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Adela Greceanu:

„~n to]i ace[ti
ani am plimbat
poezia prin
minte“

Interviu realizat de
Veronica D. Niculescu

Spre sfâr[itul anului trecut,
Adela Greceanu publica la Edi-
tura Cartea Româneasc\ {i cu-
vintele s`nt o provincie, un vo-
lum de poezie, nu de poezii, a[a
cum `i place chiar autoarei s\
spun\, volum prezent `n bilan -
]urile cu apari]iile interesante
din 2014 [i catalogat de câ]iva
cronicari ca fiind cea mai bun\
carte de poezie a anului trecut. 

» pag. 8-9

Citi]i textul semnat de R\zvan Chiru]\ `n » paginile 2-3

Un proiect de lege adoptat tacit de Senat [i transmis `n mare tain\ Comisiei de Cultur\ 
a Camerei Deputa]ilor a aruncat `n aer scena cultural\ româneasc\ `n ultima s\pt\mân\.
Ini]iativa parlamentar\ menit\ s\ modifice timbrul cultural care func]ioneaz\ `n România
din 1994 con]ine prevederi pe care industria de profil le consider\ inacceptabile.

Viitorul cultural
al Ia[ului, 
`n dezbatere
~n contextul discu]iilor aprinse pe
tema candidaturii Ia[ului la titlul
de Capital\ Cultural\ European\
`n 2021, „Suplimentul de cultur\“
public\ integral draftul de strategie
cultural\ `ntocmit de profesorul
universitar Florin C`ntic spre a fi
supus unei dezbateri mai largi. 

» pag. 12-15

Radu Jude 
a adus un nou urs
`n România

Iulia Blaga

Premiile sunt o loterie. Dac\ Afe-
rim! ar fi concurat `n Competi]ia
Berlinalei `n 2012, probabil c\ ar fi
luat Ursul de Aur `n locul filmului
fra]ilor Taviani, Cesare deve mo-
rire. Sau poate nu, de unde s\ [tim
dac\ juriului prezidat de Mike
Leigh i-ar fi pl\cut? Sau poate c\,
dac\ ar fi strâns finan]are mai re-
pede [i ar fi fost gata pentru Can-
nes 2014, ar fi fost selec]ionat `n
Competi]ia Oficial\ – sau nu. 

» pag. 10-11

Un proiect de lege „`ntors de la groap\“ poate scumpi produsele culturale

Acciza pe cultur\ 
d\ lovitura de gra]ie
creatorilor [i publicului

Sursa: Facebook. Imaginea evenimentului 
„Nu vrem tax\ pe cultur\! Vrem tax\ pe prostie“ 
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UN PROIECT DE LEGE „~NTORS DE LA GROAP|“ POATE SCUMPI PRODUSELE CULTURALE

Acciza pe cultur\ 
d\ lovitura de gra]ie
creatorilor [i publicului

R\zvan Chiru]\

~n urm\ cu o s\pt\mân\, pe 13 fe-
bruarie, Editura Polirom atr\gea
aten]ia `n premier\ asupra unui
proiect legislativ ce urma s\ intre
`n dezbaterea final\ a Camerei De-
puta]ilor. Printr-un comunicat de
pres\, Polirom anun]a c\ a „luat
cuno[tin]\ cu `ngrijorare despre
noul proiect de lege privind timbrul

cultural“. „~ngrijorarea noastr\
nu prive[te aspectele tehnice ale
proiectului, ci mai ales cre[terea
f\r\ precedent a nivelului de taxa-
re. Astfel, pentru valoarea timbru-
lui literar (TL) aplicat c\r]ilor de
beletristic\, proiectul prevede o
cre[tere de la 2% din pre]ul de
vânzare al c\r]ilor la o valoare for-
fetar\ de 1 leu“, se ar\ta `n comu-
nicatul Editurii Polirom. Practic,

dac\ pentru o carte care cost\ 10
lei valoarea TL este acum de 0,2
lei, prin aplicarea noii legi, aceas-
ta va cre[te de cinci ori. Pentru un
pre] mediu al c\r]ilor editate azi
`n România – de 20 de lei – cre[te-
rea va fi de 250%, potrivit unui
calcul realizat de reprezentan]ii
editurii. „Legea prevede aplicarea
pe fiecare carte a unui timbru, si-
milar celui utilizat pentru ]ig\ri [i
b\uturi alcoolice, [i un mod de ad-
ministrare birocratic, care va im-
plica costuri suplimentare de ad-
ministrare a TL. Estim\m c\ toate
acestea cumulate vor duce la
cre[teri medii de pre]uri de cca 
7-8% fa]\ de cele actuale“, preciza
comunicatul.

Scumpirea ar afecta [i mai
mult vânz\rile de carte, `n con -
di]iile `n care criza economic\ a
dus oricum la sc\derea cu 30-40%
a pie]ei locale, iar consumul de
carte `n România este oricum
printre cele mai mici din Europa.
„Cre[terea unei taxe, [i a[a unice
`n UE, nu va face decât s\ reduc\
[i mai mult accesul unei largi ca-
tegorii de oameni la literatur\. (...)
Inevitabil, cererea de carte va
sc\dea odat\ cu suprataxarea, iar
accesul la informa]ie [i cultur\ –
`n m\sura `n care este un drept
constitu]ional – va fi [i mai res-
tric]ionat. Solicit\m, prin urma-
re, ca legiuitorul s\ reanalizeze
implica]iile unei asemenea legi [i
s\-[i asume consecin]ele sociale
pe care ea le genereaz\“, precizau
reprezentan]ii Editurii Polirom. 

Unici `n Uniunea
European\

Federa]ia Editorilor din România
(FER), Asocia]ia Produc\torilor [i
Organizatorilor de Spectacole
(APOSR), Uniunea Produc\tori-
lor de Fonograme din România
(UPFR) au emis, la rândul lor, un
comunicat comun de protest, `n
care ar\tau c\ introducerea [i
cre[terea valorii timbrului cultu-
ral nu vor avea decât efecte nocive
asupra pie]ei de profil române[ti.
„Prin acest proiect se urm\re[te
instituirea unei adev\rate «taxe
pe cultur\» `n folosul unor aso-
cia]ii de creatori, ce va duce la
scum pirea produselor culturale [i
va fi resim]it\ [i suportat\ de
c\tre pl\titorul final, desigur cu
impact negativ [i asupra dez-
volt\rii economice [i culturale a
activit\]ilor din industria de car-
te, muzic\, divertisment“, men]io-
neaz\ protestul public al celor trei
organiza]ii. Reprezentan]ii aces-
tora au avertizat c\ legea a fost
elaborat\ f\r\ s\ fie `nso]it\ de o
bun\ argumentare a oportunit\]ii
sale [i de un studiu de impact, ca-
re s\ evalueze costurile pentru
operatorii economici. 

Mai mult, nu este foarte clar
cum vor folosi ace[ti bani benefi-
ciarii taxei, Uniunea Scriitorilor
din România, Uniunea Compozi-
torilor [i Muzicologilor, Uniunea
Teatral\, Uniunea Arti[tilor Plas-
tici, Uniunea Cinea[tilor sau Uni-
unea Arhitec]ilor, de[i uniunile
`n cauz\ au invocat necesitatea

unui asemenea timbru pentru
„ajutor nepre]uit culturii româ-
ne[ti“. „~n realitate, aceast\ «tax\
pe cultur\» are ca destina]ie aces-
te «uniuni de creatori», `n esen]\
entit\]i private, care beneficiaz\
de venituri din urma activit\]ii
economice a unor alte entit\]i pri-
vate. Mai mult decat atât, proiec-
tul de lege prevede faptul c\ aceste
entit\]i dispun de veniturile din
timbrul cultural dup\ bunul plac,
f\r\ un scop precis [i f\r\ criterii
transparente, [i desigur f\r\ a
contribui la produsul sau servi-
ciul din urma c\ruia beneficiaz\
de aceast\ tax\“, este avertismen-
tul din documentul de protest al
FER, APOSR [i UPFR. 

~n final, dup\ cum au recunos-
cut chiar [i sus]in\torii legii, taxa
va fi pl\tit\ de cump\r\tor, ceea
ce `n viziunea reprezentan]ilor
industriei culturale `l va face pe
aces ta s\ cumpere [i mai pu]in de-
cât `n prezent. „Aceast\ «tax\ pe
cultur\» creeaz\ un handicap
competitiv major `n fa]a altor or-
ganizatori de concerte din alte
]\ri, fapt ce va conduce inevitabil
la sc\derea num\rului de specta-
cole cu arti[ti interna]ionali `n
România [i, mai mult decât atât,
va afecta direct [i eforturile de
sprijinire a culturii române[ti
prin organizarea de evenimente
cu arti[ti autohtoni. ~n acela[i
context, România a r\mas singu-
ra ]ar\ din Uniunea European\
unde se mai aplic\ holograme pe
CD/DVD, noul proiect urm\rind
secondarea acestora cu timbrele

Un proiect de lege adoptat tacit de
Senat [i transmis `n mare tain\
Comisiei de Cultur\ a Camerei
Deputa]ilor a aruncat `n aer scena
cultural\ româneasc\ `n ultima
s\pt\mân\. Ini]iativa parlamentar\
menit\ s\ modifice timbrul cultural
care func]ioneaz\ `n România din 1994
con]ine prevederi pe care industria 

de profil le consider\ inacceptabile. 
~n primul rând, conform ini]iatorilor,
timbrul cultural ar urma s\ fie aplicat
fizic (`n prezent el este doar valoric) 
pe c\r]i sau bilete de concert,
asemenea practicii din industriile
alcoolului [i tutunului. ~n cazul
particular al timbrului literar, acesta 
ar urma s\ aib\ o valoare forfetar\, 

de un leu, fa]\ de 2% din pre]ul c\r]ii,
`n prezent. Protestul comun al
reprezentan]ilor domeniului literar,
muzical, folcloric [i de divertisment 
a stopat momentan trimiterea c\tre
plenul Camerei Deputa]ilor a
proiectului pe care [eful Comisiei de
Cultur\, Gigel {tirbu, `l catalogheaz\,
mai nou, drept „t\r\[enie“. 

Manolescu: Pe pia]a 
de carte are loc o
evaziune fiscal\ major\
Pre[edintele Uniunii Scriitorilor din România, organiza]ie direct
beneficiar\ a timbrului literar, este unul dintre cei mai vehemen]i
sus]in\tori ai introducerii unui timbru fizic, care s\ fie ata[at c\r -
]ilor. Nicolae Manolescu a afirmat c\ `n acest fel se va reduce eva -
ziunea fiscal\ din domeniu. „Vreau s\ v\ spun c\ mint editorii cu
ne-ru-[i-na-re. Pre]ul c\r]ilor nu cre[te, decât ̀ ntr-o cantitate nesem-
nificativ\, unu la mân\. Doi la mân\: suplimentul \sta minuscul `l
pl\tesc cititorii, cump\ r\torii, nu editorii. Cititorii pl\tesc infim mai
mult. Pro blema major\ a editorilor – asta este minciun\ [i ]in s-o
spun – este c\ vor s\ acopere evaziunea fiscal\. Nu vor s\ se con-
troleze câte exemplare vând. |sta este adev\rul“, a declarat Nicolae
Manolescu pentru Agerpres, afirma]ie pe care a repetat-o ulterior [i
pentru alte publica]ii de pres\. 

Pre[edintele USR sus]ine c\ `n pia]a de carte are loc o „evaziune
fiscal\ major\“. „Nici un editor n-a reu[it pân\ acum, n-a vrut s\
spun\ exact cât a vândut. Am experien]\ cu propriile c\r]i. Cu o
singur\ excep]ie, o singur\ editur\, unde [tiu cât s-a vândut, de la
celelalte n-am [tiut niciodat\ nimic“, a men]ionat Nicolae Manoles-
cu. Acesta a ad\ugat c\, de altfel, doar o singur\ editur\ ar fi pl\tit
la zi valoarea timbrului literar deja existent pe pia]\.
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culturale. La nivel interna]ional,
doar Kenya mai aplic\ holograme
pe suporturi audio/video“, au
avertizat companiile de crea]ie.

Dac\ ̀ n 2010, când a mai existat
o tentativ\ legislativ\ asem\n\ -
toare de introducere a acestui tim-
bru fizic, despre nemul]umirile
companiilor de crea]ie au scris
doar revistele de cultur\, printre
care [i „Suplimentul de cultur\“,
acum tema a fost abordat\ `n nu-
meroase emisiune ale televiziuni-
lor de [tiri [i radio, precum [i `n
cotidienele generaliste. 

{tirbu: Am recomandat
uniunilor de crea]ie 
s\ cheme poli]ia
economic\

Gigel {tirbu, pre[edintele Comi-
siei de Cultur\ din Camera Depu-
ta]ilor, comisie la care legea se
afl\ ̀ n dezbaterea final\, a men]io-
nat pentru „Suplimentul de cul-
tur\“ c\ acest proiect nu face de-
cât s\ pun\ ordine `n pia]a produ-
selor culturale. Gigel {tirbu, unul
dintre cei 84 de parlamentari care
au semnat ca ini]iatori documen-
tul legislativ, a precizat totu[i c\
nu este de acord cu m\rirea valo-
rii timbrului cultural. „Cultura
român\ este slab subven]ionat\,
ideea timbrului cultural este bu -
n\, dar este o gre[eal\ s\ se m\ -
reasc\ la acea sum\ forfetar\ de
un leu. Eu am semnat noul proiect
de lege cu men]iunea c\ doresc
`mbun\t\]irea vechii legi, dar cu

amendamentul acesta, c\ nu do-
resc m\rirea sumei. A fost o for-
mul\ de compromis“, a men]ionat
{tirbu. 

Deputatul a sus]inut c\ actua-
lul scandal public ini]iat de repre-
zentan]ii industriei culturale este
fals `ntre]inut. „Din contr\, anu-
mite edituri nu respect\ legea `n
vigoare – nu discut dac\ este bun\
sau rea. Editurile ̀ ncaseaz\ de ani
de zile bani de la cititori, pentru
timbrul literar, [i nu `i vars\ mai
departe c\tre beneficiarul legal al
acestor bani. Despre asta este vor-
ba [i asta e certitudinea pe care o
am, c\ editurile nu respect\ legea,
p\strând bani priva]i“, a precizat
pentru „Suplimentul de cultur\“
Gigel {tirbu, care a fost [i minis-
tru al Culturii `n perioada 2013-
2014.

Totu[i, acesta a afirmat c\ nu
[tie deocamdat\ cine are dreptate
`n acest conflict, dar este dispus s\
fac\ o lege mai bun\. „Dac\ nu se
vrea asta, r\mânem pe legea ve-
che, cu acelea[i proceduri, care
`ns\ nu func]ioneaz\. Eu le-am re-
comandat uniunilor de creatori s\
fac\ o adres\ c\tre primul-minis-
tru, ANAF, Poli]ia economic\,
pentru a merge `n control la aces-
te entit\]i care `ncaseaz\ timbrul
[i nu-l vireaz\ mai departe. Ei 
mi-au spus c\ au deja procese pe
rol de ani de zile [i au nevoie de
m\ suri coercitive `ntr-o nou\ ini -
]ia tiv\ legislativ\. De aici a plecat
toat\ t\r\[enia“, ne-a declarat Gi-
gel {tirbu. 

Singurul parlamentar care s-a
opus ini]iativei legislative a fost
deputatul Mihai Sturzu, fost mem-
bru al forma]iei Hi-Q, membru `n
prezent al Comisiei de Cultur\ a
Camerei Deputa]ilor. Acesta a tri-
mis o scrisoare deschis\ c\tre pre -
[edintele Klaus Iohannis pentru a
`mpiedica legiferarea timbrului
cultural, proiectul de lege fiind, `n
opinia deputatului PSD, „opera
unui grup de interese“ [i „rezulta-
tul unei ac]iuni de lobby nelegiti-
me“, conform Agerpres. Mihai
Sturzu precizeaz\ `n scrisoarea
deschis\ c\ ini]iativa este una
„populist\, cu caracter discrimi-
nator [i poten]ial destructiv“ [i
care, doar `n aparen]\, ar urma s\
`ncurajeze scriitorii, cinea[tii, ac-
torii de teatru [i ceilal]i arti[ti. ~n
fine, deputatul a men]ionat c\
unul dintre ini]iatorii legii, cole-
gul s\u de camer\ Traian Dobres-
cu, a informat Comisia de Cultur\
asupra faptului c\ proiectul de le-
ge a ap\rut „la presiunea Alian]ei
Na]ionale a Uniunilor de Crea-
tori, for care are o reprezentativi-
tate relativ\ raportat la totalitatea
creatorilor – grupeaz\ numai [ap-
te uniuni de crea]ie“.

Protestele publice nu au r\mas
f\r\ ecou. Comisia de Cultur\ a
Camerei Deputa]ilor a decis `n ce-
le din urm\ s\ amâne luarea unei
decizii cu privire la introducerea
unui nou timbru cultural pân\
când va fi prezentat\ o variant\
`mbun\t\]it\ a proiectului de le-
ge, luând `n calcul [i propunerile
companiilor de crea]ie. 

Ce-am votat:
Ini]iatori ie[eni 

ai „taxei pe cultur\”

Prima tentativ\
de „timbrare“, 
`n 2010
Uniunile de crea]ie nu sunt la prima `ncercare de
modificare a legii timbrului cultural [i de introdu-
cere a unei forme fizice a acestuia care s\ fie apli-
cat\ pe c\r]i sau bilete de concert. La finalul lui
2010, Ministerul Culturii a supus dezbaterii publi-
ce un proiect pentru modificarea [i completarea le-
gii din 1994, care prevedea `n plus c\ orice compa-
nie, fie c\ editeaz\ carte, produce CD-uri sau distri-
buie filme, va fi obligat\ s\ pl\teasc\ taxa de tim-
bru `n momentul lans\rii crea]iei, [i nu atunci
când aceasta se vinde. O obliga]ie care, au sus]inut
editorii, va dinamita o industrie deja devastat\ de
criza financiar\ abia `nceput\ la acea vreme. Mai
mult, s-a propus chiar m\rirea taxei de timbru lite-
rar, pân\ la 4%, varianta la care autorit\]ile au re-
nun]at `n cele din urm\ din proprie ini]iativ\.

Ca [i acum, reprezentan]ii uniunilor de crea]ie,
beneficiarii direc]i ai sumelor strânse prin inter-
mediul timbrului cultural, au pretins c\ nu `n]eleg
de ce protesteaz\ companiile de crea]ie fa]\ de noul
proiect. Fostul ministru al Culturii, Adrian Iorgu-
lescu, pre[edintele Uniunii Compozitorilor [i 

Muzicologilor din România, declara pentru „Supli-
mentul de cultur\“ c\ nu ̀ n]elege de ce editurile ar
trebui s\ fie sup\rate c\ se aplic\ un timbru, de
vreme ce consumatorul final pl\te[te. Mai mult,
Varujan Vosganian, prim-vicepre[edintele Uni-
unii Scriitorilor, afirma `n urm\ cu aproape cinci
ani, ca [i Nicolae Manolescu azi, c\ m\sura va eli-
mina evaziunea fiscal\. „O noutate a legii vine din
faptul c\ timbrul literar se va aplica efectiv pe car-
te, dup\ acela[i sistem ca la b\uturi [i ]ig\ri. Nici
un volum de literatur\ care va exista `n libr\rii nu
va putea fi vândut f\r\ timbru“, a sus]inut atunci
Varujan Vosganian.

Mai mult, acesta recuno[tea c\ noile regle-
ment\ri vor presupune un efort financiar mare
pentru editurile din România, dar afirma c\ nu
exist\ alt\ solu]ie pentru a le determina s\
pl\teasc\. „Nu m\ simt deloc responsabil pentru
situa]ia `n care s-a ajuns. Noi am cerut editurilor
s\ vireze suma aferent\ timbrului la fiecare [ase
luni, dar acestea au renun]at s\ mai dea astfel de
informa]ii [i majoritatea sunt `ntr-o situa]ie de re-
zisten]\ f\]i[\. Mul]i nu mai declar\ c\r]ile publi-
cate, ca s\ nu achite sumele aferente“, declara pen-
tru „Suplimentul de cultur\“ Varujan Vosganian.
~n 2006, acesta a propus [i un proiect, pe care
Adrian Iorgulescu, pe atunci ministru al Culturii,
l-a transformat `n ordin ministerial, prin care se
dorea accelerarea colect\rii sumelor ce se cuve-
neau USR din taxa de timbru cultural.

