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Trei zile `n
lumea lui Roca
C\t\lin Hopulele
Timp de trei zile, Rocanotherworld a conturat Ia[ul ca un
ora[ care nu e str\in de-un festival cu pu]in din toate – muzic\ rock, electro, gastronomie,
street art [i mult\ r\bdare,
compasiune [i caritate. Peste
25.000 de mii de ie[eni au venit
la evenimentele prinse `n festivalul cu intrare gratuit\ [i au
gustat câte pu]in din pasiunile
lui Ioan Dan Niculescu, care s-a
stins din via]\ anul trecut.
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Cronica unei mor]i
anun]ate sau a unui
r\zboi de uzur\?

Cronic\ de carte

Vara `n care
trebuie s-o citi]i
pe Tatiana
}`buleac

© Dan Perjovschi

Eli B\dic\
Jurnalist\ de profesie – cu studii
la Facultatea de Jurnalism [i {tiin]e ale Comunic\rii, Universitatea de Stat din Moldova, a ini]iat
`n 1995 rubrica Pove[ti adev\rate
`n cotidianul „Flux“, a f\cut parte
din echipa PRO TV Chi[in\u, din
1999, `n calitate de reporter, editor
[i prezentatoare de [tiri –, Tatiana
}`buleac s-a stabilit `n Fran]a `n
2009 [i a debutat cu Fabule moderne. ~n 2016 publica cea de-a
doua carte, Vara `n care mama a
avut ochii verzi (Ed. Cartier), un
volum deja bestseller `n Republica
Moldova.
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Gene Simmons `[i
`ntinde ghearele
spre „semnul
diavolului“
Drago[ Cojocaru

Odiseea Ordonan]ei de Urgen]\ 91/2016 privind cinematografia [i stabilirea unor m\suri `n domeniul
cinematografiei confirm\ dou\ lucruri – unu, c\ politicienilor români nu le pas\ de filmul ro mâ nesc,
indiferent din ce partid fac parte; [i doi, c\ politica româneasc\ `nseamn\ `n primul rând r\fuieli
partinice, adic\ cine vine la putere [terge ce a fost `nainte.

Citi]i dosarul realizat de Iulia Blaga `n » paginile 8-10

Dovedindu-[i `nc\ o dat\ talentele
comerciale, Gene Simmons, basistul forma]iei KISS, a `nceput demersurile pentru a `nregistra ca
marc\ celebrul semn cu mâna al
rockerilor, „coarnele diavolului“,
f\cut cu ar\t\torul [i cu degetul
mic `ntinse.
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25.000 de oameni
au petrecut trei zile
`n lumea lui Roca
Timp de trei zile, Rocanotherworld a conturat Ia[ul ca un ora[ care nu e str\in
de-un festival cu pu]in din toate – muzic\ rock, electro, gastronomie, street art
[i mult\ r\bdare, compasiune [i caritate. Peste 25.000 de mii de ie[eni au venit
la evenimentele prinse `n festivalul cu intrare gratuit\ [i au gustat câte pu]in
din pasiunile lui Ioan Dan Niculescu, unul dintre cei mai creativi oameni pe care
i-a dat capitala Moldovei, care s-a stins din via]\ anul trecut `ntr-un accident
auto. Fie c\ au venit s\ asculte trupe pe pârtia din Copou, s\ `ncerce experimente
culinare sau momente de art\ stradal\, cei care au venit la Rocanotherworld au
aflat c\ pasiunea pentru o amintire poate fi suficient de puternic\ `ncât s\ lege
o comunitate laolalt\.
C\t\lin Hopulele
~n fiecare sear\ a festivalului, pentru aproape 20.000 de oameni pârtia din Copou a fost un loc rupt
complet de via]a ora[ului. Nu au
venit neap\rat pentru forma]ii,
mul]i nu l-au cunoscut pe Ioan
Dan Niculescu, dar au g\sit `n atmosfera de pe pârtie o gur\ de oxigen dat\ [i de loc – unul dintre cele mai potrivite din Ia[i pentru
concerte –, dar [i de emo]ia `ntâlnit\ acolo. Au fost p\rin]i cu copii
atât de mici `ncât erau purta]i `n
hamuri, c\rora mamele le ]ineau
mâinile la urechi când se apropiau prea tare de scen\, dar [i
pu[ti destul de mari `ncât s\ `mping\ trotinete la deal [i la vale pe
toat\ pârtia. Au fost cei mai `n
vârst\ care ascultau, probabil,

