auzit această ex�
presie de sute de ori și foarte pro�
babil ai dat din cap aprobativ.
Iată, dom’le, un om calculat, care
se pregătește din timp. Dacă vrei
părerea mea, o face prea din timp.

Omul care se plictisește își face
iarna car și vara sanie. În acest caz,
sunt perfect de acord, fiindcă –
dacă ar fi cu adevărat gospodar –

iarna ar da zăpada cu lopata și ar
sparge lemne, neavând timp să
meșterească roți și alte bazaconii.
Iar vara ar fi la câmp cât e ziua de
lungă, lucrând pământul și convin�
gându�l să rodească grâu, orz, ovăz,
porumb și ridichi, astfel că seara ar
pica frânt de oboseală, cu mâinile
prea slăbite ca să mai poată îndoi
și ciocăni fierul pentru tălpi de
sanie. Adevăratul gospodar, vreau
să spun, este cel care reușește să
facă munci printre alte munci. Și să
le facă atunci când este momentul
lor. În rest, numai lăudăroși care�și
omoară plictiseala. 

Una din lucrările despre care
se spune că e bine să le facem

iarna este tăierea și curățarea po�
milor fructiferi. Există chiar și
ghiduri și manuale de pomicul�
tură care afirmă asta. Pregătim
pomii pentru un nou sezon de
producție, sezon care va începe
abia peste câteva luni. Este ca și
cum ți�ai tăia unghiile în ianuarie
ca să arăți bine la o nuntă în au�
gust, iar pentru asta vrei să fii și
lăudat. Probabil cei care fac tăie�
rile la pomi iarna sunt oameni
fără animale de tracțiune și ciun�
tesc mărul din lipsă de motivație
în a�și face car.

Eu sunt adeptul tăierii în ver de,
adică primăvara, chiar dacă pomul
a intrat în vegetație, indiferent de ce

spun specialiștii. Marea miză este
să nu tai mugurii de rod. Pe cei de
creștere ai voie să�i ciopârțești
după bunul plac, fiindcă toamna
vrei să papi mere, nu bețe. Autorii
de lucrări despre pomicultură
menționează ambele tipuri de
muguri, dar se raportează la ei de
parcă eu aș ști să�i deosebesc. În
ochii mei sunt toate niște bubu�
ruze lemnoase care ies prin coaja
pomului, fără să�mi pot da seama
dacă vor da bețe sau fruct. De
aceea prefer ca iarna să fac tre�
buri de iarnă și să aștept răbdător
să se îngrașe buburuza până ples �
nește de fericire sub soarele de
mijloc de martie. 

Este momentul în care totul
devine incomparabil mai simplu.
Mugurul de rod este mult mai bom�
bat și are în vârf un fel de pufișor al�
bicios, în timp ce cel de creștere

rămâne în urmă ca un frate bicisnic
care face mofturi la mâncare. 

Iată de ce, dragă vecine Cos�
tel, am întârziat atât de mult cu �
rățarea pomilor din curte. Fiindcă
omul gospodar este cel care gă �
sește mereu scuze plauzibile pen�
tru lenea lui.

A dat din cap, în mod aproba�
tiv. Apoi a dat din mână, a leha�
mite. SDC
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La 50 de ani, hip-hopul 
face politică și merge la Olimpiadă
Hip�hopul, ca muzică și cultură, 
a apărut în anii 1970, într�o pe�
rioadă când petrecerile în bloc
făceau furori, mai ales în rândul
tinerilor de culoare din Bronx,
afroamericanii din Statele Unite,
cei veniți din Caraibe și latino,
scrie „The Insider“. 