Mihaela Popa, senator PNL Dumitru Oprea, senator PDL

Corneliu-Mugurel Cozmanciuc, 
deputat PNL

Grigore Cr\ciunescu, deputat PNL

Anghel Stanciu, deputat PSDCristina Nichita, deputat PSD

Costel Alexe, deputat PNLVarujan Vosganian, fost senator PNL
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Plec spre aeroportul Tegel din
Berlin dup\ ce dorm fix o or\. Pe
la [ase diminea]a. Când m\ tre-
zesc, un amic din echip\ ̀ mi d\ un
mesaj pe telefon: „Salut. Pune Zip-
po `n bagajul de la cal\, c\ nem]ii
]i-l opresc la control“. ~mi aprind o
]igar\ [i o fumez cu capul scos la
maximum `n afara camerei de ho-
tel – m\ holbez la un zid d\r\ -
p\nat, ce-a mai r\mas din vechea
gar\, bombardat\ `n Al Doilea
R\zboi Mondial –, ca s\ nu declan -
[ez detectoarele de fum. „Mersi de
sfat, dar nu-s a[a idiot s\-mi iau
sticlu]a cu gaz pentru brichet\ la
bagajul de mân\. |[tia `]i opresc
[i o sticl\ de ap\, darmite una cu
petrol!“, m\ gândesc. La controlul

din aeroport, `mi dau seama c\
amicul se referise la bricheta ̀ n si-
ne, nu la sticlu]a cu gaz. O
doamn\ destul de dr\gu]\ vrea s\
mi-o confi[te. ~ncerc s\-i explic c\
e un cadou, c\ am mers prin multe
aeroporturi [i nimeni nu s-a legat
de brichet\. „Pe unde?“, m\ `n -
treab\ curioas\. „Prin România,
prin Portugalia, ultima dat\“, `i
zic demonstrativ. D\ din cap gen
„Aha, b\nuiam eu“, apoi `mi spu-
ne deschis, scurt: „Pe la noi nu se
poate“. Apoi, b\nuiesc, i se face
cumva mil\ de mine [i de bricheta
mea – care, pe bune, e un cadou [i
de asta `mi pas\ –, `i scoate fitilul
[i mi-o returneaz\. Pân\ la urm\,
[tiu de la bunica, nem]ii sunt 

oameni cu care te po]i `n]elege.
Spre deosebire de ru[i.

Ajungem `n Bucure[ti, a[tept
cu Radu [i cu Ada 40 de minute un
taxi pe care l-am comandat civili-
zat, pe baz\ de bon, de la un tono-
mat al aeroportului. Glumim cu
Radu: „{i dac\ trebuie s\ te
`ntorci mâine diminea]\ la Ber-
lin?“. „Nici dac\ vine Iisus [i-mi
ofer\ mântuirea, eu nu m\ mai
`ntorc“, promite el. Când apare `n
sfâr[it taxiul, ne urc\m, apoi taxi-
metristul vrea s\ ne coboare. Cic\
nu suntem comanda lui. ~i ar\t\m
num\rul ma[inii pe bon. „Da, dar
n-a]i venit la timp, a mai coman-
dat altcineva, pe unde a]i umblat
pân\ acum, de ce n-a]i venit când
trebuie?“ Radu rezolv\ scurt pro-
blema: „Eu nu cobor nici mort, s\
vedem ce-mi face]i“.  

Stau o or\ acas\ la Radu, apoi
iau alt taxi, ̀ n care [oferul se ceart\
pe sta]ie cu un coleg care i-a furat o
comand\. Non-stop, p=n\ la gar\. 

Plec din Bucure[ti `ntr-un tren
plin, om lâng\ om, nici n-aveai 

unde s\-]i `ntinzi picioarele, s\-]i
sprijini cotul, f\r\ s\ dai de carnea
sau oasele vreunui c\l\tor. Adorm
cumva o vreme. Mult\ vre me. ~n
gar\ la Vaslui ies s\ fumez o ]igar\
[i remarc c\ am r\ mas singur `n
tot vagonul. M\ duc la locul meu [i
citesc o povestire de Cehov, despre
Kanta[ka, o c\]elu[\ r\t\cit\ care
prive[te [i judec\ oamenii din jur,
`mp\r]indu-i `n dou\ categorii:
st\pâni – ca re au dreptul s\ o bat\ –
[i clien]i – cei pe care are ea dreptul
s\-i mu[ te de picioare. Apoi v\d pe
hol un poli]ist care se uit\ lung la
mine. Pleac\, revine. ~mi d\ târ-
coale. M\ ridic, m\ apropii de el,
observ c\-i o ]âr\ b\ut [i-l `ntreb
care-i baiul. „Ai v\zut cine-a stat
`n compartimentul de-acolo?“, zi-
ce. ~l `nso]esc [i m\ uit `n compar-
timentul gol. Nici un om, doar
dou\ bagaje mari [i ni[te c\[ti So-
ny `mpr\[tiate pe scaunele goale.
„Unde-i omu’ a’ lu’ cui `s c\[tile [i
bagajele?“. Apare [i st\pânul c\[ti-
lor. Fusese la baie. 

Ajung acas\, vorbesc cu Ralu.
~i povestesc ce [i cum. Adorm. Dorm
mult. M\ mai uit la televizor. Pe la
[ase seara, `ncep s\ urm\resc live
pe net covorul ro[u, ceremonia de
decernare a premiilor de la Berli-
nale. M\ bucur c\ am trecut [i eu
pe acolo, cu dou\ zile `nainte. La
un moment dat, sun\ cineva la
u[\. Ralu se uit\ pe vizor [i cic\-i
un b\rbat ciudat, s\-i deschid eu.
Deschid. ~ntr-adev\r, e un b\rbat
ciudat, cu geac\ de piele neagr\ [i
[apc\ verde pe cap. O ]âr\ b\ut.
Are o conserv\ din carne de porc
`n mân\. Mi-o `ntinde [i m\ roag\
s\ i-o tai, s\ i-o deschid cu un cu]it.
~i trântesc u[a `n nas. ~mi pare
r\u, dar, totu[i, nu deschid con-
serve din carne de porc necunos -
cu]ilor dup\ ora 8 seara.

Privesc `n continuare ceremo-
nia care deja a `nceput. ~i v\d pe
Radu [i pe Ada `n sal\. Apoi Radu
urc\ pe scen\ [i ia Ursul de Argint
pentru Aferim!, cel mai bun regi-
zor de la Berlinale.

~ntâmpl\ri [i personaje
Florin L\z\rescu

Dansul sosiilor 
Ca orice cititor, prezint propriile
tabieturi `n leg\tur\ cu lecturile
mele. De exemplu, `naintea ori -
c\rei c\l\torii – fie ea ̀ n Asia, Sud-
America sau la noi, pe B\trân – ci-
tesc un autor care mi-ar putea da
unele indicii despre ce urmeaz\,
despre viitor.

Cu câteva zile ̀ nainte s\ plec ̀ n
Amsterdam, am citit cartea cu
acela[i nume scris\ de Ian McE-
wan. A fost – fire[te – o p\c\leal\.
Amsterdamul era palid acolo. ~na -
inte de Dublin, m-am confruntat,
desigur, cu James Joyce. {i tot a[a.

Fire[te, metoda mea cunoa[te
avantaje – din c\r]i am ajuns s\
tr\iesc `n Santiago de Chile `nain-
te s\ `l v\d prima dat\, `ntr-un
amurg. {i tot din c\r]i [tiam, f\r\
gre[eal\, contururile cartierului
Miraflores din Lima. Realitatea 
n-a f\cut decât s\-mi dea o oareca-
re dreptate. 

Dar – ca orice exces – metoda
are [i un mare handicap. Am amâ-
nat unele lecturi sau le-am sus-
pendat de-a dreptul, `n fa]a evi-
den]ei c\ nu voi ajunge curând

nici `n Brazilia, nici `n Peninsula
Arabil\. 

Una dintre inocentele victime
ale fixurilor mele a fost Daniel
Pennac (scriitor francez n\scut `n
Maroc, autor mult\ vreme la mo -
d\, acum mai degrab\ la zenit).
{tiam – vag – despre ce e vorba `n
Dictatorul [i hamacul. Ce s\ mai,
[tiam c\ e despre un dictator din
Brazilia care `[i angajeaz\ o sosie,
pentru a putea pleca lini[tit pe Ri-
viera francez\ unde s\ se dedea
desfrâului, orgiilor financiare [i
trupe[ti. {tiam [i c\ sosia ̀ [i anga-
jeaz\ o alt\ sosie, `ntr-un teribil
circ de matrio[ti. Am amânat
cartea, cu speran]a c\ voi `ntre-
prinde, totu[i, o c\l\torie `n jun-
gla amazonian\ sau m\car la Rio
de Janeiro. Am visat [i eu, f\r\ s\
fiu deloc tâlhar, pentru o vreme,
palmierii lui Ostap Bender; apoi
nu i-am mai visat. M-am consolat
cu imposibilitatea Braziliei. {i am
`nceput s\-l citesc pe Pennac. Am
fost un dobitoc amânându-l! 

C\ci Brazilia este [i aici – ca `n
atâtea [i atâtea capodopere – doar

un pretext. E o strict\ `ntâmplare
c\ dictatorul cu pricina vine de pe
acest continent care este ]ara –
cum spune orice cli[eu – cafelei. 

Cartea lui Pennac nu e despre
asta. Speciali[tii `n opera penac-
cian\ spun c\ este despre fas ci -
na]ia puterii prin art\, fie c\ e vor-
ba de cinema sau de literatur\.
Poate. 

Ce [tiu sigur: am citit ̀ n Pennac
unele dintre cele mai frumoase
pagini – [i despre literatur\, [i
despre cinematograf. Povestea, pe
scurt, chiar e a[a: un dictator an-
gajeaz\ o sosie, un b\rbier (ini]iat
`n tainele meseriei de un garibal-
dian ajuns – naiba [tie cum – ̀ n in-
teriorul Braziliei). Sosia se `n dr\ -
goste[te, `n urma unui fapt mai
degrab\ magic, de cinematograf [i
fuge `n America pentru a fi mare,
mare cât Chaplin! Ajunge – `ns\ –
sosia lui Rudolph Valentino, dac\
mai [ti]i cine a fost Rudolph Va-
lentino. 

{i sosia dictatorului, sosia lui
Rudolph Valentino moare ̀ ntr-o sa -
l\ de cinema, alcoolic [i neascultat,

`n timpul proiec]iei Marelui dicta-
tor `n care Charlie Chaplin face
dintr-un alt b\rbier sosia altui dic-
tator... Moare `ntr-o sal\ de cine-
ma [i o proiec]ionist\ `i [terge la-
crimile [i `i `nchide ochii.

Iar Pennac scrie atunci unele
dintre cele mai frumoase pagini
scrise vreodat\ despre Charlot [i
filmul mut [i oamenii s\raci care
se hr\nesc din dansul pâinicilor
visate de `ngerul vagabond.   

{i am mai citit `n Pennac unele
dintre cele mai frumoase pagini
despre rela]ia dintre un scriitor [i

personajele lui, despre laborato -
rul unde autorul lucreaz\ cu
amintirile, cu frânturile de ade -
v\r, cu notele de lectur\, cu um-
brele, cu orele sale de odihn\, cu
razele de soare, cu iubirile frânte. 

Dac\ nu ar fi fost acest roman-
cier de succes, Pennac ar fi putut
fi un extraordinar poet. Recitesc
aceast\ concluzie [i o g\sesc
gre[it\. 

Reiau, deci: Pennac este, `n tot
dansul sosiilor, `n toat\ demon -
stra]ia superputerilor sale textua-
le, un extraordinar poet.

Culeg\torul de harfe
Andrei Cr\ciun

Dictatorul [i hamacul, de Daniel Pennac, e expresia unei imagina]ii luxurian te. 
{i, dac\ ve]i fi pu]in aten]i, un roman cât o extraordinar\ poezie.

O brichet\ Zippo, ni[te c\[ti Sony,
o conserv\ de porc [i un urs



Se discut\ pu]in spre deloc despre
aceste lucruri importante pentru
viitorul comunit\]ilor locale, aten -
]ia opiniei publice fiind `n drep -
tat\ excesiv c\tre mandatele de
arestare ale Elenei Udrea, iar mai
nou c\tre afacerile cumnatului lui
Victor Ponta.

F\r\ `ndoial\ c\ DNA-ul a
ajuns furnizor principal de [tiri
bomb\, `ns\ schimbarea legilor
electorale ar fi trebuit s\ stârneas -
c\ mai multe pasiuni [i, implicit,
dezbateri serioase `n spa ]iul pu-
blic. Noroc de baronul de Vran-
cea, Marian Opri[an, c\ a mai ani-
mat pu]in discu]iile, c\ altfel
aleg\torii nici n-ar fi aflat c\ [eful
de CJ, spre exemplu, nu va mai fi
ales de cet\]eni, ci prin jocuri de

culise, `n noaptea osp\]ului de di-
naintea scrutinului indirect. C\
acela[i Opri[an are propriul inte-
res e adev\rat, `ns\ `ntrebarea r\ -
mâne: e bine ca electoratul s\ nu
aib\ cuvântul decisiv `n alegerea
pre[edintelui de CJ?

Probabil c\, [i `n interiorul
par tidelor, p\rerile sunt `mp\r ]i -
te. ~n ceea ce prive[te alegerea pri-
marului, forma]iunile mari (PSD
[i PNL) sunt avantajate, de[i libe-
ralii au cam strâmbat din nas la
formula cu un singur tur pentru
prim\rie.

PSD are cel mai mare num\r
de edili, peste 1.500 (liberalii au
cam 1.000), iar 80% dintre ace[tia
`[i vor recâ[tiga mandatele f\r\
probleme. Experien]a alegerilor

locale anterioare ne arat\ c\ pri-
marul `n func]ie intr\ `n campa-
nia electoral\ cu un avantaj uria[.
Oricât de slab\ ar fi presta]ia `n
fruntea ora[ului/comunei, un edil
pleac\ din start de la un scor de 25-
30%. Dac\ a mai asfaltat [i vreo
dou\ str\zi [i a amenajat un parc,
atunci [ansele s\ treac\ bi ni[or de
30% cresc subs tan]ial, iar cu o
treime din voturi câ[tigi alegerile.
~n plus intervine [i conservatoris-
mul local, oamenii alegând de
multe ori pe principiul „A furat [i
el, maic\, da’ n-am ̀ ncredere ̀ n al-
tu’, c\ to]i sunt la fel. M\car pe ac-
tualul `l [tiu“.

Alegerea primarului `ntr-un
singur tur mai are o hib\: repre-
zentativitatea celui ales. Imagi-
na]i-v\ un ora[ cu 100.000 de ale -
g\tori. La urne vin de regul\, la
alegerile locale, cam jum\tate,
adic\ 50.000 de aleg\tori. Cu 35-
40% câ[tigi alegerile fluierând, iar
asta `nseamn\ doar 17-20.000 de
voturi. Cu alte cuvinte, un candi-
dat care ob]ine 20% din totalul
aleg\torilor `nscri[i `n listele elec-
torale poate câ[tiga prim\ria f\r\
mari emo]ii. 

Ce s-ar ̀ ntâmpla dac\ ar fi dou\
tururi pentru prim\rie? Finala 
local\ ar sem\na cu duelul 

preziden]ial, o confruntare plin\
de surprize. ~n curs\ r\mân doi
candida]i: probabil actualul pri-
mar [i principalul s\u rival local.
Dintr-odat\, dezbaterea s-ar ani-
ma, oamenii locului le-ar afla pro-
iectele, ar avea ocazia s\-i cu-
noasc\, s\ le afle punctele tari [i ce-
le slabe. Primarul `n func]ie n-ar
mai defila de unul singur, iar `n
acest mod n-ar mai fi del\s\tor nici
`n timpul mandatului. Nu de pu -
]ine ori, finala la prim\rie (pe vre-
mea când erau dou\ tururi!) a pro-
dus surprize uria[e. Au existat r\s -
turn\ri spectaculoase, chiar dac\
`n primul tur diferen]a ̀ ntre cei doi
finali[ti a fost de 15-20 de procente.
Pe de alt\ parte, [ansele unui inde-
pendent sau ale unei forma ]iuni
mici de a prinde finala cresc, pen-
tru c\ nu e imposibil s\ ob]in\ 20 de
procente, scor ce ar putea asigura
intrarea `n turul al doilea. 

Dac\ nu vom avea alegeri pen-
tru primar `n dou\ tururi, intere-
sul aleg\torilor va sc\dea de la
scrutin la scrutin, pentru c\ nu
mai exist\ motiva]ie s\ ie[i la vot
când rezultatul e previzibil. ~n
plus, cu cât un primar st\ mai
multe mandate `n post, cu atât e
mai dificil de dat jos prin alegeri
cu un singur tur. 

Pentru consiliile jude]ene, PSD
[i alia]ii (UNPR, PC-PLR) au venit
cu tr\snaia votului indirect. Adi -
c\ [eful de CJ s\ fie ales prin votul
consilierilor jude]eni. Dac\ ar fi
vorba doar de negocieri politice ar
fi `n regul\, dar „m\laiul“ se va
aranja cu fiecare consilier jude -
]ean ales pe listele partidelor mici.
~mi amintesc ce s-a petrecut la Ia[i
`n era Solcanu, când PDSR f\cea
majorit\]i ad-hoc cu PSM, PRM,
PDAR sau PUNR, f\r\ nici o pro-
blem\. Aproape c\ e mai avanta-
jos s\ intri `n CJ pe listele unui
partid mic, pentru c\ [tii c\ vei fi
curtat de granzii jude]ului. 

Solu]ia ideal\ ar fi dou\ tururi
[i la consiliul jude]ean, iar fiecare
partid s\ ias\ cu propriul candi-
dat. Finala jude]ean\ ar deveni `n
acest caz chiar mai interesant\ de-
cât cea de la prim\rie.

PSD vrea s\-[i trag\ partea leu-
lui `nainte ca oamenii s\ mearg\
la urne. Noul PNL nu e nici el foar -
te deranjat de solu]ia social-demo-
crat\, cât\ vreme are deja o mie de
primari [i sper\ ca pe vot politic
s\ câ[tige `n 2016 majoritatea re -
[edin]elor de jude]. 

La consiliile jude]ene, liberalii
`[i vor asigura probabil cam toate
[efiile `n zona Ardealului plus
vreo 2-3 jude]e din afara arcului
carpatic, `n timp ce PSD nu va
avea probleme `n Moldova [i `n
sudul ]\rii. Dac\ am avea alegeri
`n dou\ tururi, fief-urile ro[ii [i
galbene n-ar mai fi atât de u[or de
conservat, iar rezultatul localelor
n-ar mai fi unul previzibil.
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Vagonul cu vorbe
Florin Ghe]\u

~n pres\ a circulat o declara]ie a
Episcopiei Ortodoxe a Maramu-
re[ului [i S\tmarului, `n care Va-
lentinul era numit „nu «Ziua ~n -
dr\gosti]ilor», ci a desfrâului [i a
jocului «de-a c\s\toria»“. ~nal ]ilor
ierarhi li s-a p\rut „o profanare a
memoriei unui martir [i a virtu]ii
castit\]ii faptul de a pune dez -
m\]ul sexual public sub patrona-
jul unui preot sfânt“. Anul trecut,
dac\ `mi amintesc bine, acuza]ia
cea mai popular\ adus\ Zilei ~n -
dr\gosti]ilor era de comercialism,
de s\rb\toare mercantil\. Acum
s-a ajuns la dezm\], adic\ mai r\u
– presupun. Cite[ti declara]ia clo-
cotitoare de mai sus [i `]i [i imagi-
nezi perechi de tineri, poate chiar
de b\trâni, care fac sex sau ceva
asem\n\tor, cât s\ poat\ fi numit

dezm\], ̀ n tramvaie, autobuze sau
parcuri (de[i `n februarie e destul
de frig, a[a c\ dezm\]ul trebuie s\
fi fost ceva mai controlat – poate
prin mallurile bine `nc\lzite din
ora[ele mari).

Conform episcopiei citate, s\r -
b\toarea de Sfântul Valentin `n -
calc\ a [aptea porunc\, cea care
zi ce s\ nu fii desfrânat. Mie nu mi
s-a p\rut niciodat\ a[a, de[i poate
chiar asta m\ arunc\, vai de p\ca-
tele mele, printre al]i desfrâna]i
asemenea. Am v\zut-o `ntotdeau-
na ca pe o s\rb\toare romantic\, a
tandre]ei, a dragostei m\rturisite
deschis. Poate fi [i prilej de
dezm\] [i destr\b\lare, dar asta
depinde de cel ce s\rb\tore[te, nu
de s\rb\toare. Orice poate fi prilej
de dezm\]. La o adic\, se pot ̀ nchipui

variante dezm\]ate – chiar exhi -
bi]ioniste – [i ̀ n ardelenescul stro-
pit al fetelor sau al nevestelor, la
alegere. De[i, e drept, asta-i o s\r -
b\toare p\gân\. Ca [i Plu gu[o rul.
Ca [i Dragobetele – care nu stâr-
ne[te atât de tare nemul]umirea
bisericii.