pentru prima oar\ `n via]a lor Luna Amar\ sau Robin and the Backstabbers. Au fost [i tineri care au venit numai ca s\-i vad\ gratuit pe cei
de la Subcarpa]i, rockeri care au
stat `n cea de-a doua sear\ aproape
non-stop `n fa]a scenei, oameni care [i-au `ntins p\turi `n lateralele
pârtiei [i st\teau pur [i simplu s\ se
uite la cer. „Dac\ e s\ caut un cuvânt care s\ caracterizeze tot festivalul, acela e emo]ie. Nu efort, nu
stres, ci emo]ie. Trupele astea minunate, care nu au cerut bani pentru o cauz\ foarte fain\, faptul c\ a
r\mas curat tot timpul pe pârtie
dup\ concerte, totul a fost foarte civilizat – mul]i copii mici, public normal, prietenos, omenesc, nu au fost
nici un fel de incidente“, a spus Radu Popescu, expert PR, organizator
[i prieten al lui Roca.

Ioan Botez\torul
de la Doamne fere[te
„Am `nv\]at de la apus c\ e important s\ la[i o culoare frumoas\ `n
urm\ dup\ ce str\luce[ti.“ Pe Ioan
Dan Niculescu oamenii l-au cunoscut ca fiind un personaj un pic
exotic, exuberant, care d\dea
via]\ conceptelor [i oamenilor din
jurul s\u. „Roca a fost un om efervescent, de o sclipire cum nu cred
c\ am mai v\zut vreodat\, a fost
genul de prieten care `]i pl\tea o
datorie la cineva f\r\ s\ `]i spun\.
Am plecat la un moment dat din
]ar\ [i nu [tiam de ce nu m\ mai
sun\ omul c\ruia `i eram dator, ca
s\ aflu, dup\ luni de zile, c\ Roca
i-a pl\tit omului datoria mea. El
era un copil – un copil mare, sup\r\cios, ambi]ios, schimb\tor ca
vremea, dar `n acela[i timp era [i
un pilon de siguran]\ când nu
[tiai `ncotro s\ o iei“, a povestit
Octavian Hamza, unul dintre cei
mai buni prieteni ai s\i. Roca, a[a
cum `i spuneau prietenii, iubea
muzica, `n special rock, buc\t\ria,
Thailanda [i c\l\toriile `n locuri
exotice [i avea grij\ mereu de animalele lipsite de ad\post. A fost
cunoscut `n Ia[i `n cercuri diferite, `n diferite ipostaze. Unii oameni `l recunosc [i ast\zi drept cel
care a pus bazele firmei de branding Argo, cei care au construit
campania, identitatea vizual\ [i
dosarul de candidatur\ al ora[ului Baia Mare intrat `n cursa
pentru capital\ a culturii europene 2021, considerat ca unul dintre
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cele mai atractive dosare din
punct de vedere vizual [i grafic.
Al]ii `l cunosc pentru mu[tarul
„iute de Doamne fere[te“ pe care
l-a lansat `n România, primul
brand de sos iute premium din
]ar\, pe care l-a descoperit `n urma c\l\toriilor sale `n toat\ lumea
[i dup\ crearea c\ruia lumea a
`nceput s\ `i spun\ „Ioan Botez\torul“. }ara `l [tie pe Roca drept
cel care a coordonat campania online a pre[edintelui Iohannis,
când era doar candidat din partea
PNL la preziden]iale, [i care i-a