DRAGOȘ COJOCARU

Originea acestui gen poate fi tra�
sată cu ușurință: la o petrecere pe
11 august 1973, DJ Kool Herc, un DJ
american din Jamaica, a avut ideea
de a mixa într�un mod diferit unele
părți din piese hard funk ale unor
artiști precum James Brown, creând
ritmurile sincopate care aveau să
devină temelia hip�hopului. „Efec�
tul“, scrie „The Insider“, „a fost elec�
trizant“ și a prins imediat la tineri. În
aceeași perioadă, alte elemente ale
hip�hopului, cum ar fi breakdance�
ul, rapul și mesajele graffiti, au apă�
rut și s�au răspândit cu repeziciune
în America. Mesajul central al genu�
lui, centrat pe experiențelor tinerilor
din clasa muncitoare, a captat ima �
ginația multor americani, în special

a celor din comu nitățile defavo�
rizate.

Apariția și dezvoltarea hip�
hopului rămâne strâns legată de
anumite condiții sociale ameri�
cane. Dezindustrializarea din anii
1970, șomajul în creștere și in �
flația au afectat mult mai puter�
nic comunitățile deja marginale
din mari centre urbane precum
New York. Este o realitate reflec�
tată în multe melodii hip�hop
care vorbesc despre inflație,
șomaj, in fracționalitate și închi�
soare, prostituție, amintește 

Durham. De asemenea, hip�hopul
a apărut și în perioada de apogeu
a mișcării radicale Black Power,
în siajul luptei pentru drepturile
civile din anii ’50 și ’60. Odată cu
afluxul de imigranți din Caraibe,
aceasta a creat un context social
în care comunitățile de culoare
din diaspora „și�au pus problema
felului în care fac, de fapt, parte
din na țiunea americană“, iar „hip�
hopul a fost o modalitate de a ex�
prima acest lucru“.

Profesorul Durham aminteș �
te că genul a fost respins de mulți

la începuturile sale, tocmai fiind �
că atrăgea atenția asupra eșe �
cului generației anterioare: „Nu
mai era vorba despre drepturile
civile pentru care militaseră pă �
rinții sau despre muzica casei de
discuri Motown. În acest fel de
respectabilitate politică, hip�
hopul nu avea nici un chef să se
implice“.

Dar, ca gen muzical, hip�ho �
pul continuă să crească, cunos�
când de�a lungul anilor ’80 o pe �
rioadă numită azi „era de aur“, ca�
racterizată printr�o mai mare di�
versitate, prin inovație și o in �
fluență crescândă. În timp ce unii
artiști epocii au fost „preo cupați
de problemele sociale“, dar nu au
avut foarte mult succes comercial,
grupuri precum Public Enemy și
interpreți precum Queen Latifah,
au reușit să găsească o formulă
prin care un artist poate fi și via�
bil comercial și, în același timp, să
poată transmite și un mesaj se�
rios, ca răspuns la o „tensiune“
care exista între o muzică tânără,
pentru oameni care vor numai să
danseze și să se distreze, și o mu�
zică ce se dorea conștientă din
punct de vedere politic. 

Tot în timpul „erei de aur“ 

și�a făcut apariția și gangsta
rapul, care a catapultat hip�hopul
în categoria celor mai profitabile
genuri muzicale ale anilor ’90, dar
care a întărit totodată stereotipul
„negrului violent și agresiv și al
femeii de culoare suprasexuali�
zate, în special în rândul consu�
matorilor non�negri, care proba� 
bil nu erau conștienți de proble�
mele sociale precum drogurile,
conflictele cu poliția și nesiguran �
ța financiară“.

O scădere a vânzărilor la în�
ceputul anilor 2000 i�a făcut pe
unii să se întrebe dacă hip�hopul
era pe moarte. Dar genul a reîn�
viat practic tot prin asociere cu o
anumită realitate socială și cu
apariția mișcării Black Lives Mat�
ter, formată în 2013. 

Mizând în discursul public
pe o confluență între mișcările
sociale și muzica cu mesaj, ar �
tiștii hip�hop actuali nu fac decât
să reflecte actualitatea politică
americană controversată a ulti�
milor ani, alegându�și tabăra
când se ajunge la conflicte și
situații precum protestele Black
Lives Matter sau moartea lui Ge�
orge Floyd, care au zguduit SUA
în ultimii ani. SDC

BOBI
VOI N-AȚI ÎNTREBAT, FĂRĂ
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