Bun, [tie toat\ lumea c\ obiec -
]iile clericilor nu au nici un efect
[i c\ o asemenea s\rb\toare ar fi
mai greu de scos din calendarul
social al românilor decât ziua na -
]ional\. Ceea ce nu s-a observat
prea des este c\, `n ciuda asocierii
ei cu Sfântul Valentin, care ex-
plic\ par]ial criticile venite din -
spre biseric\, Valentinul `ndr\ -
gosti]ilor este [i `n lumea occiden-
tal\, [i mai ales la noi, `n Româ-
nia, o s\rb\toare laic\. Nu p\gân\ –

leg\turile cu Lupercalia, oricum
`ndoielnice, nu sunt cunoscute de-
cât de o mân\ de oameni –, nu re-
ligioas\ (calendarul cre[tin-orto-
dox nici m\car nu are vreun
Sfânt Valentin pe 14 februarie), ci
laic\. Pân\ [i prima asociere
`ntre ziua Sfântului Valentin [i
iubirea romantic\ s-a f\cut pe fi-
lier\ cult\, `ntr-un poem din seco-
lul al XIV-lea al lui Geoffrey
Chaucer, Parlamentul p\s\rilor.
Leg\tura cu sfân  tul martir Valen-
tin, atâta cât\ va fi fost, s-a pier-
dut demult [i aproape complet,
a[a c\ ast\zi, `ntr-o societate ori-
cum accentuat laic\, Valentine’s
Day are cam aceea[i `nc\rc\tur\
religioas\ ca – s\ zicem – Ziua Re-
cuno[tin]ei din America.

Iar `n România mai exist\ un

element ce contribuie la succesul
s\rb\torii Valentinului, dincolo
de leg\tura ei cu iubirea. Spre deo -
sebire de majoritatea s\rb\torilor
noastre tradi]ionale, laice sau reli-
gioase, ea a intrat ̀ n cultura local\
ca s\rb\toare de import, una occi-
dental\ [i predominant urban\.
Nu c\ nu ar s\rb\tori-o [i tinerii
de la sat, dar ea s-a r\spândit `n
spa]iul urban [i a fost promovat\
mediatic ca s\rb\toare occiden-
tal\. Urbanitatea ei de sorginte
vestic\ `i confer\ un prestigiu ce
nu ]ine nici de religie, nici de
tradi]ii, ci de o aspira]ie. Face par-
te din recuzita integratoare `n lu-
mea modern\, a[a cum o vedem
azi. {i, `nainte de orice, e totu[i o
s\rb\toare cu [i despre iubire.
Cum s\ nu s\rb\tore[ti a[a ceva?

Ca de obicei, [i anul \sta, de Valentine’s Day, s-au auzit proteste ale bisericii
`mpotriva acestei s\rb\tori. Cele ale bisericii ortodoxe, cult majoritar, au fost,
desigur, mai vocale, chiar dac\ nici biserica romano-catolic\ nu recunoa[te
aceast\ „s\rb\toare a iubirii“. 

Românii e de[tep]i

Radu Pavel Gheo

Alegeri locale cu final previzibil.
Cum spargem cercul?

Valentinul, o poveste urban\

Comisia parlamentar\ de cod electoral a decis modul
`n care vor fi ale[i „boierii“ locali anul viitor: primarul
va fi desemnat `ntr-un singur tur (ca `n prezent), iar
pre[edin]ii de consilii jude]ene vor fi ale[i de c\tre
consilierii jude]eni, [i nu de aleg\tori, cum s-a
`ntâmplat `n 2008 [i 2012.
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D\-ne, Doamne, o... Sal\
de Concert a Neamului!

Nimeni nu-l mai pomene[te pe
Sergiu Celibidache, dirijorul al
c\rui vis a fost de a `nzestra Bu-
cure[tiul cu o mare sal\ de con-
cert ̀ n care s\ poat\ cânta [i s\ fie
auzite mari orchestre `n marele
repertoriu simfonic. Marile or-
chestre vin, este adev\rat, dar
pentru bani grei, [i pleac\ – gân-
dul te duce la Filarmonica din
Amsterdam sau la berlinezi –,
mai mult ca probabil, cu o impre-
sie nenorocit\ despre acustica
S\lii Palatului `n particular [i
despre demnitatea româneasc\
pe plan cultural, `n general.

~n marile centre muzicale ale
lumii – [i este aproape caraghios
s\ auzi compara]ia organizatori-
lor Festivalului „G. Enescu“ cu
Londra sau Lucerna, unde exist\
s\li pe m\sura nivelului marilor
orchestre locale – discu]ia despre
construc]ia unor noi s\li cores-
punz\toare exigen]elor veacului
XXI a fost reluat\ mereu `n ulti-
mul deceniu. Dac\ la Paris pro-
motorii noii Filarmonici au avut
câ[tig de cauz\ – chiar dac\ inau-
gurarea s\lii este urmat\ acum
de un proces `ntre arhitect [i ad-
ministratorii ei –, la München pare
s\ fi ̀ nvins o birocra]ie cultural\,

alimentat\ de o competi]ie nes\ -
n\toas\ `ntre orchestre.

Argumente pentru construc -
]ia unei noi s\li exist\. Un raport
mult citat al Asocia]iei de Cerce-
tare a Consumului revela c\, `n
2013, participarea la concertele
simfonice [i la spectacolele de
oper\ `n Germania a adus veni-
turi mai mari – 712 milioane de
euro – decât cea la concertele pop.
Chiar dac\ marea majoritate a
spectatorilor (peste 70%) a fost din
categoria celor peste 60 de ani,
21% din cei care s-au luptat s\
ob]in\ bilete la concertele clasice
au fost tineri, `ntre 10 [i 19 ani!

München-ul are la dispozi]ie
doar dou\ mari s\li de concerte,
insuficiente pentru apetitul imens
al publicului [i calitatea de clas\
mondial\ a primelor trei dintre
orchestrele sale. ~n prezent, for-
ma]iunea cea mai bun\, cotat\ pe
primele locuri `n topul european,
Orchestra Simfonic\ a Radioului
bavarez, dirijat\ de Mariss Jan-
sons, nu are o sal\ proprie, cân-
tând, de regul\, `n Herkulessaal.
Cu doar 1.200 de locuri, sala a fost
restaurat\ [i inaugurat\ pentru
concerte `n 1953 [i, `n ciuda unei
acustici relativ bune, este departe
de nevoile unei mari orchestre
simfonice. 

~n Herkulessaal a dirijat Or-
chestra Filarmonic\ a München-
ului câ]iva ani buni Sergiu Celibi-
dache, p=n\ la construc]ia [i ina u -
gurarea `n 1984 a s\lii Gasteig, cu
2.400 de locuri, dar un e[ec pe pla-
nul acusticii. Eforturile lui Ser-
giu Celibidache de a o ameliora,
utilizând panouri suspendate, nu
au dat mari rezultate. Mariss
Jansons o spunea deschis `ntr-un
interviu cu un ziarist de la „For-
bes“: „acustica este teribil\. In-
strumenti[tii nu se pot auzi unul
pe altul; sufl\torii nu pot auzi
soli[tii care cânt\ `n fa]\“. 

Dup\ un deceniu de parla-
ment\ri, acordul la care au ajuns
guvernul Bavariei [i oficialit\]ile
social-democrate ale ora[ului a
dezam\git pe toat\ lumea. O sal\
nou\ nu va fi construit\, `n
schimb complexul Gasteig va fi
reconstruit complet, `ncepând
din 2020. Ideea este unanim consi-
derat\ – exceptându-i pe birocra -
]ii culturali [i pe intendentul 

Filarmonicii – o nenorocire pen-
tru via]a cultural\ a ora[ului. Re-
construc]ia s\lii Gasteig, progra-
mat\ s\ dureze doi ani, va lua,
probabil, patru sau mai mul]i ani
[i va l\sa un timp `ndelungat
Mün chen-ul cu o singur\ sal\ de
concert, `n care nu `ncap nici
m\car actualii abona]i ai Filar-
monicii. Aniversarea celor 250 de
ani de la na[terea lui Beethoven,
din 2020, nu-[i va putea g\si ecoul
sperat la München.

Ulrich Wilhelm, intendentul
radioului bavarez, nu [i-a ascuns
dezam\girea: „Decizia de a anula
construc]ia unei alte s\li de con-
cert pentru München [...] este o lo-
vitur\ imens\ dat\ culturii or-
chestrei de faim\ interna]ional\
a Bavariei [i o decizie cu conse-
cin]e grave [i inestimabile. Mün-
chen-ul are deja o problem\ de ca-
pacitate pentru marile concerte
orchestrale. Timpul pe care `l va
lua renovarea va cauza noi dispu-
te `n via]a orchestral\ a ora[ului.
Structurile muzicale ale radiou-
lui bavarez, [...] care au muncit
din greu `n ultimele decenii pen-
tru `nt\rirea vie]ii muzicale din
Bavaria, `[i vor vedea poten]ialul
[i dezvoltarea amenin]ate, la fel
ca [i restul orchestrelor [i organi-
zatorilor priva]i de concerte“.

Orchestra Simfonic\ Radio de
la München are câteva mii de ce-
reri de abonamente anual c\rora
nu le poate da curs `n lipsa unei
s\li de mare capacitate, iar Ma-
riss Jansons, dirijorul celebru ca-
re anun]ase c\ va dona `n contul
noii s\li sfertul de milion de euro
primit ca Premiu Siemens `n 2013
[i c\ abandoneaz\ Amsterdamul,
`n martie, pentru a se dedica or-
chestei müncheneze, a declarat,
`ntr-un interviu cu s\pt\ mânalul
„Die Zeit“, c\ pur [i simplu „`i este
ru[ine“ de o asemenea decizie. 

Binecunoscut [i românilor,
dirijorul Mariss Jansons spu -
nea recent, nec\jit de o de-
cizie a edililor München-ului,
c\ „muzica nu trebuie s\
fie iubit\, dar ei [politi-
cienii] ar trebui s\ `n]e -
leag\ ce este important
pentru ora[ul [i ]ara lor“.
La Bucure[ti, unde mar]i 
s-a dat o adev\rat\ b\t\lie
pe internet pentru un bilet
la concertele Festivalului
„George Enescu“ din
toamn\, iar organizatorii
se mândreau c\ ar fi vân-
dut `ntr-o or\ 25 de mii de
locuri, nimeni nu mai
scoate un cuvânt despre
nevoia unei s\li de concert
adev\rate [i reprezentative
pentru un stat de m\rimea
[i cultura României. {i
aceasta `n ciuda pro teste -
lor publice adresate guver-
nului de dirijori cunoscu]i,
la edi]iile anterioare, [i a
diverselor jur\minte ale
cunoscutului pre[edinte 
cu renume interna]ional 
al festivalului... 

Scrisoare pentru melomani
„Muzica nu trebuie `n]eleas\, ea trebuie ascultat\“ (Hermann Scherchen)

Victor Eskenasy

Rockin’ by myself

Dumitru Ungureanu

Discurile care ne trec zilnic pe lân -
g\ urechi genereaz\ deseori o sta-
re de sa]ietate c\reia nu i se poate
opune nici un antibiotic. Ascul t\ -
torul obi[nuit nu sesizeaz\ discon-
fortul, ocupat cu activi t\]ile ce-i
asigur\ existen]a. Iubitorul unui
anumit gen, fie c\ e preten]iosul
jazz, fie zgubiliticul funk, elegan-
tul progresiv sau popularul rap/
hip-hop, se poate ̀ ndopa cu drogul
preferat pân\ ajunge junkie. De
când urm\resc fenomenul rock,
urm\rit eu ̀ nsumi de himer\, n-am
g\sit prea mul]i maniaci ai vreunui
curent, artist ori grup, cantona]i
`n adora]ie cvasireligi oas\ pentru
idolul ales. Asta pentru c\ rocke-
rii sunt, `n genere, persoane sufi-
cient de inteligente ca s\ judece cu
propriul cap, [i destul de curioase
ca s\-[i extind\ limita cunoa[terii
ascultând, une ori programatic, di-
ferite stiluri mu zicale. Atunci, de
unde vine satura]ia [i de ce se
`ntâmpl\ c\ aman]i p\tima[i ai roc-
kului „sparg“ colec]ia de discuri,
adunat\ cu pasiune ani sau dece-
nii la rând?

Rockerii au sl\biciune pentru
o via]\ f\r\ prea mult\ b\taie de
cap. Oameni dintr-o bucat\, nu
stau prea mult pe gânduri s\ o
„rup\ definitiv cu trecutul“, con-
form prozei celebre a lui Truman
Capote, când simt c\ trecutul devi-
ne un bolovan ce-i ]ine pe loc. Une-
le trupe au predilec]ie pentru „fi-
losofia“ hedonist\ [i compun pie-
se u[oare, cu versuri facile, lesne
decodabile de orice individ fami-
liarizat cu „american way of life“,
chiar dac\ provine dintr-o zon\ cu
`ndelungate tradi]ii belicoase, ca,
de pild\, Balcanii. Ce au Balcanii
cu americanii?, m-ar pocni careva
cu `ntrebarea asta pertinent `ncu-
ietoare. P\i, s\-l numim pe turcul
Ahmet Ertegün, fondatorul [i pre -
[edintele casei de discuri Atlantic,
c\s\torit cu Ioana Maria „Mica“
Grecianu, o românc\, proprietar\

a cândva binecunoscutei (`n SUA)
firme de decora]iuni interioare,
MAC II. Ce leg\tur\ e `ntre astea
[i rock? Niciuna, `n afar\ doar de
cultur\. Cine nu pricepe, puie mâ-
na s\ se informeze!

Dragostea [i ura „sunt a filei
dou\ fe]e“, ca s\-l parafrazez pe
Eminescu. Binomul e `ndeajuns
de analizat `n literatura medical\
de specialitate, a[a c\ nu v\ aga-
sez cu panseuri DIY. Era [i-o
trup\ californian\, Love/Hate,
`ndestul\tor difuzat\ pe la `ncepu-
tul anilor 1990 de canalele radio-
TV, inclusiv TVR. Glazura moda
hairy-metal cu pasaje funk [i so-
louri balade[ti. S-a topit rapid [i-a
fost exclus\ de la tortul boga]ilor,
trupe]ii nefiind capabili sau dor-
nici s\ urmeze c\rarea defri[at\
de Red Hot Chili Peppers pân\ la
vârful de supergrup. „Nighttime,
shooting star, the sun started to
rain/ trees lost branches, gurus’
trances, black-brassiered dan-
cers/ little dears/ showdown’s co-
ming, it’s no joke, mouth is run-
nings, it’s a stroke/ that’s what I
think when I’m so fucked up I
can’t even find the door...“. Am ci-
tat din piesa cu care grupul poate
figura ̀ n vreo antologie rock, Why
Do You Think They Call It Dope?,
mostr\ de funk-metal ce-mi stâr-
ne[te nostalgia dup\... Infectious
Groove! Or, când emi]i asemenea
„lirisme“ cu func]ie de bubble-
gum creieral, n-ai cum pretinde
loc `n panteon. Probabil c\ tipii
nici n-au pretins.

Altfel st\ treaba cu Arthur
Brown [i trupele sale, reunite sub
titulaturi precum Crazy World
sau Kingdome Come. Rockerul
britanic a [ocat, `nc\ din 1968, lu-
mea destul de greu de [ocat a rock-
and-roll-ului, cu piesa Fire, „biblio -
grafie“ obligatorie pentru candi-
da]ii serio[i la statutul de muzi-
cian contemporan. Originalitatea
lui Arthur Brown s-a `mbinat cu
succesul de public, dar cariera sa
e departe de galeria mon[trilor
sacri. {i este de `n]eles dac\ omul
de sub masca multicolorat\ a roc-
kerului cu acela[i nume va fi sim -
]ind ur\ pentru neoplasmul hr\ -
nit cu via]a personal\ mai bine de
cinci decenii...

Când `ns\ `i ascul]i discul re-
cent, Zim Zam Zim (Bronzerat Re-
cords, 2014), `n]elegi de ce ura se
transform\ `n dragoste...

Love/ Hate
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Italian [colit `n tehnici dramatur-
gice `n Spania [i Germania, inte-
resat [i din perspectiv\ teoretic\
de analiza arhitecturii textuale de
tip nou, Carnevali a reu[it, `n
câ]iva pa[i mari, preci[i [i rapizi,
o carier\ interna]ional\, scrierile 
fiindu-i frecvent traduse [i monta-
te. Temele prezentului r\sar abun -
dent din ele, tratate antiaristote-
lic, `n formate care filtreaz\ con-
temporaneitatea recent\. Ce mai
`nseamn\ memoria [i cât mai va-
loreaz\ istoria azi, când totul se
plaseaz\ `n instantaneitatea lui
acum, aici, autoreferen]ial? Cum
definim identitatea [i alteritatea?
Cât e pulsiune [i cât e ra]ionalita-
te `n biografia personal\ [i `n isto-
ria cea mare, a tuturor? Mai exis -
t\ certitudini sau totul depinde
doar de punctul de referin]\, e re-
lativizat? Sunt chestiuni lansate
de Varia]iuni pe modelul lui Krae-
pelin, montat\ `n premier\ pe
]ar\ la Teatrul Na]ional Ia[i, sala
Cub, fluxul interogativ fiind mult,
mult mai larg. 

~n Varia]iuni... subiectul cen-
tral e pierderea memoriei, Alzhei -
merul individual, dar [i cel isto -
ric, c\ci scara micro [i macro,
conectate ombilical, structureaz\
lumea. Trei in[i (Primul b\rbat,
Al doilea b\rbat, Al treilea b\r -
bat), aparent purtând acela[i nu-
me, al psihiatrului care a codesco-
perit demen]a senil\, `nrudi]i sau
poate nu, mai sigur doar doi din-
tre ei sunt neamuri, tat\ [i fiu,
`ns\ nici asta nu e sut\ la sut\ lim-
pede, c\ci paternitatea e un raport
uman atribuit, chiar dac\ fonda-
tor, `ncearc\ s\ re`nvie izvorul de
amintiri al celui mai vârstnic.
Cert, Al treilea b\rbat e medic,

cercet\tor angrenat `n documen-
tarea unui studiu [tiin]ific legat
de degenerativitatea biologic\.
Secven]e biografice blurate de
complicate procese psihochimice
care afecteaz\ memoria/identita-
tea – unele cauzate de vârst\, alte-
le reprimate de traume [i spaime –
curg, `n reluare, `n [iruri de „ra-
me“ al c\ror rost e s\ decupeze
existen]a celui mai `n etate, s-o ex-
trag\ din uitare. Constitutiv, pie-
sa [i spectacolul sunt o serie de
frame-uri dramaturgice, reluate
cu sensibile, abia sesizabile dife-
ren]e, constând, de exemplu, `n jo-
curi de cuvinte, stimulând capaci-
tatea fic]ional\ a privitorului.

Dialogurile sunt laconice, se poar -
t\ `n doi, rareori `n trei, generând
treptat [i alte teme, grave, precum
r\zboiul, globalizarea, diavolul,
Dumnezeu. {i, s\ nu uit, stufatul
de iepure! Urechiatul este perso-
naj central, prezent, `n diverse
m\rimi [i `nf\]i[\ri – natural\, ca
vânat, proiec]ie animat\ (Andrei
Cozlac), supradimensionare buta-
foric\ [i... toc\ni]\. Ca toate ele-
mentele din universul dramatur-
gic al lui Canevali, [i iepurele
ajunge semn: al fricii [i la[it\]ii; al
strategiilor de supravie]uire; ori o
fi al blânde]ii [i dr\g\l\[eniei? 

Hiperrealism, pu]in absurd, ce-
va grotesc sunt registrele `ntre
care, `n urma textului, pendu lea -
z\ spectacolul lui Alexandru Dabi-
ja. ~n mare m\sur\, cu respect fa]\
de litera autorului, renun]ând doar
la câteva pasaje, dar urmând `n -
tocmai didascaliile, regizorul a
construit elegant, inteligent, curat
o mizanscen\ care te include `n
haloul ei. Laten]ele dramaturgicu-
lui respir\ din punerea `n sce n\,

dar punctul de maxim\ atractivi-
tate `l constituie scenografia. ~n
stilul care l-a impus, Drago[ Buha-
giar a propus un decor realist,
chiar naturalist ca alc\tuire – in-
teriorul patinat al unei case –, ca-
re `[i dezv\luie treptat poten]ialul
semantic, lucrând dinamic `n fa-
voarea reprezenta]iei, mobilându-l
cu obiecte scenice c\rora le-a `n -
vins rezisten]a la simbolizare. Ta-
bloul e matricea pe care o identi-
fici peste tot, ̀ n forma casei/came-
relor, a oglinzii, a cadrului unei
picturi care a l\sat urme pe pere-
te. Tabloul e depozitarul memo-
riei, una dintre variantele de arhi-
vare. Oglinda din prim-planul
`nc\perii cu u[i f\r\ clan]e – poate
fi foarte bine un perimetru dintr-o
institu]ie psihiatric\, dar la fel de
bine poate fi mintea Primului
b\rbat, mediu de captivitate a per-
sonajelor – e prin natura [i desti-
na]ia ei obiect al reflect\rii. Dar
Buhagiar a dezvoltat-o ca func]io-
nalitate estetic\, a f\cut-o s\ „joa-
ce“: opaciz=nd-o [i transformând-o
`n blanc, `ntr-un lapsus `n care
aducerile aminte patineaz\; [i `n
suport pentru proiec]ia amintiri-
lor `n varianta filmat\ (Constan-
tin Dimitriu), `ntr-o punere vizu -
al\ `n abis; [i cap\t=nd transpa-
ren]\ [i adâncime devine cabi-
net/acvariu, delimitând un loc
pentru observa]ii [i `nregistr\ri
de date. Recursul la aide memoi-
re-uri implic\ forme de documen-
tare a trecutului prin albumul 
foto, filmul `n film, filmul `n timp
real [i cel proiectat, filmul docu-
mentar (de la fondarea UE, ima -
gini din conflicte armate). Pre-
zen]a palpabil\, fizic\ e `nlocuit\
cu prezen]a sugerat\, `n absen]a
unor certitudini depline. ~n tic\i -
tul a dou\ ceasuri care comensu-
reaz\ implacabil scurgerea vremii.
{i care, deloc `ntâmpl\tor, sunt fi-
xate la ora 12 `n debutul reprezen-
ta]iei. Survin [i elemente scenice
surpriz\, pere]i care se deschid [i
de dup\ care apare, conform indi-
ca]iilor lui Carnevali, un ditamai
Iepuroiul, hiperbolizat (Radu Ho-
miceanu), de efect, chiar dup\ ce
b\rba]ii redau re]eta mânc\rii.