adus notorietate pentru originalitatea `n abordare [i `n special pentru omogenitate. ~ns\ zecile de
oameni care s-au implicat `n organizarea Rocanotherworld aveau
multe locuri de unde s\ mai fi auzit de Ioan Dan Niculescu: fan al
muzicii rock, acesta a sprijinit
mai multe trupe s\ se dezvolte, fiind
[i DJ `n urm\ cu aproape zece ani
`n clubul XS; a pus bazele celei
mai mari campanii de ajutorare a
animalelor f\r\ st\pân din România, chiar la Ia[i – „Ai cumva o p\turic\?“, eveniment care continu\
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actualitate « 3
[i acum, când Roca nu mai este
s\-l sprijine. Dar oamenii care l-au
cunoscut spun c\-l ]in minte cel
mai mult pe Roca pentru c\ era genul de persoan\ care te vedea a[a
cum tu nu `ndr\zneai s\ o faci – `]i
vedea poten]ialul, [tia mereu ce s\
`]i spun\ ca s\-]i insufle o `ndr\zneal\ pe care nu b\nuiai c\ o ai,
fie c\ este vorba de `nceperea unei
afaceri, c\s\torie sau o campanie
umanitar\. De asta i-au [i spus lui
Roca „deschiz\tor de suflete“. La
el s-au gândit mul]i oameni când
sute de lampioane au luat drumul
cerului `n diminea]a zilei de luni,
când festivalul s-a terminat. „Pe
Roca l-am cunoscut târziu fa]\ de
majoritatea prietenilor lui apropia]i – fa]\ de ga[ca mare din Ia[i,
de exemplu – `n 2014, când un prieten comun ne-a adus `mpreun\ s\
ne spun\ c\ «OK, o s\ ne ocup\m
de campania lui Klaus Iohannis».
Era un loc, la el acas\, `n care erai
binevenit, dar ]inea de tine s\ te integrezi sau s\-]i g\se[ti cumva locul `n povestea aia. Datorit\ lui, mi
s-a deschis lumea asta cu Ia[ul, pe
care eu n-o aveam, pentru mine
era o pat\ alb\ pe hart\ `nainte de
el; inclusiv mama copilului meu,
proasp\t n\scut, e cunoscut\ tot
prin Roca. Cumva la recomandarea [i insisten]ele lui, care-mi spunea c\ «man, ave]i voi ceva `mpreun\». A avut mân\ bun\“, poveste[te Vlad T\u[ance, consultant de strategie, care a lucrat cu
Roca la campania lui Iohannis.

De la picnic la festival
Ideea festivalului Rocanotherworld
a `nceput s\ se nasc\ `n Ia[i anul
trecut, când cei mai buni prieteni
ai lui Ioan Dan Niculescu s-au
strâns la Ia[i la un eveniment tragic – `nmormântarea sa. „Ne-am
`ntâlnit acolo to]i, tulbura]i de dispari]ia lui, [i ne-am dat dintr-odat\
seama cât de blegi suntem c\ nu

ne vedem, sau c\ ne vedem atât de
rar“, `[i aminte[te Radu Popescu.
Era `nceputul lunii iunie, lun\ `n
care, pe 23, Roca ar fi `mplinit 38
de ani. Atunci, Patricia Butucel,
directorul actual al festivalului, a
propus ca, dac\ tot sunt `n Ia[i
atât de mul]i oameni care l-au cunoscut pe Roca, adu[i din toate
p\r]ile lumii de aceast\ tragedie,
s\ fac\ un eveniment, un picnic
mai mare, la care s\-i invite pe to]i
cu o p\tur\, s\ se asculte muzic\
[i s\ depene amintiri. Apoi, `n seara de 19, `n timpul meciului România-Albania, Marius Ursache de la
Grapefruit, Radu Popescu [i Adrian
Mocanu – zis Max – au pus la cale,
pe o foaie de hârtie luat\ de la
osp\tar, toate lucrurile de care ar
avea nevoie pentru ca picnicul de
pe 23 iunie s\ se transforme `n festival. Au cântat Firma, Byron, Alternosfera, Showberry [i Fine it’s
Pink. Practic, `ntregul festival s-a
pus cap la cap `n mai pu]in de trei
zile, din punct de vedere organizatoric, logistic [i emo]ional, fiindc\
to]i cei implica]i `n eveniment
erau `nc\ marca]i de faptul c\ [iau pierdut unul dintre cei mai
buni prieteni.

Maraton de muzic\,
art\ [i gastronomie
Un an mai târziu, organizatorii ar
fi dorit s\ pun\ pe picioare festivalul tot de ziua lui Roca, pe 23 iunie,
dar intempestiv a fost anun]at un
alt concert exact `n aceea[i perioad\, 23-25 iunie, astfel c\ l-au mutat mai devreme, la `nceputul lunii, pe 9, 10 [i 11. De la un picnic `n
Ia[i, Rocanotherworld s-a transformat `ntr-un eveniment care a
`nghi]it `ntreg ora[ul, construit pe
ideea de sharing [i `n jurul principiilor pe care Roca le-a urmat
toat\ via]a. Un amestec de muzic\, art\ contemporan\, design [i
gastronomie, cu intrare liber\, la

care au participat `n total 25.000 de
oameni. Unii pe Strada L\pu[neanu, la evenimentele de art\ vizual\ stradal\, `n curtea Casei Pogor, pentru street food [i activit\]i
de relaxare, `n Skin Social pentru
un maraton de muzic\ techno/
electronic\, dar cei mai mul]i pe
scena principal\ a pârtiei de schi
din Copou, unde au cântat trupe
de rock, rock alternativ, indie [i
hip-hop.
„A fost mult, mult peste ce ne-am
a[teptat. Este foarte greu s\ v\ dau
o impresie general\ a ceea ce s-a
`ntâmplat – pur [i simplu a fost
foarte intens, ]inând cont [i de
componenta emo]ional\ din spate. A fost extraordinar [i nu [tiu
cât de obiectiv pot s\ fiu. Am primit `ns\ foarte multe felicit\ri de
la trupe, care ne-au spus c\ este
cel mai profesionist festival la care au fost vreodat\, oameni care
au venit s\ cânte gratuit [i s\ ne
spun\ c\ a fost o onoare pentru ei
s\ fie la acest festival“, a spus Marius Ursache.
Au fost `n total 68 de trupe, DJ
[i arti[ti contemporani `n cele trei
zile ale festivalului, iar to]i ace[tia
au decis s\ `[i doneze onorariile
pentru a sprijini cauzele sus]inute
de festival: padocurile care `ngrijesc animalele f\r\ st\pân [i Casa
Share, cunoscutul ONG din Ia[i
care este dedicat construirii de case pentru familiile nevoia[e. „Totul a mers cum ne-am propus sau
chiar mai bine. A fost foarte mult\
lume care s-a implicat [i asta a
ajutat mult, s-a sim]it. Cred c\
acesta ar putea fi brandul Ia[ului –
spiritul de ajutor, de mare om. S\
vedem acum ce se `ntâmpl\ –
toat\ lumea `[i dore[te s\ vedem
ce va fi anul viitor. ~ntâi ne tragem sufletul, punem pe hârtie ce a
fost bine, ce a fost r\u, [i vedem
anul viitor cum se va `ntâmpla –
c\ sigur va fi, asta e clar“, a mai
spus Radu Popescu.