Universul Varia]iunilor... e ex-
clusiv masculin, axat pe filia]ie,
dar f\r\ testosteron, o masculinita-
te temperat\ de ideea de castrare,
de simbolistica iepurelui, de decre-
pitudinea vârstei a treia. Echivo-
curile inten]ionate ale textului,
dezvoltate regizoral [i semantizate

scenografic, contrariaz\ recepto-
rul, prin rewind-uri `n care rea-
lit\]ile devin tot mai confuze, repe-
tând rutina bolii. Lectura realit\]ii
propus\ de Carnevali grefat\ pe fi-
gura ini]ial\, pater familias, oblig\
spectatorul la decriptare, interpre-
tare, asociativitate. 

Fragilitatea noii produc]ii vine
`ns\ din sus]inerea actoriceasc\,
iar când componenta aceasta va fi
rezolvat\, atunci spectacolul va
atinge cota `nalt\ pentru care are
poten]ial. ~n rolul b\rbatului seni-
lizat, C\lin Chiril\ `ncearc\ o
compozi]ie utilizând nepotrivit
cheia caricatural\, ducându-[i per -
sonajul spre comic, dar atrofiindu-i
profunzimile. De[i traverseaz\ gra -
de [i nuan]e ale umanului – e când
tat\, când copil, când maior, când
tân\r speriat de r\zboi, când b\ -
trân incapabil de aduceri aminte –
, interpretarea sa e liniar\, la pri-
mul strat al lucrurilor. Mai `mpli-
nit e monologul lui filmat, mult
deasupra momentelor live. Doru
Aftanasiu, Al doilea b\rbat, e fiul

supus, r\bd\tor, care ̀ n]elege pier -
derea memoriei ca o mo[tenire de
familie. ~n minimalismul drama-
turgic al lui Carnevali, Doru Afta-
nasiu nu g\se[te nici el alte resur-
se creative decât acelea pe care 
le-am mai v\zut [i `n alte con-
struc]ii de rol ale sale. ~i lipse[te
nota distinct\, diferen]a. Iar Ionu]
Cornil\ e precipitat [i imprecis, ̀ n
egal\ m\sur\, desenând un doctor
tern, f\r\ contur.  

Davide Carnevali e un autor la
care emo]ionalitatea e remaniat\
`n favoarea unei aseptiz\ri a afec-
telor. Spectacolul realizat pe Varia -
 ]iunile... sale las\ senza]ia c\ ceva
`]i scap\, c\ ceea ce vezi poate fi [i
a[a, dar poate fi la fel de bine [i alt-
fel. Vorbe[te despre amnezie, dar
[i despre P\mânt, despre art\, de -
spre fric\, despre conflagra]ii. Cu-
prinde [i publicul prin spotul pu-
ternic pe actori, care se `ntinde [i
asupra privitorilor, prin actorii ca-
re se a[az\ printre spectatorii din
primul rând. Suntem `mpreu n\ `n
aceea[i oal\: a toc\ni]ei de iepure! 

Re]et\ pentru toc\ni]a de iepure
Datul `n spectacol
Olti]a C`ntec

Pinacoteca din Petrila
Ion Barbu

Reprezentant al noii dramaturgii europene, Davide Carnevali favorizeaz\
nonlinearitatea, repetitivitatea, nonepicul, destructurarea, tr\s\turi ce confer\
lucr\rilor sale pentru scen\ o stranietate care le scoate din rând. 
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INTERVIU CU SCRIITOAREA ADELA GRECEANU

„~n to]i ace[ti ani am
plimbat poezia prin minte“

Interviu realizat de 
Veronica D. Niculescu

Drag\ Adela Greceanu, o s\
te `ntreb de la bun `nceput:
pe unde ai plimbat poezia `n
cei zece ani care au trecut de
la un volum la cel\lalt? Ce s-a
`ntâmplat cu ea când a]i tra-
versat `mpreun\ romanul Mi -
reasa cu [osete ro[ii? Ce s-a
intensificat, ce s-a domolit? Ce
s-a ad\ugat, ce s-a pierdut? 

Drag\ Veronica D. Niculescu,
`n to]i ace[ti ani am plimbat poe-
zia prin minte. Prin minte, da,
mai mult decât oricând, a[a cum
a[ fi plimbat prin gur\ o bom-
boan\ care nu vrea s\ se topeasc\.
O bomboan\ cu un un gust pe care
n-am reu[it `nc\ s\-l identific.
Poate p\rea surprinz\tor, nu?
Poate unii se a[teapt\ ca sediul
poeziei s\ fie inima, doar scriem
poezie ca s\ exprim\m sim]iri ale-
se `n cuvinte alese. Nimic mai
gre[it, cred eu. Poezia scris\ „din
suflet“ [i atât e cea mai proast\
poezie, de fapt nici nu e poezie.
Poezia nu `nseamn\ s\ oftezi de
doruri sau s\ te `nduio[ezi `n fa]a
ging\[iei primilor ghiocei. Gellu
Naum spune `ntr-o `nregistrare
„eu am fost un poet demn, nu am
plâns pe malul apelor“. Ei, [i plim-
bând poezia prin minte, am `nce-
put s\ `n]eleg c\ pe ea o caut scri-
ind, indiferent c\ rezultatul se
prezint\ sub form\ de roman, de
povestire sau chiar de poem. Ba
mai mult, plimbând poezia prin
minte, am `nceput s\ `n]eleg c\ pe
ea am c\utat-o mereu, `ntr-o for -
m\ sau alta, cu ochii larg `nchi[i
sau cu urechile bine ciulite, scri-
ind sau pur [i simplu crescând.
~mi amintesc dup\-amieze lungi
de var\, `n adolescen]\, când tân-
jeam s\ mi se `ntâmple „ceva fru-
mos“, nu aveam cuvinte [i nici

imagini pentru asta, dar [tiu
acum c\, pân\ la urm\, „ceva fru-
mos“ mi s-a `ntâmplat pe la [apte-
sprezece ani. A fost o var\ `n care
mi s-au ascu]it sim]urile [i am
con[tientizat c\ m\ uit la lume [i,
mai ales, c\ fac parte din ea. A fost
teribil s\ tr\iesc zi de zi cu sen -
za]ia asta de echilibru atât de fi-
resc [i atât de greu de atins, de
fapt: c\ fac parte din lume. Am nu-
mit-o „vara trecut\“. Am scris
despre ea [i voi mai scrie. S-au in-
tensificat astfel c\utarea, plimba-
tul prin gur\ al bomboanei care
nu vrea s\ se topeasc\. Ce m\ tem
s\ nu pierd este un soi de pros -
pe]ime, senza]ia aceea de nou, pe
care o ai `n copil\rie aproape `n
fiecare moment. Dar m\ ag\] de
ideea lui Mircea C\rt\rescu –
dup\ p\rerea lui, „cântecele ino -
cen]ei“ ar trebui s\ vin\ dup\
„cântecele experien]ei“. 

„Metisaj literar“, a[a `]i pla -
ce s\ nume[ti felul t\u de a
scrie. Ai scris un roman din
perspectiv\ de poet, iar acum
ai publicat un volum de poe -
zie unitar ca o povestire, cu
fir narativ [i personaje. Un
volum de poezie, cum `]i pla -
ce s\ spui, [i nu de poezii.
Adic\?

{i cuvintele s`nt o provincie es-
te o carte de poezie pe care m-am
str\duit s-o construiesc cu hot\râ-
rea [i rigoarea unui [oarece care
`[i sap\ o vizuin\. Dup\ primele
trei, patru texte, v\zând c\ deja re-
iau personaje [i idei – ideea de
„provincie“ mai ales –, mi-am dat
seama c\ a[a vreau s\ lucrez tot
volumul. {i, ca un cadou, lucruri-
le s-au legat [i peste (sau pe sub)
inten]iile mele. Am constatat,
spre finalul scrierii c\r]ii, c\, `n a
doua jum\tate a volumului, perso-
najul Adila face exact ce anun]ase
`n primul text c\ face ̀ ntr-o anumit\

situa]ie. „Folosesc mai mereu cu-
vintele altora/ când trebuie s\
vorbesc“, spune ea la ̀ nceput. {i ̀ i
las pe cititori s\ descopere cum se
dovede[te adev\rat acest enun].
Da, practic metisajul literar [i re-
zultatul sunt ni[te texte creole, `n
ADN-ul c\rora intr\ gene de la
mai multe rase literare. Mi-am
c\utat propria lume a treia, am
`ncercat s\ devin nomadul pro-
priei mele limbi, cum spun Deleu-
ze [i Guattari, când descriu ceea
ce ei numesc „literatur\ minor\“. 

~n cât timp [i cum s-au adu -
nat poeziile din {i cuvintele
s`nt o provincie? Cum ai con-
struit cartea?

Am scris mai `ntâi cinci texte,
pe care le tot citeam la festivaluri
de poezie. ~n anul acela, 2013, am
citit acelea[i cinci texte [i la Festi-
valul de Poezie [i Muzic\ de Ca-
mer\ de la Bistri]a, [i la Festivalul

„Dilema veche“ de la Alba-Iulia, [i
la Maratonul de poezie feminin\
de la Bra[ov. Câ]iva oameni au
auzit aceste cinci texte de dou\,
dac\ nu chiar de trei ori, astfel c\
mi s-a f\cut ru[ine [i mi-am zis c\
trebuie s\ mai scriu [i altele, c\ ui-
te, m\ invit\ lumea la festivaluri
[i eu tot cu astea cinci. Se pare c\
am scris restul c\r]ii destul de re-
pede, `n câteva luni, la 1 septem-
brie 2014 am predat cartea `n for -
m\ final\. Mult a fost pân\ am
g\sit vocea personajului narator,
Adila. Apoi am `ncercat s\ des-
cop\r for]a scrisului la persoana a
treia. For]a distan]ei. {i am `ncer-
cat s\ descop\r for]a scrisului la
persoana a doua. Tensiunea dis-
tan]ei. {i am `ncercat s\ redes-
cop\r for]a scrisului la persoana
`ntâi. Poezia distan]ei.

~n cartea ta, totul se petrece
`ntre `nfloritul castanilor [i
prim\vara cu cârpe zdren]ui te

la ferestrele unui `nsingurat.
Pic\turile de sunete [i `ntâm-
pl\ri din afar\ – din ve cini,
din strad\, din magazine –
cad ca ni[te pic\turi chi ne -
ze[ti `ntr-un ocean interior
dilatat. Cine este aceast\ fe-
meie/feti]\, Adila? Ce mar-
gine p\ze[te ea, de ce, pentru
ce, ce o sperie cel mai mult [i
ce iube[te ea cel mai mult?

Adila e o femeie-feti]\ singur\,
care st\ la fereastra garsonierei
sale de la etajul opt [i prive[te la
ce se `ntâmpl\ pe str\du]a care
desparte blocul de cimitir. La un
moment dat se hot\r\[te s\ nu
mai doarm\ acas\ o vreme. Vor-
be[te cu ea ̀ ns\[i ̀ ntr-un monolog
coerent-articulat, ca `ntr-o nara -
]iune clasic\, dar când trebuie s\-i
vorbeasc\ altcuiva, discursul ei se
dezarticuleaz\, se frânge, f\r\ s\-
[i piard\, zic eu, coeren]a. ~i lip-
se[te cu des\vâr[ire talentul de a
fi femeie, `n schimb are marele ta-
lent de a sta deoparte, de a trece
neobservat\, de a fi doar un fel de
cap de redare prin fa]a c\ruia se
deruleaz\ banda magnetic\ a rea-
lit\]ii. Nu p\ze[te nimic. Se consi-
der\ o provincial\ fa]\ de tot [i de
toate. Nu e o bizar\, nu e o margi-
nal\, nu e o inadaptat\. E doar o
provincial\. De altfel, `n cartea as-
ta cuvântul „provincial“ nu e
sino nim cu cuvântul „marginal“,
nici cu cuvântul „minoritar“. ~n
schimb, `n cartea asta cuvântul
„tartin\“ e sinonim cu cuvântul
compus „cvasinecunoscut\“ [i cu
expresia „a gestiona o rela]ie“. 
N-a[ vrea s-o tr\dez [i s\ spun eu
ce o sperie cel mai mult [i ce iu-
be[te cel mai mult. Ce pot s\ spun,
`ns\, este c\ `l `n]elege foarte bine
pe Bartleby, copistul, cel care ̀ ntr-o
zi s-a a[ezat `n fa]a ferestrei de la
biroul s\u [i n-a mai vrut s\ se
mi[te de acolo [i la orice solicita-
re, la orice rug\minte, la orice
`ntrebare r\spundea „I would pre-
fer not to...“ – „prefer s\ nu...“. 

„Poezia se na[te foarte mult
din iubire, dar se na[te mult
[i din ur\“, a spus Nora Iuga
la recenta voastr\ sear\ de
poezie de la Libr\ria Bastilia,
amintindu-[i de perioada cen -
zurii comuniste. O excelent\

Spre sfâr[itul anului trecut, Adela Greceanu publica 
la Editura Cartea Româneasc\ {i cuvintele s`nt o
provincie, un volum de poezie, nu de poezii, a[a cum
`i place chiar autoarei s\ spun\, volum prezent `n
bilan]urile cu apari]iile interesante din 2014 [i
catalogat de câ]iva cronicari ca fiind cea mai bun\
carte de poezie a anului trecut. Despre poezie 
[i provincii, `ntr-un interviu cu Adela Greceanu.
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sear\ de poezie [i de pri e te -
nie – nu pot s\ nu o amintesc.
Tu ce crezi, care mai sunt as -
t\zi impulsurile pentru care
se scrie poezie?

O, ce `ntrebare dificil\! A[ pu-
tea s\ m\ hazardez [i s\-mi dau cu
presupusul, dar ce rost ar avea?
Ce [tiu eu despre cei care scriu azi
poezie? Pot vorbi, eventual, `n nu-
mele meu, pot spune, eventual, ca-
re sunt impulsurile mele, `n ideea
c\ ar interesa pe cineva. Am `nce-
put s\ scriu poezie cu adev\rat
atunci, `n „vara trecut\“ despre
care am povestit, când parc\ ve-
deam lumea pentru prima oar\ [i
tot pentru prima oar\ `n]elegeam
c\ fac parte din aceast\ lume [i
senza]ia era de bucurie f\r\ sea -
m\n. Tot ce am scris dup\ aceea,
`ncepând chiar cu o parte dintre
textele din primul meu volum,
poate c\ n-a fost decât o c\utare a
„verii trecute“, o `ncercare de re-
constituire, de recuperare a ei. {i
poate c\ acesta va fi `ntotdeauna
motorul scrisului meu, aceast\
c\utare. 

Voi, cele dou\ prietene stând
a[ezate pe grani]a unde ge -
nurile se amestec\, v-a]i gân-
dit vreodat\ s\ scrie]i ceva
`mpreun\? A spus-o mult\ lu -
me: seara de la Bastilia a fost
un concert, vocile voastre
sun\ foarte bine `mpreun\...

Dac\ a fost un concert seara
aceea, atunci cu siguran]\ Nora a
fost solista, iar eu backing vocalis-
ta. Cu Nora am petrecut zile,
s\pt\mâni, luni, ani de discu]ii. 
I-am spus de curând c\ nu-mi
amintesc despre ce vorbeam. Dar
c\ `mi amintesc c\ practicam un
fel de gândit `mpreun\, ne prelun-
geam una alteia gândul sau ideea
[i `nl\n]uirile astea puteau dura
ore-n [ir. ~]i dai seama c\ ne sim -
]eam foarte de[tepte când ne ̀ ntâl-
neam. Nora a [i zis `ntr-un inter-
viu, cu ironie [i autoironie, desi gur,
c\ `mpreun\ ne sim]eam geniale.
Ar fi fost poate grozav s\ punem
pe h=rtie sau s\ `nregistr\m acest
g=ndit `mpreun\. Sau poate c\ ar
fi fost oribil de dezam\gitor. Era
extrem de mult\ via]\ ̀ n felul cum
vorbeam noi [i poate c\, turnat `n
cuvinte pe hârtie, din acest zvâc
vital nu s-ar fi ales nimic. Cred c\
am vrut o dat\ s\ `nregistr\m ce
vorbim, parc\ am [i adus reporto-
fonul la o `ntâlnire, dar cu sigu-
ran]\ nu s-a ales nimic din tentati-
va aceea de imortalizare a genia-
lit\]ii noastre. 

Crezi `n gândirea din afara
cuvintelor, cea despre care ]i
s-a spus, ca student\ la Litere
la Sibiu, c\ nici nu exist\...
La Beckett apare obsesiv

b\t\lia surd\ cu „exprima -
rea inexprimabilului“. S\ fie
acolo un soi de capital\, `n
jurul c\reia se `mbulzesc,
atât de provinciale, cuvinte -
le? Cum e cu aceast\ gân dire
„colc\itoare“, cea f\r\ de cu-
vinte? 

Dac-a[ [ti, nu s-ar mai povesti,
s-ar explica inexplicabilul. Dar
pot spune c\ poezia are mare leg\ -
tur\ cu colc\iala sensurilor din
afara cuvintelor, c\ poezia reu -
[e[te uneori s\ fie acea for]\ care
smulge câte un nou sens de-a colo
[i-l impune dincoace, `n lumea
limbajului articulat. Am g\ sit [i la
Herta Müller ceva ase m\n\tor,
mult mai frumos [i mai limpede
spus, `n Regele se-nclin\ [i ucide:
Nu-i adev\rat c\ pentru orice
exist\ cuvinte, [i nici c\ gândim
totdeauna cu ele. [...] Domeniile
l\untrice nu se suprapun cu lim-
ba, ele te târ\sc ̀ ntr-acolo unde cu-
vintele nu-[i pot avea s\la[. {i,
adeseori, tocmai despre lucrurile
esen]iale nu se mai poate spune
nimic. Iar impulsul de a vorbi de -
spre ele func]ioneaz\ bine tocmai
pentru c\ `[i rateaz\ ]inta. Iar cu-
vintele sunt personaje importante
`n noua mea carte – o spun cu ris-
cul de a-i speria pe cei care n-au ci-
tit-o. Cuvântul „tartin\“, de pild\,
are un rol central. 

Cât conteaz\ pentru tine fap-
tul c\ lucrezi ca jurnalist la
radio de foarte mul]i ani,
practic de când ai terminat
facultatea, c\ iei interviuri,
c\ ascul]i oameni, voci, p\ -
reri, c\ se perind\ atâtea eve -
nimente `n jurul t\u [i c\ faci
selec]ii din toate acestea? 

Datorit\ faptului c\ lucrez de
atâ]ia ani la radio mi s-a ascu]it te-
ribil auzul. Poate de aceea [i scri-
sul meu e mai degrab\ „pe sonor“
decât „pe vizual“. {i, ascu]indu-
mi-se auzul, se `ntâmpl\ c\ `nre-
gistrez cu u[urin]\ tot felul de con-
versa]ii din metrou, din tren, din
pia]\. Ador s\ trag cu urechea! Pe
de alt\ parte, sunt voci care m\
pot scoate din min]i – prin r\uta-
te, prostie, indolen]\, mârl\nie,
suficien]\, rea inten]ie. Amos Oz
spune c\ el cite[te oamenii dup\

pantofii pe care `i poart\. Eu m\
amuzam cândva spunându-mi c\,
dac\ m-a[ antrena un pic, a[ putea
citi un om dup\ voce. ~i datorez,
da, radioului ascu]irea auzului [i
`mi pare bine c\ am `n]eles ur -
m\torul lucru foarte important:
s\ faci radio `nseamn\ `n primul
rând s\ ascul]i, abia apoi s\ vor-
be[ti. ~n fond, [i s\ scrii `nseamn\
`n primul rând s\ ascul]i, s\ vezi
[i abia apoi s\ vorbe[ti. 

Cite[ti foarte mult\ litera tu -
r\, faci recomand\ri prin
emisiunile tale. Cum ai con -
vinge un tân\r cititor s\ ci -
teasc\ autori români? 