Relaxare la pârtie
Din punct de vedere organizatoric, `ntreaga zon\ a pârtiei a fost
gândit\ ca un spa]iu care s\-]i ofere tot ce ai nevoie pentru a petrece
o zi departe de cas\. Dincolo de
clasicele zone de b\utur\, au fost
[i tot felul de corturi cu mâncare
g\tit\ cât mai natural, fie c\ era
vorba de ceva exotic, picant sau
clasic românesc. Chio[curile erau
`ntinse pe pârtie `nc\ aproape de
la zona intr\rii de pe S\r\rie [i
continuau pân\ `n buza scenei de
la baz\, aproape de C.A. Rosetti.
Cifrele oficiale ale jandarmilor [i
ale organizatorilor spun c\ au fost
`n jur de 20.000 de persoane la concertele de pe pârtie, restul de 5.000
`mp\r]indu-se `ntre celelalte trei
zone ale festivalului. ~ns\ `n cea
de-a treia noapte de concert, cele
10.000 de br\]\ri pe care le foloseau organizatorii pentru a ]ine o
eviden]\ a celor care particip\ se
epuizaser\ mult `nainte ca muzica

s\ se `ncheie [i oamenii au tot venit, `n valuri, pân\ aproape de 3
diminea]a, când Luna Amar\ a
`ncheiat unul dintre cele mai ample concerte de la festival, cântând mai bine de o or\, [i s-au lansat lampioanele pe toat\ pârtia. ~n
fiecare dintre cele trei zile ale festivalului, reporterii de la publica]ia s\pt\mânal\ „Opinia studen]easc\“ au scos câte un num\r
special dedicat festivalului Rocanotherworld, distribuit gratuit
`n mii de exemplare `n cele patru
puncte `n care a avut loc acesta.
~n cele opt pagini ale revistei transformate `n cotidian au fost informa]ii despre cine a fost Ioan Dan
Niculescu, cine au fost cei care
l-au cunoscut, cum le-a schimbat
acesta via]a, un program detaliat
[i actualizat al manifest\rilor de
la Rocanotherworld [i cronici, relat\ri [i pove[ti de via]\ de la evenimentele desf\[urate sub umbrela festivalului.

Trupa „Subcarpa]i“
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Scrisoare c\tre Alex Tocilescu
Cartea Imperiul Pisicilor de Alex Tocilescu a fost
publicat\ la Editura Polirom, `n 2017, fiind cel mai
vândut titlu românesc de la Bookfest.

Culeg\torul de harfe
Andrei Cr\ciun

Prieten drag, sau cum s\-]i spun eu
dumitale, scumpe Alex, b\i Tocilescule, uite care e treaba. }i-am citit cartea asta nou\, cea cu pisicile.
Acum, c\ ai dat bestseller [i
a[a, e momentul s\ m\ laud c\ eu
te citesc `nc\ dinainte s\ aud\ de
dumneata maic\-sa lu’ Mircea Badea. {i nu pentru c\ te cheam\ ca
pe taic\-tu, Tocilescu. Nu. Am motivul meu.
Motivul: citeam tot ce scotea
Polirom `n colec]ia asta cu români, [i dac\ tot erai acolo, na.
Dar nu pot s\ spun c\, gata, erai
pe primul loc `n top. Mi-a pl\cut,
nu pot s\ spun c\ nu, apoi mi-a
vorbit despre dumneata Robert

{erban, la un târg de carte. Scosesei tu la Brumar o carte, un fel de
roman, ceva. Pentru c\ eu ascult
`ntodeauna de poe]i, am citit-o [i
p-aia. Bun\, nu zic nu.
Apoi m-am luat cu altele [i nu
]i-am mai urm\rit cariera literar\. {i la asta cu pisicile am fost
cam sceptic la `nceput. Zic: e comercial\ (de parc\ ar fi ceva
r\u), n-o s\ `mi plac\ mie. Are [i
pisic\ pe copert\, o s-o citeasc\
to]i iubitorii de animale de cas\
(de parc\ ar fi ceva r\u). Zic: las-o,
c\ o parcurg mai `ncolo, s\ mai
treac\ nebunia.
Dar dac\ tot te simpatizam, c\ e[ti
b\iat de[tept [i ai sim]ul umorului