I-a[ citi, pur [i simplu, ni[te
fragmente din Exuvii de Simona
Popescu, din Nostalgia lui C\r -
t\rescu, din Supravie]uirile lui
Radu Cosa[u, din Apropierea lui
Marin M\laicu-Hondrari, din Bu-
cla lui T.O. Bobe (c\ tot s-a reedi-
tat) – carte de poezie! I-a[ citi, de -
sigur, [i un fragment din Zenobia
de Gellu Naum, de pild\ cel `n ca-
re doamna Gerda spune c\ ea
spal\ [i usturhoiul, atât e de cur-
hat\ – ca s\ vad\ c\ literatura ro-
mân\ are [i umor chiar când vor-
be[te despre lucruri foarte serioa-
se, mai ales atunci, `n cazul lui
Naum. {i citesc bine, nu teatrali-
zez, nu falsez, am voce frumoas\,
c\ lucrez la radio. 

{i cuvintele s`nt o provincie
figureaz\ `n bilan]urile cu
volumele ap\rute anul tre-
cut, ca una dintre cele mai
bune c\r]i de poezie. Doi ti -
neri critici o numesc chiar
cea mai bun\. Care sunt `ns\
favoritele tale dintre c\r]ile
ap\rute anul trecut?

Le mul]umesc pentru generozi-
tate criticilor care au amintit car-
tea mea `n bilan]urile pe anul tre-
cut [i mai ales le mul]umesc lui
Dan-Liviu Boeriu [i Marius Chi-
vu pentru entuziasmul cu care au
recomandat-o drept cea mai cea,
la categoria poezie. Cosmin Ciot-
lo[ a scris un text `n care a `n]eles,
spre imensa mea bucurie, c\ am
tatonat „minoratul“ despre care
vorbesc Deleuze [i Guattari. Iar o
cititoare de curs\ lung\, Eli B\ dic\,

a scris c\ prin cartea mea s-a rea-
propiat de poezie. Cum s\ nu te
bucuri? Anul trecut au ap\rut,
poate mai mult decât `n al]i ani,
c\r]i excelente de poezie, dac\ ar
fi s\ amintesc doar anaBASis de
Bogdan-Alexandru St\nescu, Bos-
nia. Partaj de Miruna Vlada,
C\lc`iul lui Magellan de Octavian
Soviany, Vocea Domnic\i Drumea.
Profit de faptul c\ m-ai `ntrebat
care sunt favoritele mele dintre
c\r]ile ap\rute anul trecut, deci
nu doar dintre c\r]ile de poezie, ca
s\ amintesc [i câteva traduceri:
Demonul amiezii de Andrew Solo-
mon, Aproape de inima vijelioas\
a lumii de Clarice Lispector [i ne-
ap\rat Foc palid de Vladimir Na-
bokov, `n traducerea ta, drag\ Ve-
ronica D. Niculescu. Asta ca s\ m\
rezum la trei c\r]i traduse. M-am
bucurat mult de inaugurarea se-
riei Gheorghe Cr\ciun, la Cartea
Româneasc\ – un autor care ar
trebui citit/recitit de to]i tinerii
care scriu sau vor s\ scrie litera-
tur\, un autor care ar trebui recu-
perat/asimilat ̀ n scrierile celor ce
vin, altminteri literatura român\
va rata o miz\ esen]ial\, uite, o
spun a[a, ap\sat. {i m-am bucurat
de asemenea c\ a ap\rut o selec]ie
din poezia lui Iustin Pan]a – la 

Casa de Editur\ Max Blecher –, alt
autor important care am impresia
c\ a intrat `n umbr\. A[ vrea s\
m\ `n[el [i dovada c\ m\ `n[el s\
fie chiar aceast\ antologie pe care
sper s\ o citeasc\ oamenii cei mai
tineri interesa]i de poezie. Am [i
dou\ mari a[tept\ri pentru 2015:
un nou volum de Svetlana Câr-
stean [i 2666, ultimul roman al lui
Roberto Bolaño, care sper c\ `n
sfâr[it va ap\rea [i la noi.

Care sunt micile bucurii ale
unei zile?

Nu sunt pu]ine, dar am s\ enu -
m\r acum doar trei: cafeaua b\ -
ut\ acas\, la micul dejun, cafeaua
de la automatul din radio, cafeaua
reg\sit\ acas\, fiindc\ n-am apu-
cat s-o beau pe toat\ `nainte s\
plec la munc\.

Nemul]umirile?

Nici ele nu sunt pu]ine. Doar
câteva: c\ nu sunt destul de ordo-
nat\, disciplinat\, harnic\, promp -
t\, limpede `n exprimare [i rigu-
roas\.

Inspira]ie sau h\rnicie?

{i, [i. ~n acela[i timp.

Adela Greceanu (pseudonimul Adelei Maria Martin, n\scut\
Du]u) s-a n\scut la Sibiu ̀ n 1975, a studiat jurnalistica, iar din 1998 lu-
creaz\ la Radio România Cultural [i tr\ie[te `n Bucure[ti. A debutat
`n 1997 cu volumul de poezie Titlul volumului meu, care m\ preocup\
atât de mult... (Editura Eminescu), urmat de Domnisoara Cvasi
(Editura Vinea, 2001) [i ~n]elegerea drept `n inim\ (Editura Paralela
45, 2004). ~n 2008 a publicat romanul Mireasa cu [osete ro[ii (Editura
Polirom), iar la finalul lui 2015 i-a ap\rut volumul {i cuvintele s`nt o
provincie (Editura Cartea Româneasc\). Este inclus\ `n antologia de
povestiri române[ti Skräpliv, ap\rut\ ̀ n 2013 la editura suedez\ 2244,
parte a prestigiosului grup editorial Bonnier.
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Iulia Blaga

Oricât de bun e un film – atunci
când nu e f\cut de un maestru ca-
re s\ aib\ un cec `n alb (oricât ar
nega selec]ionerii asta), selec]io-
narea [i premierea `ntr-un mare
festival ]in foarte mult de noroc.
Sor]ii au vrut ca al treilea lungme-
traj al lui Radu Jude s\ fie termi-
nat acum, s\ fie luat ̀ n Competi]ie
la Berlin, s\ se bat\ cu filmele lui
Jafan Panahi [i Terrence Malick
[i s\ fie premiat pentru regie.
~nainte de ceremonie m-am gândit
c\ ar fi posibil ca juriul prezidat
de americanul Darren Aronofsky
s\ recunoasc\ `n Aferim! un film
mai `ndr\zne] stilistic decât Taxi
[i s\ `i dea Ursul de Aur. N-ar fi
fost o surpriz\, dar n-ar fi fost `n

logica festivalului. Berlinala e un
festival politic, selec]ionerul Die-
ter Kosslick a spus-o clar `n seara
ceremoniei. Or, ce vrei mai mare
declara]ie de sus]inere a libert\]ii
de expresie [i a unui mare cineast
care, de[i nu mai are voie s\ lucre-
ze `n ]ara sa, face un film luminos
[i cald decât un Urs de Aur? Taxi
nu e o capodoper\ [i nu deschide
drumuri noi `n cinema, dar e, a[a
cum spune statement-ul juriului,
opera unui cineast „care a dep\[it
limit\rile impuse [i care, f\r\ s\
se lase `nfrânt, a semnat o scrisoa-
re de dragoste c\tre cinema, ]ara
sa [i oamenii ei“. 

Chilianul El Club/ The Club,
recompensat cu al doilea premiu
ca importan]\, Grand Jury Prize,
e [i el mai „de larg\ respira]ie“ 

decât Aferim![i cu b\taie mai scurt\
`n realitatea imediat\ pentru c\
denun]\ ipocrizia Bisericii Catoli-
ce care ascunde cazurile de pedofi-
lie, trafic de copii [i alte p\cate s\ -
vâr[ite de preo]i, terminându-se
pe un palier care `l transform\ `n -
tr-un tablou al condi]iei umane
sortite de-a pururi s\ p\c\tuiasc\
[i s\ pl\teasc\ pentru p\catele ei. 

Aferim! e mai original [i nu
prinde la toat\ lumea, dovad\ c\
un critic sârb, cooptat `n acest an
s\ dea stele pe ultima pagin\ din
„Screen International“, i-a dat o
singur\ stea, considerându-l deci
mediocru, `n vreme ce Jay Weis-
sberg, un foarte bun cunosc\tor al
cinemaului românesc, a scris o
cronic\ ditirambic\ `n „Variety“,
numindu-l „excep]ional“. {i eu
am auzit critici români spunând
c\ filmul nu e cine [tie ce. Aferim!
se va impune ̀ n timp ca o oper\ de
referin]\. Nici nu poate fi `n]eles
`n adâncime dintr-o singur\ vizio-
nare, dar e clar c\ nu e doar un
film despre ]igani, ci unul despre
tradi]ie, despre cum se paseaz\
prejudec\]ile de la o genera]ie la
alta [i un tablou al prezentului
v\zut printr-o ram\ temporal\.

Spre deosebire de alte filme (de
pild\, The Turin Horse de Béla
Tarr) care folosesc alb-negrul pen-
tru a izola opera respectiv\ `n
atem poral, superba imagine a lui
Marius Panduru, `mpreun\ cu
scenografia Augustinei Stanciu [i
costumele Danei P\p\ruz, se adaug\
dialogurilor luate ca atare din

scrierile epocii ca s\ dea un film
cât mai aproape de ceea ce cred
autorii c\ ar fi putut fi realitatea
`nceputului de secol XIX. 

Când a primit trofeul, Radu
Jude a spus: „Centrul Na]ional al
Cinematografiei ar trebui s\ sus -
]in\ mai bine calitatea actului ci-
nematografic“, echilibrând-o pe
produc\toarea lui Aferim!, Ada
Solomon, care la conferin]a de
pre s\ a filmului a declarat c\ „sta-
rea finan]\rii de la CNC e din ce ̀ n
ce mai bun\ [i c\ CNC e acum
condus de oameni care `n]eleg ci-
nemaul“.

La poalele vulcanului

Ixcanul/Ixcanul Volcano, de Jay-
ro Bustamante, care a fost distins
cu Premiul Alfred Bauer pentru
un film care deschide noi perspec-
tive, e bine `nchegat pentru un de-
but [i foarte frumos, de[i evit\ cu
gra]ie exotismul. Bustamante, ca-
re a studiat `n Europa, ceea ce i-a
permis s\ g\seasc\ ulterior fi-
nan]\ri [i s\ dezvolte proiectul la
Rotterdam, a plecat de la pove[tile
auzite de la mama sa medic, con-
struind povestea unei familii de
indigeni Kaqchikel maya – tat\,
mam\ [i fiic\, care ̀ ncearc\ s\ su-
pravie]uiasc\ pe terenul dificil
din vecin\tatea vulcanului activ
Ixcanul. De[i p\rin]ii o promit pe
foarte tân\ra lor fiic\ administra-
torului terenului pe care lucreaz\
la recoltat cafea, fiica are alte 
planuri, acceptând s\ se culce cu

un tân\r doar ca s-o ia cu el `n
SUA. Dar acesta o las\ pe Maria
cu buza [i cu burta umflat\, ceea
ce (contrar a[tept\rilor noastre)
une[te [i mai mult familia. Tat\l
nu o pedepse[te pe Maria atunci
când afl\ adev\rul, mama nu se
enerveaz\. Celula se strânge `n ju-
rul fiicei pentru a o proteja. Dar
dup\ un accident pe planta]ia
`mpânzit\ de [erpi, Maria pierde
sarcina pentru a afla ulterior c\
belelu[ul nu murise, ci fusese vân-
dut de logodnic ̀ n cârd\[ie cu doc-
tori]a de la spital. ~ntâmplare sau
nu, chiar `n ziua premierei, „The
New York Times“ publica un arti-
col despre situa]ia multor fete din
Guatemala care nasc la vârste
foarte fragede, mul]i copii fiind pe
urm\ trafica]i peste grani]\. 

Body, a c\rui autoare, Malgor-
zata Szumowska, a `mp\r]it cu
Radu Jude Premiul de regie, `na -
inteaz\ la egal\ distan]\ `ntre
dram\ [i umor negru, amintind
de filmele lui Krzysztof Kieslows -
ki [i folosindu-se de paranormal
mai mult pentru a recrea leg\turi-
le dintre cei `n via]\ decât pentru
a bifa o pelicul\ de gen. Filmul e
antrenant prin r\bdarea [i miste-
rul cu care adânce[te drama celor
trei personaje – un procuror v\ -
duv, fiica lui anorexic\ [i femeia
psiholog cu calit\]i de medium. {i,
evitând comentariile, te invit\ s\
cau]i singur explica]iile situa]iei
`n care se afl\ personajele. P\cat
c\ finalul e t\iat cu barda. Mai
conving\tor decât conven]ionalul

Radu Jude a adus cu ]iganii 
din Aferim! un nou urs `n România
Premiile sunt o loterie. Dac\ Aferim! ar fi concurat `n
Competi]ia Berlinalei `n 2012, probabil c\ ar fi luat
Ursul de Aur `n locul filmului fra]ilor Taviani, Cesare
deve morire. Sau poate nu, de unde s\ [tim dac\
juriului prezidat de Mike Leigh i-ar fi pl\cut? Sau
poate c\, dac\ ar fi strâns finan]are mai repede [i ar
fi fost gata pentru Cannes 2014, ar fi fost selec]ionat
`n Competi]ia Oficial\ – sau nu. 

Radu Jude

Pablo Larrain
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(`n ciuda temei) In the Name of
(precedentul film al Malgorzatei
Szumowksa), Body e agreabil f\r\
a fi remarcabil [i nu suport\ com-
para]ie cu Aferim!, nici ca origi-
nalitate, nici ca amplitudine.

Dac\ premierea lui Body a fost
pentru mine o surpriz\, nici eu [i
nici al]i jurnali[ti nu ne-am cris-
pat când i-am auzit pe jura]ii Au-
drey Tatou [i Daniel Brühl anun -
]ând c\ ambii protagoni[ti din 45
Years, Charlotte Rampling [i sir
Tom Courtenay, au fost premia]i
pentru interpretare feminin\, res-
pectiv masculin\. Nu exista alt\
alegere, cei doi britanici având [i
avantajul unui scenariu intimist,
care urm\rea cu lupa un cuplu
confruntat cu o problem\ de `n -
cre dere la o s\pt\mân\ de la ani-
versarea a 45 de ani de c\snicie.
Dac\ sir Tom Courtenay a amintit
când a primit premiul de faptul c\
bunul s\u prieten, Albert Finney,
i-a luat-o `nainte cu 30 de ani (Al-
bert Finney a fost premiat `n 1984
la Berlin pentru rolul din The
Dresser, de Peter Yates, unde juca
[i Courtenay), Charlotte Ram-
pling a m\rturisit pe scen\ c\, din
spirit de competi]ie, a dorit mereu
s\ ia [i ea un premiu la Berlin
dup\ ce tat\l s\u câ[tigase `n 1936

medalia olimpic\ `n proba de
4x400 metri [tafet\. 

El bóton de nacár/ The Pearl
Button (Chile), noul documentar
al respectatului Patricio Guzmán,
e alt film pe care nu m\ a[teptam
s\ `l g\sesc `n palmares. Am a]ipit
când l-am v\zut `ntr-o proiec]ie de
pres\ special\, de la 9.30 seara, iar
cât am stat treaz\ m-am mirat c\
un film cu mult mai pu]in farmec
fa]\ de precedentul succes al chi-
lianului, Nostalgia de la luz, a fost
selec]ionat `ntr-o competi]ie de ta-
lia Berlinului. Comentariul din
off, interviurile talking heads, 
imaginile cu cosmosul sau cu un
cristal de cuar] vechi de 3.000 de
ani `n care se conserv\ o pic\tur\
de ap\ `l recomandau mai mult
pentru un post TV de [tiin]\ [i is-
torie. Patricio Guzmán e obsedat
de cei 16 ani de dictatur\ militar\
din Chile [i `n fiecare film revine
la ei, f\r\ a se epuiza. Dar chiar
dac\ e impresionant s\ afli c\
aproape 1.400 de cadavre au fost
aruncate `n ocean, informa]ia sin-
gur\ sau pus\ `n rela]ie cu celelal-
te e prea pu]in pentru un docu-
mentar care r\mâne conven]ional
ca stilistic\. 

{tii c\ a murit câinele
lui Mickey Rourke?

Din filmul lui Alexei Gherman,
Jr, Pod electricheskimi oblaka-
mi/ Under the Electric Clouds, am
re]inut o singur\ replic\: „{tii c\
a murit câinele lui Mickey Rour-
ke?“, dar filmul e lung cât o zi de
post [i plin de o poezie c\reia nu 
i-am g\sit rostul. Dac\ alt\dat\
avea probabil [taif ca actorii s\ se
plimbe haotic prin cadru [i s\ ros-
teasc\ fraze adânci, `ntr-un decor
poetic, cu umbre [i cea]\, m\ tem
c\ azi lumea nu mai are r\bdare
s\ caute art\ adev\rat\ `ntr-o ma-
gazie de cli[ee. Astfel de filme –
statuia lui Lenin, peisaje p\r\site
[i `nghe]ate, zgârie-nori abando-
na]i, replici ca „Tu e[ti b\trân.
Trecutul s-a dus, acum putem con-
strui ceva nou/ E[ti sigur\ c\ vii-
torul va fi mai bun?“ parc\ se pri-
zau pân\ `n anii ’90. Filmul lui
Gherman Jr., care trateaz\, cum
poate v-a]i dat seama despre mul-
te lucruri (ne`n]elese) printre care
[i despre Rusia de azi, scindat\
`ntre trecut [i viitor, a fost pre-
miat pentru imagine, adic\ cu un

Urs de Argint pentru realizare ar-
tistic\ deosebit\. Mai mult decât
suficient. Asta nu `nseamn\ c\ a
fost filmul cu cea mai bun\ imagi-
ne din Competi]ie, ci c\ juriul a
dorit s\ premieze cât mai multe
filme [i, spre deosebire de edi]iile
trecute, a preferat s\ dea premii
ex-aequo decât s\ dea mai mult de
un premiu de film. 

Acela[i premiu pentru realiza-
re artistic\ deosebit\ a fost acor-
dat ex-aequo [i directorului de
ima gine al filmului nem]esc Vic-
toria, o cascadorie f\r\ t\ieturi,
munca DoP-ului care a alergat os -
t\[e[te cu camera pe um\r al\turi
de eroi fiind un efort pe care juriul
a considerat c\ trebuie s\-l recom-
penseze. Altfel, filmul lui Sebas -
tian Schipper e foarte trenant `n
primele 20 de minute (o tân\r\
spa niol\ e ag\]at\ de ni[te gol\ -
na[i berlinezi, de[i e aproape di-
minea]\ [i trebuie s\ mearg\ la lu-
cru), dar filmul `ncepe propriu-zis
când b\ie]ii trebuie s\ sparg\ o
banc\ [i au nevoie de [ofer. Ce ia
pe mere Victoria d\ pe pere, pen-
tru c\ prospe]imea film\rii f\r\

t\ieturi e uneori anulat\ de faptul
c\ eroii obosesc, se repet\ sau
`ngroal\. Schipper (el `nsu[i actor
devenit regizor) pierde pariul de a
ne t\ia r\suflarea printr-un tur de
actorie ̀ n for]\. Din cauza film\rii
zguduite, la Victoria am sim]it c\
mi se face r\u (tocmai `nghi]isem
pe nemestecate o ciocolat\ Ritter
Sport), a[a c\ am ie[it din sal\. 

Ce s\ mai zic? ~mi vin s\ repet
cuvintele zapciului memorabil al
lui Teodor Corban [i s\ spun:
„Suntem nimic fa]\ de cât de mare
e lumea asta. Suntem vai de curu’
nostru...“ [i s\ pun punct. 

Ceea ce [i o s\ [i fac imediat, dar,
pentru c\ „nu se poate [i lupul
s\tul, [i mielul `ntreg“, o s\ mai
spun telegrafic c\ marii mae[tri
au dezam\git anul \sta – Terrence
Malick, Wim Wenders, Werner
Herzog (pe Peter Greenaway nu l-
am prins, dar, dac\ n-a luat ni-
mic...). „O s\ ne pomeneasc\ cu o
vorb\ bun\ ipochimenii care o s\
tr\iasc\ peste 100 de ani? Eu cred
c\ n-o s\ se gândeasc\ c\ le-am ne-
tezit drumul sau o s\ se gândeasc\
[i or s\ ne `njure de mam\.“ 

Charlotte Rampling [i Sir Tom Courtenay

PALMARES

Premiile juriului
interna ]ional

Ursul de Aur – Taxi (Iran) de
Jafar Panahi

Ursul de Argint [i Grand Jury
Prize – El Club/ The Club (Chi-
le) de Pablo Larraín

Ursul de Argint [i Premiul
Alfred Bauer – Ixcanul/ Ixcanul
Volcano (Guatemala/Fran]a) de
Jayro Bustamante

Ursul de Argint pentru regie –
ex-aequo Radu Jude pentru
Aferim! România/Bulgaria/Ce-
hia) [i Malgorzata Szumowska
pentru Body (Polonia)

Ursul de Argint pentru inter-
pretare feminin\ – Charlotte
Rampling pentru 45 Years (Ma-
rea Britanie) de Andrew Haigh

Ursul de Argint pentru inter-
pretare masculin\ – Tom Cour-
tenay pentru 45 Years

Ursul de Argint pentru sce-
nariu – Patricio Guzmán pentru
El bóton de nacár/ The Pearl
Button (Chile)

Ursul de Argint pentru re-
alizare artistic\ deosebit\ – ex-
aequo Sturla Brandth Grøvlen
pentru imaginea filmului Victoria

(Germania) de Sebastian Schipper
– Evgheni Privin [i Serghei

Mihalciuk pentru imaginea fil-
mului Pod electricheskimi obla-
kami/ Under the Electric
Clouds (Rusia-Ucraina-Polonia)
de Alexei Gherman, Jr. 

Alte premii

Ursul de Aur pentru scurt-
metraj – Hosanna (Coreea de
Sud) de Na Young-kil

Ursul de Argint [i Premiul
Juriului pentru scurtmetraj –
Bad at Dancing (USA) de Joan-
na Arnow

Premiul Audi pentru scurt-
metraj – Planet (Japonia) de Mo -
moko Seto

Premiul de debut – 600 Milas
(Mexic) de Gabriel Ripstein

Premiul FIPRESCI: Compe -
ti]ie – Taxi

Panorama – Paridan az Erte-
fa Kam/ A Minor Leap Down
(Iran/Fran]a) de Hamed Rajabi

Forum – Il gesto delle mani/
Hand Gestures (Italia) de
Francesco Clerici

Premiul juriului ecumenic:
Competi]ie – El bóton de nacár

Panorama – Ned Rifle (SUA)
de Hal Hartley

Forum – Histoire de Judas
(Fran]a) de Rabah Ameur-Zaï -
meche Taxi, de Jafan Panahi
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~n dezbatere — un document esen]ial
pentru viitorul cultural al Ia[ului

Prof.univ.dr. 
Florin C`ntic

Introducere

Vatr\ de locuire de mai bine de
cinci milenii, centru de iradierea
regional-european\ a marii cul-
turi neolitice Cucuteni – Tripolie,
Ia[ul se cristalizeaz\ drept centru
urban de tip medieval `n urm\ cu
mai bine de [ase secole. 

~n timpul st\pânirii romane
din Dacia, popula]ia autohton\ a
interac]ionat cu alanii, `n zon\
func]ionând un centru zonal pro-
babil al iazigilor (numi]i [i a[i sau
ia[i), popula]ie sarmatic\ cu ori-
gini iraniene care a mai stabilit [i
`n Panonia, `n sec. I, un Munici-
pium Iassiorum, surse istorice ne-
confirmate vorbind de revenire a
acestora `n zon\ `n perioada seco-
lului al XII-lea. Prima men]iune
documentar\ cunoscut\ pân\ azi
a cet\]ii de scaun a Ia[ilor este din
1408, ̀ ntr-un document de cancela-
rie al lui Alexandru cel Bun, prin
care acesta acorda privilegii co-
merciale negustorilor din Lvov,
ceea ce arat\ c\ a[ezarea urban\
devenit\ re[edin]\ domneasc\ se-
cundar\ era un centru comercial
stabil de cel pu]in un veac.

Re[edin]\ domneasc\ secunda -
r\, apoi centru al puterii politice a
Statului feudal [i apoi modern al
Moldovei, Ia[ul, prin activitatea
sa ̀ nfloritoare din punct de vedere
comercial, religios [i cultural a
constituit, `n ultima jum\tate de
mileniu, cel mai important centru
de iradiere a valorilor occidentale
[i a credin]ei cre[tine din regiune,
fiind, ̀ n egal\ m\sur\, un spa]iu al
interferen]elor [i al dialogului cu
alte culturi, `n special cea arme-
neasc\ [i evreiasc\, c\rora li s-au

ad\ugat `n timp [i alte influen]e
de mai mic\ anvergur\, precum
cea slav\-lipoveneasc\, greceasc\
sau polonez\.

Ca `n toate celelalte ]\ri din re-
giune unde func]iona mo[tenirea
bizantin\, [i la Ia[i biserica orto-
dox\, de rit grecesc, dar utilizând
`n cancelarie [i pentru tip\ rituri
limba slavon\ [i, mai târziu, pân\
la 1865, limba român\ scris\ cu al-
fabet chirilic, a urmat principiul
symphoniei, o simbioz\ cu pute-
rea p\mânteasc\ a domnitorului,
Mitropolia Moldovei func]ionând
`n centrul urban unde era stabi-
lit\ cetatea domneasc\. ~n Evul
Mediu, Ia[ul devine capital\ poli-
tic\ `n timpul domniei lui Alexan-
dru L\pu[neanu (1565), dar Mitro-
polia Moldovei, de[i prezent\ me-
reu la curtea domnitorului, devi-
ne efectiv centru al bisericii orto-
doxe pentru toat\ Moldova abia
cu mutarea la Ia[i a mitropolitu-
lui Dosoftei (1676).

Gra]ie rolului esen]ial jucat de
m\n\stiri `n sec. XV-XVIII de sal-
vgardare a culturii scrise [i de
creare a primelor centre de educa -
]ie [i tip\rituri `n limba român\,
atât patrimoniul arhitectural, cât
[i cel cultural [i artistic al Ia[ului
este dominat, `n Evul Mediu, de
binomul cult-cultur\, `n con textul
`n care civiliza]ia urban\ a fost re-
prezentat\ `n aceas t\ perioad\ de
spa]iile fortificate, singurele capa-
bile s\ asigure protec]ie `n fa]a fe-
luritelor tipuri de invazie, mili-
tar\ sau de prad\, din epoc\, fie
ele Curtea Domneasc\ sau m\n\s -
tiri. Prin tezaurele artistice [i de
`nv\]\tur\ pe care le-au ad\postit,
m\n\stirile ie[ene (Sf. Nicolae
Domnesc – 1492, Golia – 1546, 1660,
Ga lata – 1579, Frumoasa – 1585,
Bârnova – 1626, Trei Ierarhi – 1639

sau Cet\]uia – 1672) ref\cute sau
extinse `n veacurile ce au urmat
au f\cut ca ast\zi cea mai impor-
tant\ [i valoroas\ mo[tenire cul-
tural\ s\ fie reprezentat\ de patri-
moniul religios, fie el al bisericii
ortodoxe, al bisericii catolice (pri-
ma catedral\ catolic\ la 1879), al
bisericii armene[ti (prima pisanie
de la 1395) sau al cultului mozaic
(prima sinagog\ construit\ la 1670
[i ref\cut\ `n 1759). De asemenea,
moa[tele Sfintei Parascheva, de-
venit\ de secole „ocrotitoarea
cre[tinilor din Moldova“, cum -
 p\rate de Vasile Lupu [i aduse la
M\n\stirea Trei Ierarhi `n anul
1641, constituie [i ast\zi mobilul
celui mai cunoscut pelerinaj orto-
dox din aceast\ parte a Europei,
ziua de 14 octombrie fiind, oficial,
S\rb\toarea Ora[ului. Toate aces-
te lucruri fac din patrimoniul reli-
gios un punct-cheie ̀ n dezvoltarea
politicilor culturale menite s\
pun\ `n valoare acest tezaur arhi-
tectural [i artistic pentru a-l tran -
sforma `ntr-un punct de interes
turistic [i ̀ ntr-un vector de dezvol-
tare a comunit\]ii.

Perioada modern\ a ora[ului
este marcat\ de Regulamentul Or-
ganic – 1831, o prim\ form\ de con-
stitu]ie care aduce dup\ sine cris-
talizarea institu]iilor statului mo-
dern, dup\ model european. Capi-
tal\ a Principatului Moldovei
pân\ la unirea cu Principatul Va-
lahiei (1859), Ia[ul a deschis calea
construc]iei institu]ionale pentru
cultur\, având o serie lung\ de
priorit\]i na]ionale: primul spec-
tacol `n limba român\, `n casele
Ghyka – 1816; prima gazet\ `n lim-
ba român\, „Albina Româneas c\“
– 1829; primul monument de for
public – 1840; primul spectacol
muzical `n limba român\ – 1834;

se `nfiin]eaz\ Conservatorul filar-
monic-dramatic – 1836 (ai c\rui
cursan]i vor sus]ine, `n 1838, pri-
mul spectacol de oper\ `n limba
român\); se `nfiin]eaz\ Biblioteca
Academiei Mih\ilene – 1839; prima

revist\ literar\ româneasc\ „Da-
cia literar\“ – 1840; este inaugurat
„Teatrul de la Copou“ – 1847; pri-
ma Gr\din\ Botanic\ – 1856; pri-
ma universitate din ]ar\ – 1860;
prima Pinacotec\ – 1860; {coala de

~n contextul discu]iilor aprinse pe tema
candidaturii Ia[ului la titlul de Capital\ Cul-
tural\ European\ `n 2021, „Suplimentul de
cultur\“ public\ integral draftul de stra -
tegie cultural\ `ntocmit de profesorul uni-
versitar Florin C`ntic spre a fi supus unei
dezbateri mai largi. Documentul a fost pre -
zentat [i dezb\tut `n cadrul `nt=lnirii care a
avut loc joi, 19 februarie, la Camera de

Comer] [i Industrie Ia[i. ~ntrucât strategia
vizeaz\ urm\torii 10 ani [i, odat\ aprobat\
de Plenul CL, va deveni documentul de
baz\ privind dezvoltarea sectorului cultu -
ral la Ia[i, consider\m mai mult decât opor-
tun\ aducerea sa la cuno[tin]a tuturor
celor interesa]i. „Suplimentul de cultur\“
v\ invit\ s\ comenta]i con]inutul acestei
strategii fie online, trimi]ând un e-mail la

adresa supliment@polirom.ro, fie prin in-
termediul unei scrisori, pe adresa redac]iei
– Editura Polirom, Ia[i, B-dul Carol I nr. 4,
CP 266. Cele mai interesante mesaje vor fi
publicate `n numerele viitoare. De aseme-
nea, revista noastr\ preg\te[te un amplu
dosar pe tema concursului na]ional `n ve -
derea desemn\rii viitoarei Capitale Cultu -
rale Europene, `n 2021.

Propunere de strategie cultural\ 
a municipiului Ia[i (2015-2025)

Not\ preliminar\
Proiectul de strategie cultural\ pe zece ani `naintat Consiliului Lo-
cal Ia[i reprezint\ rezultatul unor reflec]ii [i observa]ii bazate pe
experien]a mea de peste dou\ decenii `n politici publice `n dome-
niul culturii, precum [i de lansator [i manager de proiecte culturale
ie[ene cu mare vizibilitate interna]ional\. El se bazeaz\, de aseme-
nea, pe analiza poten]ialului cultural al Ia[ului realizat\ de firma
KEA din Bruxelles, `n cursul anului 2014.

Acest proiect `[i propune s\ articuleze obiectivele, domeniile de
ac]iune [i m\surile pe care municipalitatea le poate adopta pentru
dezvoltarea sectorului creativ [i a ofertei culturale a Ia[ului `n
urm\torul deceniu. Pentru c\ liniile de finan]are [i priorit\]ile tre-
buie s\ fie asumate prin decizie politic\, un astfel de cadru concep-
tual trebuie s\ fie adoptat de plenul ale[ilor locali. De aceea, propu-
nerea de fa]\ are o maxim\ deschidere politic\ implicând, `n egal\
m\sur\, perspective liberale (sprijinirea antreprenorilor creativi)
sau social-democrate (programele de democra]ie cultural\), ur-
mând ca priorit\]ile [i propor]iile buget\rii s\ fie adoptate pe viitor
`n func]ie de configura]iile posibile ale scenei politice locale. Cât
prive[te ac]iunile culturale propriu-zise, ele vor fi cuprinse `n pla-
nuri de ac]iune de sine st\t\toare `n etapele viitoare.

Ca oriunde altundeva `n lumea civilizat\, un astfel de document
sintetic nu este decât un instrument de prognoz\ [i de articulare de
politici, iar el nu descrie institu]ii sau ac]iuni propriu-zise, ci arti-
culeaz\ un cadru de referin]\ ̀ n func]ie de care vor fi aplicate ̀ n vii-
tor m\suri concrete de sprijinire a sectorului cultural din bugetul
efectiv al Prim\riei. Trebuie, de asemenea, precizat c\ el nu repre-
zint\ dosarul de candidatur\ al Ia[ului [i nici nu anuleaz\ alte pro-
ieccte cadru la nivel jude]ean sau na]ional, mai ample sau mai ru-
dimentare.

Fiind destinat dezbaterii publice, chiar [i `n aceast\ faz\ care a
ars ni[te etape intermediare, el este deschis, fire[te, tuturor opinii-
lor [i tuturor cet\]enilor, dar ar fi poate de dorit ca observa]iile [i
propunerile s\ dep\[easc\ faza folcloric\ a interjec]iilor, im pre -
ca]iei [i a chiuiturilor electorale [i s\ se focalizaze mai aplicat pe
con]inut. ~n ce m\ prive[te, fiind vorba de un work-in-progress, voi
]ine seama de toate recomand\rile [i sugestiile serioase [i f\cute cu
bun\-credin]\. (Florin C`ntic)
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Arte Frumoase – 1867;  a fost
cl\dit, dup\ planurile lui Gustav
Eiffel, Hotelul „Traian“; amplu
program de monumente de for pu-
blic, se ridic\ statuile lui {tefan
cel Mare – 1883, Miron Costin –
1888, Gh. Asachi – 1890, V. Alec-
sandri – 1905, M. Kog\lniceanu –
1911; primul teatru na]ional, dup\
planurile arhitec]ilor vienezi Fell -
ner [i Helmer – 1895; se constru-
ie[te Esplanada Elisabeta („Râpa
Galben\“) – 1900. ~n secolul XX, cu
excep]ia construc]iei Palatului
Culturii – 1925, proiectele noi ur-
banistice [i de infrastructur\ cul-
tural\ sunt mai reduse, fiind de
regul\, dup\ 1944, anexate cano-
nului propagandistic comunist.

Intelectualitatea ie[ean\ a ge-
nerat, ̀ n a doua jum\tate a secolu-
lui al XIX-lea [i `n prima jum\tate
a sec. XX, cele mai importante cu-
rente de idei literare care au domi-
nat dezbaterile culturale [i ideolo-
gice ale ]\rii precum „Junimea“,
„Contemporanul“, „Via]a Româ-
neasc\“, aici activând,  de-a lun-
gul timpului, figuri majore ale cul-
turii na]ionale, ar ti[ti, litera]i, cri-
tici sau mari gânditori [i istorici.

~n concluzie, Ia[ul beneficiaz\
de o mo[tenire cultural\ auten-
tic\ [i de mare valoare consti-
tuind unul dintre cele mai impor-
tante centre ale culturii `nalte din
regiune, cu o ofert\ consistent\ `n
ceea ce pri ve[te valorile clasice
na]ionale [i europene. Aceast\
ofert\ cultural\ orientat\ c\tre o
perspectiv\ mai tradi]ionalist\,
care privilegiaz\ excelen]a [i for-
mele de expresie cultural\ de sor-
gine clasic\, care omagiaz\ activ
un trecut istoric de mare rele-
van]\ [i a c\rei legitimitate este
fundat\ pe valori istorice [i pe
prestigiul marilor personalit\]i
ale locului, reprezint\ punctul de
plecare `n construc]ia unei strate-
gii pe termen lung. Strategie al
c\rei scop este cre area de valoare
ad\ugat\ prin regândirea unui set
de m\suri pe termen lung [i prin
asumarea unor priorit\]i capabile
s\ `mbun\ t\]eas c\ [i s\ spo-
reasc\, `n acord cu politicile Uni-
unii Europene pentru ur m\ torul
deceniu, oferta cultural\ a Ia[u -
lui, precum [i s\ l\rgeasc\ aria de
adresabilitate a acestei oferte c\ -
tre un num\r cât mai mare de
cet\]eni.

Metodologie

Prezenta propunere de strategie
reprezint\ un efort de sintez\ rea-
lizat cu instrumentar cantitativ [i
calitativ, care pleac\ de la analiza
po ten]ialului cultural [i creativ
realizat\ de firma KEA din Bru-
xelles, `n anul 2014, precum [i din
corelarea datelor oferite de Baro-
metrul Cultural realizat de Cen-
trul de Cercet\ri Culturale al 

Ministerului Culturii, `n 2009, [i
va integra rezultatele sondajului
privitor la nevoile de consum cul-
tural care va fi definitivat `n luna
martie de c\tre funda]ia Axis a
Facult\]ii de Sociologie a Univer-
sit\]ii Al.I. Cuza Ia[i.

~n construc]ia cadrului de dez-
voltare [i ̀ n articularea m\surilor
[i priorit\]ilor pentru viitoarea
strategie au fost folosite reco-
mand\rile [i strategia de dezvolta-
re `n domeniul creativ propuse de
Comisia European\ prin Direc]ia
General\ Educa]ie [i Cultur\.
Strategia cultural\ a Ia[ului pen-
tru urm\torul deceniu va trebui
s\ rezoneze [i s\ `mbog\]easc\
ceea ce a fost definit drept Cadrul
strategic de ac]iune al Uniunii Eu-
ropene `n domeniul culturii:

l Cultura ca vector de dez-
voltare care spore[te oferta de
locuri de munc\.

l Crearea de baze de date [i
stu dii de impact capabile s\ ajute
la croirea celor mai potrivite poli-
tici culturale locale [i regionale. 

l Crearea de pun]i de leg\tur\
`ntre creatori [i to]i beneficiarii
culturii (public, mediu politic, ad-
ministra]ie, mediu privat, mediu
academic etc.).

lSporirea dialogului intercultural.
lDezvoltarea cooper\rii europene.
l De asemenea, ea va trebui s\

cuprind\ m\suri pentru finan -
]area [i dezvoltarea domeniilor de
referin]\ urm\rite de politicile
UE: industriile creative [i audio-
vizualul.

OBIECTIVE
Luând ca referin]\ cadrul de

dezvoltare asumat de Uniunea Eu-
ropean\, analizând mo[tenira cul-
tural\ [i poten]ialul de dezvoltare
al ofertei culturale din Ia[i pre-
cum [i caracteristicile publicului
local, pot fi identificate urm\toa-
rele obiective:

Obiective strategice
l Transformarea culturii `ntr-

un vector de dezvoltare a ora[ului
[i a regiunii.

l Implementarea conceptului
de democra]ie cultural\.

l Asumarea de c\tre Ia[i a ro-
lului de releu regional ̀ n domeniul
valorilor culturii [i democra]iei
europene, precum [i a strategiilor
de dezvoltare a creativit\]ii [i a
poten]ialului economic al culturii
c\tre ora [ele partenere Chi[in\u
(Republica Moldova) [i Cern\u]i
(Ucraina).

Obiective opera]ionale
l Restaurarea, conservarea [i

pu  nerea ̀ n valoare a patrimoniului.
l ~ncurajarea creativit\]ii [i

inova]iei, precum [i a excelen]ei
`n cultur\.

l Sprijinirea dezvolt\rii indus -
trii lor creative ca vector economic
de viitor.

l Dezvoltarea turismului de
pa trimoniu [i religios, precum [i
`ncurajarea ecoturismului [i a mi-
cilor me[te[ugari adiacen]i.

l Sprijinirea accesului la cul-
tur\ [i a programelor culturale cu
dimensiune social\, `n cartiere [i
zone defavorizate.

l Programe de formare a pu -
blicului cultural, de educa]ie pen-
tru arte [i de educa]ie continu\.

lCrearea unei platforme de lu-
cru [i dialog pentru sectorul inde-
pendent.

l ~ncurajarea [i sprijinirea
crea ]iei video-cinematografice [i
new media.

lStabilirea unui program arti -
culat de formare, cooperare [i
schimb cu ora[ele partenere din
]\rile vecine, candidate UE.

l L\rgirea cooper\rii europe-
ne prin activit\]i mai concrete de
parteneriat [i coproduc]ii `n do-
meniul artistic, `n special pe com-
ponenta crea]iilor originale de
avangard\ [i sincretice.

l ~ncurajarea programelor de
tra duceri, de povestiri [i istorie
oral\ care s\ pun\ `n valoarea re-
sursele [i identitatea regional\

DOMENII DE AC}IUNE
~n acord cu obiectivele strate-

gice [i tactice, pentru fiecare do -
meniu de ac]iune (cu subdomeni-
ile aferente) vor fi identificate,
dup\ o scurt\ descriere a dome-
niului, un set de m\suri (M).