[i a[a, plus un bun-sim] pe care `l
pun pe seama celor dou\zeci de
ani tr\i]i `n Germania (dar probabil c\ gre[esc), m\ rodea ceva pe
din\untru. A[a c\ n-aveam cum
s\ nu te citesc `n regim de urgen]\, mai ales c\ mi-ai dat [i autograf, frumos („admirabil [i adorabil mânuitor de pan\ [i aranjor de
cuvinte“, p\i, cum?).
Pun mâna [i o citesc pe prima –
a[a [i a[a. Nu m-a dat pe spate.
Zic: s\ vezi c\ nu e mai bun ca mine Tocilescu, s-a men]inut la nivel, n-a crescut. {i apoi ai `nceput –
ba cu Dumnezeu care [i-a pierdut
pisica, ba cu Domnul Iisus la
Mierleni, ba cu Satana pe sub p\mânt prin p\durea B\neasa, ba cu
gagica prietenului dumitale care
]ipa, cum se spune, ca din gur\ de
[arpe când era penetrat\.
N-am mai avut ce s\ spun [i am
convenit c\ da, domnule, e[ti hipster, dar e[ti mare. Cum s-ar spune: bravo, Tocilescu, ai stil.
Ai scris o carte mi[to, b\i b\iatule, [i cred c\ `n]elegi c\ mi[to
e un fel de superlativ absolut,
a[a. Relaxat\, f\r\ mofturi, f\r\
vr\jeal\, una dintre pu]inele

c\r]i de literatur\ de la noi care
arat\ a secol XXI.
Acum, mi-e clar c\ `]i plac
nord-americanii (dup\ care eu nu
m\ omor), [i c\ [tii me[te[ugul, [i
c\ `]i tai frazele impecabil, [i c\
po]i s\ spui mult `n pu]ine cuvinte, ceea ce e important la un scriitor, dac\ nu la orice om, fiindc\
suntem predispu[i s\ ne plictisim
tot mai repede. Dar, dac\ `mi `ng\dui un compliment, nu [tiam c\
e[ti cel mai vonnegutian dintre
români. Fiindc\ asta e[ti, Tocilescule: un vonnegutian.
Ai o imagina]ie nebun\, cu care faci fix ce ai dumneata chef, [i,
de[i e plin de organe sexuale `n
cartea dumitale, nu am `ntâlnit nimic vulgar. Asta e o art\ [i ]in, de
asemenea, s\ te felicit pentru cum
o st\pâne[ti.
Mi-ar fi pl\cut s\ fiu genul care
face o ierarhie `ntre nuvelele dumitale, dar mie nu `mi plac ierarhiile `ntre nuvele, a[a c\ m-am
aflat la `nceputul unui paradox [i
n-am mai `naintat, mno.
{i ce `mi place cel mai mult la
dumneata, Alex, este c\ `nc\ po]i
s\ gânde[ti a[a cum gânde[te un

adolescent. De[i ]i s-a `ntâmplat
via]a, ai r\mas foarte tân\r, ceea
ce nu poate s\ fie decât o veste
bun\.
Sigur, nu cred c\ acum, dup\
pisicile astea, te bag\ \[tia `n Panteonul Literelor Române[ti, dar –
pe de alt\ parte – de ce ai vrea s\ te
bage cineva acolo?
S\ fii s\n\tos, b\.
Ai f\cut treab\.