Patrimoniu [i memorie 
cultural\

Al doilea centru din ]ar\ ca
densitate [i vechime a monumen-
telor, Ia[ul este unul dintre ora -
[ele cele mai importante din Ro-
mânia din perspectiva patrimo-
niului. Atât cel imobil, dominat de
mari [i celebre construc]ii reli-
gioase din Evul Mediu, precum [i
de conace [i cl\diri reprezentative
pentru secolul al XIX-lea, cât [i cel
mobil, obiecte de tezaur, de art\
bisericeasc\ sau de arte vizuale
din trecut, Ia[ul are un foarte ridi-
cat poten]ial turistic, fiind un cen-
tru de interes pentru iubitorii de
istorie sau pentru turi[tii str\ini.
Tot `n Ia[i exist\ piese rare legate
de tipografie [i industria c\r ]ii,
pergamente sau piese muzeale,
exponate din marile [antiere ar-
heologice de excep]ie, precum [i
spectaculoase exemplare din pa-
trimoniul natural, fie el la Gr\di-
na Botanic\, `n parcurile publice
sau `n alte locuri din ora[. ~n fine,
tot pe linia patrimoniului, exist\
numeroase monumente de for pu-
blic legate de istoria ora[ului, care
mobileaz\ centrul transformân-
du-l, nu de pu]ine ori, `ntr-un mu-
zeu `n aer liber pentru vizitatori.

M\sura (M1): Interven]ie direct\
sau cofinan]are, `n m\sura exis-
ten ]ei resurselor necesare, pentru

salvarea patrimoniului prin res-
taurare [i amenajare. Priorit\]i:
Muzeul Municipal, Sala Filarmo-
nicii [i Casa Braunstein.

M\sura (M2): Punerea ̀ n valoa-
re a patrimoniului prin finan]are
sau cofinan]are a unui program
coerent de publica]ii, tip\rite sau
online, pre cum [i a formelor au-
dio-video de prezentare dedicate
monumentelor [i istoriei ora[ului
cu rol [tiin]ific, informativ [i tu-
ristic, `n român\ [i `n traduceri.
Un interes special `l reprezint\
sus]inerea, `n viitor, a programu-
lui european de digitizare a patri-
moniului de la Arhivele Statului
[i de la muzee. Titlul programu-
lui: Memoria cet\]ii, Istoria ora -
[u lui.

Un loc special `n partea de re -
pre zentare istoric\ [i de centru
spiritual al regiunii ̀ l ocup\ patri-
moniul ortodox al Mitropoliei
Moldovei [i Bucovinei, precum [i
pelerinajul cre[tin la moa[tele Sf.
Parascheva, cel mai important
moment al anului ̀ n care Ia[ul de-
vine destina]ie turistic\ [i care
aduce cele mai mari venituri atât
pentru administra]ie, pentru bise-
ric\, dar [i pentru me[te [ugari [i
mici antreprenori creativi.

M\sura (M3): sus]inerea, prin
finan]\ri multiple, de la buget, din
programe europene sau prin par-
teneriate public-privat, a unui
proiect de anvergur\ de creare a
unui itinerar turistic de patrimo-
niu, gândit sub form\ de peleri-
naj, dup\ modelele existente `n
Europa (Spania, Grecia, Norve-
gia), care s\ pun\ `n valoare patri-
moniul cre[tin din m\n\stirile
din Moldova (inclusiv din Repu-
blica Moldova), sub forma ecotu-
rismului [i a turismului de patri-
moniu. Va trebui construit un
Master Plan care s\ includ\ ele-
mentele de dezvoltare local\ din
jurul fiec\rei m\n\stiri, s\ dezvol-
te infrastructura necesar\ [i s\
construiasc\ facilit\]ile minimale
pentru asigurarea turi[tilor. De
asemenea, va trebui construit un
program de vizibilitate [i marke-
ting care s\ lege acest pelerinaj de
traseele existente `n Europa [i s\
transforme Ia[ul `ntr-o destina]ie
turistic\ unic\ `n România. Ca o
prim\ etap\ a acestui proiect pe
termen lung, Ia[ul trebuie s\-[i
consolideze rolul de cen tru logis-
tic pentru programele turistice de
patrimoniu, c\tre m\n\stirile din
ora[ [i din regiune. Titlul progra-
mului: Calea monahismului orto-
dox `n Moldova.

~n ceea ce prive[te muzeele,
Ia[ul acoper\ o gam\ larg\ de ti-
pologii muzeale de la cele clasice
de art\, istorie, etnografie sau 
case memoriale literare pân\ la
muzee speciale, unice `n ]ar\ 

precum Muzeul {tiin]ei [i Tehni-
cii sau excep]ionalul muzeu pri-
vat realizat de Universitatea „Al.I.
Cu za“ din Ia[i. Prim\ria va asu-
ma [i crearea unui muzeu al
ora[ului, cu o tematic\ aflat\ `n
lucru.

M\sura (M4): Lansarea [i cofi-
nan]area unui proiect care s\ reu-
neasc\ `n spa]iul virtual o prezen-
tare detaliat\ a istoriei politice, in-
stitu]ionale [i culturale a ora[ului
prin digitalizarea [i urcarea pe in-
ternet a imaginilor reprezentative
din istoria ora[ului, din principa-
lele puncte de interes turistic [i cu
link-uri la itinerariile virtuale ale
muzeelor existente `n Ia[i. Titlul
proiectului: Jassy online.

Excelen]a cultural\
Cu o via]\ artistic\ institu]io-

nalizat\ `nc\ de la `nceputul seco-
lului al XIX-lea, cu priorit\]i na -
]ionale `n do meniul artelor spec-
tacolului, al literaturii [i artelor
vizuale, Ia[ul este un centru cultu-
ral de anvergur\ cu o ofert\ artis-
tic\ la o cot\ valoric\ important\
`n istoria recent\. Cu o politic\ pu-
blic\ sus]inut\ de `ncurajare a ti -
p\riturilor culturale, a debutului
[i a originalit\]ii, atât administra -
]ia local\, cât [i cea central\ sau
mediul privat au sprijinit, dup\
puteri, cu limit\ri bugetare inevi-
tabile, dezvoltarea proiectelor cul-
turale inovatoare, originale [i va-
loroase. Totu[i, atât marile insti-
tu]ii culturale, cu o cot\ de re pre -
zentativitate foarte ridicat\, pre-
cum Filarmonica, Opera, Teatrul
Na]ional sau Teatrul „Lucea f\ -
rul“, Muzeul Literaturii sau aso-
cia]iile de creatori (Uniunea Scrii-
torilor, a Arti[tilor Plastici sau a
Compozitorilor), sau sectorul in-
dependent au nevoie, `n continua-
re, de resurse mult mai consisten-
te pentru a p\stra [tacheta valo-
ric\ a manifest\rilor lor la stan-
dardul cerut de anvergura Ia[u lui.

M\sura (M5): continuarea spri-
jinirii marilor manifest\ri, cu an-
vergur\ interna]ional\, precum
FILIT, FIE, FITPT [i diversificarea
acestor manifest\ri care promo-
veaz\ excelen]a cultural\, precum
[i alc\tuirea unui proiect de invi-
ta]ii la Ia[i adresat unor mari ar -
ti[ti [i profesori din domeniu. Nu-
mele programului: Plus Cultura.

M\sura (M6): `ncurajarea insti-
tu]iilor [i a organiza]iilor negu-
vernamentale pentru organizarea
de concursuri, finan]\ri pentru de-
but, stagii de formare [i burse de
specializare pentru tineri talenta]i
din toate domeniile artistice care
s\ poat\ fi sprijini]i prin progra-
mul specializat al Prim\ riei.

Continuare `n pagina 14
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Educa]ie [i acces la cultur\
Unul dintre conceptele cen-

trale ale strategiilor pe termen
lung `n domeniul dezvolt\rii cul-
turii `n Uniunea European\ este
cel de democra]ie cultural\. El
marcheaz\ nevoia adopt\rii unui
set de m\suri [i a identific\rii de
ac]iuni eficiente care s\ le pun\ ̀ n
practic\, referitoare la dimensiu-
nea educativ\ [i social\ pe care
cultura trebuie s\ o asume `n fa]a
cet\]enilor. Dac\ excelen]a cultu-
ral\ se adreseaz\ publicului culti-
vat, din ce `n ce mai pu]in nume-
ros ca efect al degrad\rii ofertei
culturale `n societatea modern\
sufocat\ de programele submedio-
cre ale televiziunilor comerciale
[i al invaziei, la nivel popular, a
produselor subculturale [i kitsch,
democra]ia cultural\ `ncearc\ s\
introduc\ programe cu efect for-
mativ care s\ ajung\ [i la cet\ -
]enii marginali, defavoriza]i din
punct de vedere financiar sau edu-
ca]ional. De aceea, o direc]ie esen -
]ial\ de ac]iune ̀ n viitor este legat\
de nevoia form\ rii unui public ca-
pabil s\ discearn\ valoarea de
non-valoare, precum [i de asigurarea

accesului la produse culturale de
calitate pentru publicul defavori-
zat social.

~n Ia[i, exist\ dou\ instrumen-
te institu]ionale apte pentru a dez-
volta astfel de proiecte – Ateneul
T\t\ra[i, Casa de Cultur\ a Muni-
cipiului [i bibliotecile publice, dar
trebuie dezvoltate cât mai multe
proiecte pe aceast\ direc]ie esen -
]ial\ pentru dimensiunea civic\,
integratoare pe care trebuie s\ o
asume cultura `n secolul XXI.

M\sura (M7): sprijinirea [i co-
finan]area de programe educative
pentru arte, fie ele concerte de [coa  l\,
spectacole interactive, concursuri
de aptitudini, `ncurajarea lecturii
sau campanii media de informare
[i formare a publicului. Aici pot fi,
de asemenea, sprijinite programe
consistente de promovare a crea -
ti vit\]ii [i valorilor artistice `n
[coli. Numele programului: Publi-
cult.

M\sura (M8): asigurarea, prin
cofinan]are s\pt\mânal\, a unui
num\r de bilete de spectacol la in-
stitu]iile partenere, pentru liceeni,
pensionari [i a unor membri din
familiile s\race, prin `nscrierea
lor `ntr-o baz\ de date, care s\ le

asigure, la cerere, accesul la nu -
m\rul limitat de bilete al progra-
mului. Numele programului Ac-
ces la Cultur\.

M\sura (M9): continuarea pro-
gramului de evenimente muzicale
[i artistice, de toate genurile, pre-
zentate `n aer liber, cu caracter
gratuit, oferit cet\]enilor din car-
tiere. Numele programului: Cul-
tura `n Cartier. 

Creativitate [i inova]ie
~n contextul `n care sectorul

creativ s-a dovedit a fi, `n ultimul
deceniu [i jum\tate, cel mai dina-
mic motor de dezvoltare econo-
mic\ [i unul dintre pu]inele sec-
toare ce au generat cre[terea nu -
m\rului locurilor de munc\, el a
fost individualizat ca o prioritate
pentru strategiile de viitor `n toa-
te ]\rile europene [i nu numai.
Identificat `n competi]ia na]io-
nal\ organizat\ de British Coun-
cil, `n 2005, drept Creative City,
Ia[ul a reprezentat România `n
re]eaua regional\, Sud-Est Euro-
pean\ a ora[elor creative `n pe-
rioada 2005-2007. Cu un prim efort
de cartare a companiilor locale ca-
re ar putea forma o mas\ critic\
pentru dezvoltarea ora[ului, reali-
zat `n 2006, precum [i cu o recu-
noa[tere a necesit\]ii dezvolt\rii
acestui sector, a[a cum a fost ea
cuprins\ `n Strategia de Dezvolta-
re  Durabil\ Ia[i 2020, industriile
creative trebuie s\ constituie, `n
viitor, pivotul central pe care se
va articula strategia cultural\ a
ora[ului. Ele constituie, de altfel,
singurul canal eficient pentru ac-
cesarea, `n parteneriat cu organi-
za]ii europene din alte ]\ri, a fi-
nan]\rilor cuprinse `n singurul
pro gram de finan]are dedicat cul-
turii din UE: Creative Europe.
Al\turi de patrimoniu [i de cultu-
ra de vârf, industriile creative [i
poten]ialul inovativ tehnic repre-
zint\ principalele resurse ale ora -
[ului [i constituie componentele
esen]iale, al\turi de `nv\]\ mântul
superior [i de rolul de centru spi-
ritual al mitropoliei, care configu-
reaz\ brandul municipiului.

Industriile creative reprezint\,
al\turi de turismul cultural [i de
patrimoniu, principalele resurse
care pot genera interes [i inves -
ti]ii pentru Ia[i, [i, din aceste mo-
tive, acest domeniu trebuie consi-
derat o prioritate pentru strategia
cultural\ pe urm\torii zece ani.

M\sura (M10): realizarea, `n
timpul cel mai scurt, `mpreun\ cu
al]i parteneri (Camera de Comer],
ONG-uri etc.) a unei baze de date
extinse cuprinzând informa]iile la
zi despre operatorii institu]ionali
sau antreprenorii priva]i care
desf\[oar\ activit\]i `n domeniul

industriilor creative din Ia[i, Chi -
[in\u [i Cern\u]i, precum [i din
toat\ Regiunea de N-E. Numele
programului: Mapping Creative Ia[i.

M\sura (M11): crearea meca-
nismelor de sprijin [i de `ncuraja-
re a colabor\rii [i interac]iunii
dintre  firmele [i antreprenorii
din domeniu. Trebuie create [i
sus]inute evenimente comune [i
dezvoltat un centru de activitate
care s\ ofere toate facilit\]ile nece-
sare func]io n\rii [i dialogului.
Numele proiectului: Centru inter-
na]ional al creativit\]ii „Palatul
Braunstein“.

M\sura (M12): transformarea
ora[ului ̀ n cea mai important\ in-
terfa]\ regional\ `n domeniul dez-
volt\rii [i cooper\rii pentru in-
dustriile creative din zon\, din
Europa [i din Republica Moldova
[i Ucraina. Crearea de evenimen-
te interna]ionale care s\ focalize-
ze pe acest poten]ial al Ia[ului,
cum ar putea fi un târg interna]io-
nal de design, spre exemplu. Titlul
proiectului: Ia[i – Creative Hub.

Cultura – motor 
de dezvoltare

Cele cinci decenii de comunism
care au marcat a doua jum\tate a
secolului XX `n România au l\sat
o puternic\ amprent\ asupra mo-
dului `n care oamenii de cultur\,
dar [i ceilal]i cet\]eni, percep cul-
tura. Anexat\ la ma[in\ria atot -
st\pânitoare a propagandei, cultu-
ra oficial\, singura acceptat\ de
organele de partid, era `n `ntregi-
me subven]ionat\, iar autorii ca-
nonici, „tovar\[i de drum“ ai co-
muni[tilor, aveau un statut privi-
legiat (case, ma[ini, onoruri [i
ono rarii imense, tiraje foarte mari
[i acces la toate resursele nomen-
claturii). Dup\ c\derea comunis-
mului, acumularea s\lbatic\ de
capital a generat un efect invers: a
fost generalizat comportamentul
primitiv utilitarist, prezent [i azi
`n mentalitatea multor oameni de
afaceri [i politicieni, potrivit c\ru-
ia cultura consum\ resurse [i nu
se justific\, `ntr-un ora[ ca Ia[ul,
cheltuieli atât de mari pentru
func]ionarea institu]iilor cultura-
le. ~n contextul `n care, cu excep -
]ia unor manifest\ri de anver-
gur\, finan]ate separat, institu]ii-
le au, de regul\, bugete la limita
supravie]uirii, se impune o schim -
bare de paradigm\ asupra modu-
lui `n care sunt percepute in sti -
tu]iile culturale de c\tre comuni-
tate. Asta cu atât mai mult cu cât o
strategie pe termen lung presupu-
ne o planificare a bugetelor vir-
tuale, iar o ac]iune profesionist\
de modificare a percep]iei gre[ite
asupra culturii, de nuan]are `ntre

amuzament subcultural [i eveni-
ment cultural autentic, cu impact
formativ, se impune.

Trebuie subliniat, de la bun
`nceput, faptul c\ poten]ialul cul-
tural al unui ora[ este o compo-
nent\ decisiv\ pentru standardul
de via]\ din acel loc. Astfel `ncât,
mediul de afaceri trebuie s\ `n -
]eleag\ c\ este obliga]ia lui de a
sus]ine via]a cultural\ de calitate,
fie doar [i pentru faptul c\ astfel
cre[te implicit [i nivelul de valoa-
re a afacerii proprii sau gradul de
atractivitate pentru investi]ii. Un
ora[ mare, cu o ofert\ cultural\ mai
diversificat\ [i mai atractiv\, este,
`n egal\ m\sur\, o ]int\ [i pentru
consumatori, [i pentru investitori.

~n al doilea rând, pentru au-
torit\]ile locale, cultura trebuie
valorizat\ nu pentru capacitatea
de a fi instrumentalizat\ `n ac -
]iuni electorale, ci pentru presti-
giul [i valoarea ad\ugat\ pe care
le confer\ ora[ului, sporindu-i,
cum spuneam, nivelul de calitate
a vie]ii.

De aceea, cultura trebuie pri -
vit\ ca investi]ie [i municipalita-
tea are obliga]ia de a corobora dez-
voltarea culturii din ora[ cu pro-
iectele de investi]ii complementa-
re, `n infrastructur\ [i urbanism.
Prim\ria trebuie s\ fie, preponde-
rent, un facilitator `ntre produ -
c\torii de cultur\ [i beneficiarii
ei, fie cet\]enii de toate gradele de
educa]ie, fie mediul de afaceri.

M\sura (M13): continuarea [i
finalizarea programului de rege-
nerare urban\ [i de redesenare
urbanistic\ a „Axei culturale“ (cu
investi]ii, amenaj\ri, solu]ii urba-
nistice moderne, sprijinite de co-
munitate) de la Palatul Culturii la
Breazu. Inclusiv cu program de
achizi]ii pentru domeniul privat
al prim\riei [i cu facilit\]i pentru
dezvoltatorii de servicii turistice
[i culturale din zon\.

M\sura (M14): reabilitarea [i
amenajarea „Palatului Braun-
stein“ cu facilit\]i de birouri, cafe-
nea, restaurant [i spa]iu expozi -
]ional pentru crearea acolo a unui
centru destinat tinerilor antrepre-
nori din industriile creative.

M\sur\ (M15): realizarea unei
investi]ii noi `n care s\ func]ione-
ze un Centru de arte contempora-
ne, cu dominant\ pe New Media [i
arte vizuale, dar [i cu posibilitatea
de a organiza spectacole, proiec]ii
de film [i centre de reziden]\. O
propunere ar putea fi preluarea [i
dezvoltarea spa]iului de la fostul
cinematograf „Victoria“.

M\sura (M16): crearea unui so-
lid parteneriat public-privat ̀ n ve-
derea sus]inerii financiare a 
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programului cultural pentru anul
2021, prev\zut ̀ n dosarul de candi-
datur\ a ora[ului pentru titlul de
Capital\ European\ a Culturii,
pentru a-l putea pune `n practic\
[i `n eventualitatea c\ acest titlu
nu va fi acordat Ia[ului.

Dimensiunea european\
a culturii ie[ene 

Punctul nodal `n care se inter-
secteaz\ toate planurile de ac]iu-
ne [i strategiile pe termen lung
lansate de Uniunea European\ es-
te, cum e [i firesc, gradul lor de
adecvare [i de promovare a iden-
tit\]ii europene. Nici o strategie
cultural\ nu poate face abstrac]ie
de faptul c\ apartenen]a la marea
familie a Europei `nseamn\ atât
participarea cu specificul na]io-
nal la concertul european, `mbo -
g\]ind astfel, prin diversitate, cul-
tura european\ `n ansamblul ei,
cât, mai ales, capacitatea de a in-
tra `n dialog cu alte culturi, de a
`n]elege [i promova diversitatea,
dar, `n primul rând, capacitatea
de a participa la proiecte comune,
transfrontaliere, la coproduc]ii
care s\ fie itinerate `n ]\rile tutu-
ror implica]ilor.

Dimensiunea european\ nu re-
prezint\, a[a cum poate p\rea la
prima vedere, doar stratul de su-
prafa]\ al mo[tenirii culturale, al
voca]iei europene a figurilor din
trecut sau al afirm\rii valorilor
universaliste, deci [i europene,
ale culturii locale respective (ar-
gumente invocate invariabil de
to]i cei care au f\cut vreodat\ o
prezentare a dimensiunii lor eu-
ropene), ci presupune o serie de
detalii conceptuale [i logistice ca-
re trebuie integrate `n programul
pe termen lung al ora[ului [i care
trebuie construite [i puse `n prac-
tic\ `mpreun\ cu parteneri din
Europa.

De[i exist\ la Ia[i multe proiec-
te comune realizate cu parteneri
europeni, `n special `n domeniul
educa]iei, realizate de [coli, licee
sau universit\]i din ora[ul nostru,
colaborarea cultural\ pe proiecte
este slab\ `n cazul culturii. Iar
aceast\ sl\biciune este pus\ `n
eviden]\ de evaluatorii de proiec-
te din str\in\tate.

Bun\oar\, a face un eveniment
unde ai invita]i din str\in\tate,
precum a fost cazul Festivalului
Interna]ional al Educa]iei (FIE),
astfel `ncât s\ consideri acea ma-
nifestare drept „interna]ional\“,
aduce un punctaj mai mic decât
prezentarea unor produse cultu-
rale autohtone pe pia]a cultural\
european\, prin participarea la
manifest\ri sau turnee europene.
~n astfel de cazuri, dimensiunea
european\ este prezent\, dar doar
epidermic, iar Ia[ul, `n special

gra]ie activit\]ii neobosite a cen-
trelor culturale str\ine, a organi-
zat multe manifest\ri de acest
gen, `n care valori europene au
fost prezentate publicului local,
tot a[a cum Filarmonica „Moldo-
va“ sau Teatrul pentru Copii [i Ti-
neret fac turnee de succes. Iar pen-
tru manifest\rile complexe la
acest nivel, dintre operatorii ie -
[eni, exemple de urmat r\mân
prin organizare, consecven]\ [i
calitate a invita]ilor, Festivalul
Periferic organizat, `n anii din
urm\, de Asocia]ia „Vector“, Fes-
tivalul Interna]ional de Teatru
pentru Publicul Tân\r (FITPT) al
Teatrului „Luceaf\rul“ (opt edi -
]ii), Festivalul Interna]ional al
Muzicii Mecanice ([aisprezece
edi]ii), FILIT (dou\ edi]ii excelent
bugetate).

Faza superioar\ ca punctaj o
reprezint\ programele comune de
traduceri stabilite `ntre ]\ri [i re-
ziden]ele pentru arti[ti din toat\
Europa. ~ncurajarea traducerilor,
a cooper\rii [i mobilit\]ii europe-
ne reprezint\ direc]ii esen]iale `n
strategia Uniunii de `ncurajare a
dialogului cultural `ntre ]\rile
membre [i aceste activit\]i benefi-
ciaz\ de linii speciale de finan]are
prin programul Creative Europe.
Traducerile `n sine sunt, desigur,
o realitate a oric\rui program edi-
torial al editurilor private, deci o
component\ de business pe care
UE nu e neap\rat interesat\ s\ o
sprijine financiar, astfel ̀ ncât sunt
mai degrab\ sprijinite programe-
le pe termen lung, care `ncurajez\
mai buna cunoa[tere a crea]iilor
din culturile europene prin care
]\rile se traduc reciproc sau creea -
z\ fluxuri de crea]ie comune ̀ n ca-
drul aceluia[i proiect. Dac\ activi-
tatea prodigioas\ a Polirom-ului
poate constitui un argument `n fa-
voarea traducerilor ca atare, pro-
iectul de succes al Festivalului In-
terna]ional de Literatur\ [i Tra-
duceri (FILIT) ar putea fi dezvol-
tat [i c\tre realizarea unor progra-
me de traducere comune `ntre
mai multe ]\ri europene. 

Nivelul de punctaj superior,
du p\ cum spuneam, este `ns\
adus de parteneriatele dintre in-
stitu]ii sau operatori culturali din
]\rile europene care construiesc
`mpreun\ un proiect cultural, pu-
nând la b\taie mijloacele proprii
(creative, logistice, financiare) [i
care, la final, itinereaz\ produsul
artistic, respectiv `n ]\rile de ori-
gine [i, pe cât posibil, `n `ntreaga
Europ\. Parteneriatul `nseamn\
un contract oficial, semnat [i pa-
rafat, ̀ n care entit\]i culturale din
cel pu]in trei ]\ri fac ceva `mpreu -
n\, de regul\ un proiect care mer-
ge la concursul european de fi-
nan]are Creative Europe. 

Pe scurt, o prioritate din acest

punct de vedere, al cooper\rii cul-
turale cu ter]i parteneri europeni,
o reprezint\ g\sirea mijloacelor
necesare [i crearea abilit\]ilor po-
trivite pentru realizarea de pro-
iecte de colaborare [i coproduc]ii.
Cu excep]ia programului Teatru-
lui „Luceaf\rul“, care a realizat
coproduc]ia Kajtus, vr\jitorul du -
p\ Janusz Korczak cu parteneria-
te poloneze (Institutul C\r]ii Cra-
covia, Institutul Polonez Bucu -
re[ti), celelalte institu]ii mai au de
lucrat pe aceast\ tem\ [i sprijini-
rea unor astfel de proiecte trebuie
s\ fie o ]int\ pentru viitor.

M\sura (M16): crearea [i sus -
]inerea unor centre de reziden]\
pentru arti[ti, scriitori [i tradu -
c\tori care s\ lanseze parteneriate
regionale [i europene ale c\ror
pro duse s\ fie itinerate `n toate
]\rile participante. Exist\, `ntr-o
form\ incipient\, un astfel de pro-
gram la Muzeul Literaturii, dar ex-
perien]a european\ a ar\tat cât de
importante sunt aceste centre pen-
tru inova]ie, pentru dezbateri de
idei, lansare de proiecte ̀ n partene-
riat sau pentru imaginea ora [ului.

M\sura (M17): crearea unei ba-
ze de date, administrat\ de o orga-
niza]ie neguvernamental\, care
s\ cuprind\ ora[ele `nfr\]ite cu
Ia[ul [i to]i partenerii posibili
pentru a lansa `mpreun\ proiecte
europene.

M\sura (M18): realizarea unei
platforme de sprijin financiar
pentru institu]iile [i antrepreno-
rii priva]i care vor s\ lanseze pro-
iecte europene, dar nu dispun de
resursele ini]iale.

Un punct special ̀ n dezvoltarea
rela]iilor culturale interna]ionale
`l reprezint\ parteneriatul special
al municipiului Ia[i cu munici-
piul Chi[in\u (Rep. Moldova) [i
Cern\u]i (Ucraina), fa]\ de care
Ia[ul ar trebui s\ func]ioneze ca
un releu de transmitere a culturii
[i democra]iei europene `n urm\ -
torii ani. A[a cum a fost ar\tat
mai sus, simpla deplasare a unor
spectacole, a unor scriitori, arti[ti
sau conferen]iari, de o parte [i de
alta a Prutului, nu este suficient\
pentru a da o dimensiune euro-
pean\ unui astfel de program care
`ncepe, fire[te, cu sprijinul cultu-
ral [i educativ acordat membrilor
comunit\]ilor române[ti din jurul
celor dou\ ora[e, continu\ cu in-
vita]iile reciproce, dar trebuie s\
se materializeze `n proiecte de co-
operare cultural\ [i pe sectorul
creativ mai elaborate [i mai con-
sistente.

M\sura (M19): crearea unui
mecanism de colectare [i sprijin

logistic pentru produse culturale
(c\r]i, albume, filme, DVD-uri
educa]ionale [i culturale etc.) ne-
cesare [colilor române[ti din cele
dou\ regiuni.

M\sura (M20): realizarea unei
platforme comune pentru to]i
creativii din cele dou\ regiuni ca-
re s\ genereze parteneriate de bu-
siness comune cu Ia[ul [i cu alte
firme europene. Aceast\ platfor -
m\ poate fi administrat\ de antre-
prenori priva]i care s\ lanseze
proiecte de cooperare cofinan]ate
de la bugetul autorit\]ilor locale [i
centrale. Numele programului:
Creative Bridge.

Concluzii

Proiectul de strategie cultural\ a
municipiului Ia[i creeaz\ cadrul
unei dezbateri publice, cu factorii
politici din Consiliul local, pre-
cum [i cu cet\]enii interesa]i de
dezvoltarea cultural\ a ora[ului
lor pentru urm\torul deceniu.

~n acord cu strategia pe termen
lung de dezvoltare a culturii ela -
borat\ de Uniunea European\,
proiectul de strategie a munici-
piului Ia[i subliniaz\ c\, `n pro-
gramul de dezvoltare cultural\,
ar monioas\, care trebuie continu -
at\ ca [i pân\ `n acest moment,
pot fi identificate, totu[i, urm\toa-
rele priorit\]i pentru urm\torul
deceniu:

l Adoptarea m\surilor necesa-
re pentru diversificarea ofertei
culturale a Ia[ului [i pentru for-
marea [i afirmarea unui public

educat, capabil s\ discearn\ `ntre
valoare [i nonvaloare, care s\ fie
deschis valorilor europene [i dia-
logului intercultural, antrenat s\
aprecieze creativitatea, inova]ia
[i noul `n via]a cultural\.

l Dezvoltarea turismului cul -
tu ral [i de patrimoniu, prin m\ -
suri complexe interdisciplinare [i
finan]\ri conexe, care s\ creasc\
po ten]ialul economic al regiunii.

lSprijinirea sectorului creativ
din Ia[i, Chi[in\u [i Cern\u]i,
pen  tru a deveni vectorul de dez-
voltare regional\, creator de noi
locuri de munc\.

l Articularea unui program
com plex pentru anul 2021, astfel
`ncât s\ se construiasc\, `n acord
cu prezenta strategie-cadru, un
dosar de candidatur\ pentru ca
Ia[ul s\ ob]in\ titlul de „Capital\
European\ a Culturii“ `n acel an. 

&

~n urma dezbaterilor, `n Consiliul
Local [i `n spa]iul public, strategia
va fi completat\ cu un Plan de ac]iu-
ne care va cuprinde [i activi t\]ile
concrete propuse s\ r\s pund\ fie -
c\rei M\suri `n parte, `n acord cu
obiectivele fixate la `nceput.

De asemenea, tot ca anex\ la
strategie, se vor marca drept punct
de plecare pentru o analiz\ canti-
tativ\ [i calitativ\ func]ional\, ca-
re s\ permit\ monitorizarea ofer-
tei culturale [i evolu]ia consumu-
lui cultural, concluziile studiului
sociologic realizat de departamen-
tul de Sociologie al universit\]ii
ie[ene.
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Tribul Kaka Maka a reu[it per-
forman]a de a trece de la caniba-
lism la omnivorism. {i asta nu
pentru c\ nu ar mai fi ap\rut prin
preajm\ turi[ti r\t\ci]i, tineri [i
rotofei, numai buni de pus pe
pro]ap. Ci din cauz\ c\ Malanga
Kaka, [eful tribului, a `nceput
acum vreo cinci ani s\ acuze du-
reri abdominale, care nu treceau
nici cu cele mai alese ierburi, cu-
lese pe rou\ [i pisate de cea mai b\ -
trân\ femeie din comunitate. ~n
urma unei mai atente examin\ri,

vraciul a concluzionat c\ [eful lor
a c\p\tat o intoleran]\ la carne de
om, cel mai probabil de la o ciula-
ma de turist britanic, insuficient
fiart\. Iar când vine vorba despre
respect fa]\ de lider, tribul Kaka
Maka este un exemplu gr\itor, 
niciunul dintre membri nemaido -
rind s\ m\nânce ceva ce face r\u
s\n\t\]ii [efului.

~ntr-o diminea]\, una dintre is-
coadele tribului aduse la urechile
boss-ului vestea c\ un grup de
albi a `nceput s\ filmeze nu [tiu

ce emisiune tv la marginea p\du-
rii. C\ sunt femei [i b\rba]i, pe
care doi [efi, unul mai mare [i
unul mai gr\sun, `i pun s\ bage
capul printre viermi, s\ m\nânce
gândaci, precum [i alte câteva jo-
cule]e care aduceau aminte de
farmecul copil\riei oric\rui mem -
bru Kaka Maka. ~n privin]a na -
]io nalit\]ii grupului, iscoada nu
s-a putut pronun]a, `ns\ a oferit
un detaliu aparent neelocvent:
necunoscu]ii foloseau ni[te cuvin -
te ciudate, precum barz\, varz\
sau viezure. {i ochii lui Malanga
se m\rir\ brusc.

Nimeni nu comenteaz\ ordi-
nele [efului. Cinci r\zboinici Ka-
ka au plecat, la ad\postul `ntune-
ricului, cu misiunea de a-l aduce,
legat fedele[, pe [eful alb pe nume
Bobonete. Cinci r\zboinici Kaka
s-au `ntors cu ochii invine]i]i [i
deficit de din]i, ̀ n urma contactu-
lui cu  r\boinicul alb Moro[anu.

Zece r\boinici Kaka au... Mo-
ro[anu.

Cincisprezece... Moro[anu.
To]i r\zboinicii Kaka au ple-

cat [i doi au reu[it s\ se `ntoarc\,
aducând pre]iosul prizonier. Ma-
langa Kaka l-a dezlegat, l-a miro-
sit [i a ̀ nceput s\ danseze ̀ n jurul
lui, semn c\ Bobonete era mai de-
grab\ un oaspete respectat, nu un
inamic. A fost imediat sacrificat\
cea mai gras\ maimu]\, iar masa
a fost umplut\ cu cele mai proas-
pete fructe, varianta african\ a
opulen]ei manelistice. Apoi Ma-
langa Kaka deschise subiectul:
— Mare r\zboinic Bobonete, eu
vreau rog la tine ceva. Tu `ntorci
România, eu dat la tine pachet.
Doi borcane untur\ facocer, trei
borcane gem de banana. Tu duci
la Ia[i, b\iatul mau student acolo,
stomatologie. Tu spui la el s\
`nve]e bine, da? S\ nu fac\ tribul
de râs.

www.suplimentuldecultura.roSUPLIMENTUL DE CULTUR| » ANUL XI » NR. 472 » 21 – 27 februarie 2015

16  »  fast food

La noi, ca peste tot, toat\ lumea
[i-a dat cu p\rerea despre Fifty
Shades of Grey, iar faptul c\ to]i ̀ l
`njur\ nu-i `mpiedic\ pe specta-
tori s\ se buluceasc\ `n sal\,
m\car s\ vad\ cât de prost e. Dar,
de[i rezultatele sunt `n mod sur-
prinz\tor mai spectaculoase `n
str\in\tate decât `n SUA, filmul
adunând 158 de milioane de do-
lari din 58 de teritorii `n week -
end-ul de lansare, speciali[tii de
la Box Office Mojo nu sunt atât de
optimi[ti cu capacitatea filmului
de a bate noi recorduri. De fapt,
cui `i pas\? Recordul este c\ Fifty
Shades of Grey e mai stupid decât
Saga: Amurg. M\ rog, nici asta
nu-i o surpriz\, dat fiind materia-
lul literar de plecare. Sau e o sur-
priz\ `n m\sura `n care scenariul
nu reu[e[te s\ fac\ din carte bici. 

Am, a[a, senza]ia când `ncerc
s\ scriu câteva rânduri despre
film (18 februarie 2015) c\ s-a spus
deja tot ce era de spus. Cine ar
mai citi `nc\ un text? {i, cu cât
m\ gândesc mai mult la ce a[ pu-
tea spune mai original [i mai is-
te], cu atât mi se face mai mil\ de

acest filmule] pe care toate femi-
nistele au t\b\rât cu pumnii [i cu
picioarele, dându-i cu feminitate
[i capete `n gur\. Sunt par]ial de
acord cu ce scrie Andreea Molo-
cea `n blogul ei de pe Adevarul.ro
(50 de umbre ale abuzului). Sin-
dromul Maica Tereza (corolar al
mitului Frumoasa [i Bestia), al
femeii care `ncaseaz\ [i salveaz\,
e transmis aproape genetic de la
mam\ la fiic\, dar mi se pare infi-
nit mai scandalos felul cum sunt
integra]i s\racii lumii `n aceast\
burghez\ ecua]ie soft porn unde

nici nu era nevoie de ei. Nu e ni-
mic stângist aici, pur [i simplu
bog\]ia nem\surat\ a acestui
playboy e mai obscen\ decât ori-
ce scen\ de sex pe care filmul ar fi
putut-o ar\ta, iar explica]ia satis-
fac]iei de substitu]ie care le-ar fa-
ce pe spectatoare s\-i cear\ erou-
lui toate calit\]ile posibile nu sal-
veaz\ filmul de la penibil. Era
mai mult decât suficient s\ ne
d\m seama c\ Grey e super-bogat
din faptul c\ are elicopter, un zgâ-
rie-nori de birouri, garajul plin
de Audi-uri [i, pur [i simplu, din

cât e de gomos. Nu era nevoie s\
vorbeasc\ la ceremonia de absol-
vire a Anei despre eradicarea
s\r\ciei din lume. Sau replica e
folosit\ la modul ironic? Ce are
BDSM (bondage/discipline/sa-
dism/masochism) cu s\r\cia? 

Dac\ cinemaul e receptaculul
mentalit\]ilor vremii, atunci fil-
mul lui Sam Taylor-Johnson (ca-
re nici nu e atât de scump, a cos-
tat 40 de milioane de dolari, adic\
de trei ori mai pu]in decât Saga
Amurg: Zori de zi – Partea II) e un
fel de ]ap isp\[itor. Da, e creti-
noid, dar `ntr-un mod benign [i
neasumat, [i ̀ n schimb o sumede-
nie de frustr\ri se lipesc acum de
el, ca p\rul de pisic\ pe rola de
haine. De[i ridicol, filmul acesta
f\r\ poveste, cu dialoguri inepte,
actori necarismatici [i prea pu]in
sex vizibil func]ioneaz\ ca un fel
de purgativ pentru mentalul co-
lectiv. Ne desc\rc\m pe el (mai
ales c\ nu are nici o preten]ie c\
face art\) [i mergem mai departe. 

~nc\ pu]in [i or s\ apar\ [i pa-
ranoicii care vor spune c\ e o di-
versiune gândit\ s\ ne distrag\
aten]ia de la chestii mult mai im-
portante. 

EN}ICLOPEDIA
ENCARTA

Luiza Vasiliu

Cum scrii
când [tii
M-am `ntrebat `ntotdeauna cum
scrii când [tii c-o s\ mori. Sigur,
noi to]i [tim c-o s\ murim la un
moment dat, dar asta ne influen -
]eaz\ scrisul ̀ ntr-o m\sur\ mai de-
grab\ invizibil\, ca o pânz\ frea-
tic\ de team\ care doarme sub cre-
ierele noastre. ~n rest, scriem [i
tr\im ca [i cum am fi nemuritori.
„Buda a fost odat\ `ntrebat care e
cel mai straniu adev\r legat de
umanitate; s-a gândit o clip\ [i a
r\spuns: Faptul c\ putem muri `n
orice moment, dar, cu toate astea,
ne purt\m ca [i cum am tr\i
ve[nic“, scrie Will Self `ntr-un text
din Esquire despre „bucket lists“,
liste-cu-lucruri-de-f\cut-neap\rat-
`nainte-s\-mori-cum-ar-fi-s\-sari-
cu-para[uta-sau-s\-m\nânci-un-
pe[te-fugu. ~n ultimii ani, am citit
câteva m\rturisiri r\scolitoare ale
unor oameni care tocmai aflaser\
c\ erau pe moarte. Mi se p\rea
uluitor c\, `n ultimele luni de via -
]\, cineva mai g\se[te puterea de-a
scrie, limpede [i f\r\ patim\, de -
spre iubire, despre prieteni, de -
spre boal\, despre marele nimic
care urmeaz\. Sau poate c\ tocmai
atunci te po]i ridica `n sfâr[it dea -
supra lucrurilor, plutind biruitor
deasupra lor [i v\zând harta ade -
v\rat\ a ceea ce conteaz\ `ntr-o
via]\. Zilele trecute, neurologul
Oliver Sacks, autorul unor eseuri
fascinante despre mintea uman\
(printre ele, Omul care `[i confun-
da so]ia cu o p\l\rie, Muzicofilia,
Un picior de sprijin, V\zând gla-
suri), a scris un text `n „New York
Times“ `n care spune c\ a aflat c\
are cancer `n faz\ terminal\: „M\
simt extraordinar de viu, vreau [i
sper c\ `n timpul care mi-a mai
r\mas `mi voi cultiva prieteniile,
`mi voi lua r\mas bun de la cei pe
care `i iubesc, voi scrie mai mult,
voi c\l\tori dac\ voi avea destul\
for]\, voi atinge noi niveluri de
`n]elegere. (...) Nu e timp pentru
nimic neesen]ial. Trebuie s\ m\
concentrez pe mine `nsumi, pe
munca mea [i pe prietenii mei“.
De ce nu facem asta tot timpul,
de[i [tim c\ „tot timpul“ nostru e
limitat, c\ o s\ se termine cândva,
`nainte ca ultimii ur[i polari s\
r\mân\ f\r\ o bucat\ de ghea]\ pe
care s\-[i a[eze capul?
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Voi n-a]i `ntrebat 
F|R| ZAH|R v\ r\spunde

Bobi 

Film

Iulia Blaga

50 de umbre ale lui Grey
nu face din carte bici

Poant\ veche,
context nou

Despre ce a[ putea scrie s\pt\mâna asta dac\ nu despre Fifty Shades of Grey?
Am sacrificat petrecerea româneasc\ de la Berlinal\ pentru el [i l-am v\zut 
`ntr-o proiec]ie pentru pres\ la care s-a râs de la `nceput [i pân\ la sfâr[it, cu
urale [i aplauze prelungite (fire[te c\ la mi[to) pe genericul de final. Jurnali[tii
au chestia asta la sfâr[itul unui festival greu: s\ se distreze la o porc\rioar\. 
Mai sunt filme comerciale (hollywoodiene) lansate la Cannes la care se trezesc
aplaudând, ca ni[te copii pro[ti, la cap\tul unei urm\riri automobilistice.
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