Proces-verbal

~ntâmpl\ri [i personaje

Supsemnatul ... posesor auto serviciu cu nr ..., declar urm\toarle:
– `n ziua de 13 mai 2017 mai pe
sear\ dar nu `ntuneric bine bine
m\ `ntoarceam din satul ... de la
mamaia c-am fost s\ duc ni[te [palieri la vii care mi-a r\mas mo[tenire de la tataia, având `n vedere
c\ via a crescut [i sa `ntins [i trebuie haragi mari de lemn dar nu
sunt. De unde c\ vai capu nostru a
vândut p\durea la str\ini ni[te
olandeji suedeji ceva [i na-i unde
t\ia o crac\ c\ tempu[c\ paznici!!!
– constatând mamaia c\ am
adus [palieri [i sa f\cut sear\ [i
poate m\ prinde noaptea pe drum
[i, fiind zi de trei[pe, nici nu mia
m-ai dat nimic [i mia zis pleac\
mamaie mai repdea c\ te prinde
noaptea [i ploaea pe drum. {i ieu

– dar nu era jder era o cotarl\
cum duc oameni la marginea de
sat s\ scape de ia c\ san\dit la pui
sau la oo din cuibar. Dar ieu chiar
[a[a am mil\ de animal c\i sufletul lui dzeu [iam c\lcat brusc pe
frân\ s\ nul omor. Vai ai ucis jderu a [i zis megie[ul! Dar nu era
mort am v\zut pe urm\ ca plecat
nu era nici urm\. Iar când am frânat brusc ma[ina a derapat oleac\
pe petri[ [i a s\rit nu[tiu cum doo
petre [i-a spart barbrizul ma[inii.
Drept care v\ rog s\mi da] aprobare s\ repar barbrizul pe casco
de la servici c\ a fost accident f\r\
victime. C\ ieu ce vin\ am c\ a
s\rit cotarla brusc `n fa]a ma[inii
[i ieu nam vrut so omor? Nici
m\car cotarla na p\]it ceva. {i

am zis las\ mamaie c\ [tiu ieu
cum conduc nu te mai fr\sui degeaba. Nu m\ `nva]a matale pe
mine. De consumat n-am consumat nimic c\ ieu nu consum `n
veci la volan decât acas\ la mine
când e s\rb\toare
– neascultând mamaia care
mia m-ai zis s\ no iau pe scurt\tur\ pe drumul cu gropi dintre
satul nostru [i satul... care a furat
primaru asfaltu [i [ia v\cut vil\
[i iaz cu lebede `n iel la marginea
p\durii, prost am fost ieu [i aici
recunosc a fost oleac\ [i vina
mia. Dar totu[ m\ gr\beam sajung acas\ [i s\ dau ma[ina la
servici!!!
– mergând eu a[a pe drumul cu
gropi hopa hopa [otânc [otânc dar
mai cu grij\ s\ nu rup detot capurle

de bar\ dup\ ceam e[t din sat ma
oprit s\l iau la iam\nene un megie[ pe nume ... Care-l [tiam de
mic [i mam oprit s\l iau. Iar ieu
lam luoat iar iel este martor c\ nu
mint [i egzact a[a santâmplat cum
spun. C\ eu nu mint sunt vai capu
meu tat\ de trei copii [i salar mic.
Jur [i am [i martor c\ el a zis
merg [i la tribunal orcând vrei
– mai vorbeam eu cu megie[ul
meu din copil\rie unaalta dar la
drum eram atent. C\ ieu [i dac\
vorbesc la mobil tot atent la drum
sunt c\ pot asta. {i când m\ntreba
iel dac\ oare o s\ ploae la noapte
iar ieu mam uitat oleac\ la cer
s\mi dau seama, la o curb\, a s\rit
`n fa]a mia o cotarl\ din lanul de
grâu. Avea un p\r b\tea a[a `n
ro[cat de-am crezut c\-i jder...

Florin L\z\rescu
naveam vitez\ [i na-m consumat
nimic. Am [i martor!!!
***
Totdeauna m-au fascinat oamenii simpli pu[i `n situa]ia de a da o
declara]ie scris\. ~n ciuda gre[elilor de limb\ [i a crisp\rii `n fa]a
unui act oficial, ei spun mereu o
poveste. ~[i spun povestea. Chiar
dac\ se pierd `n detalii, mai mereu au un sim] al observa]iei personal [i amuzant. Evident, textul
de mai sus e unul fictiv, dar de
multe ori de-a lungul vie]ii mele
am v\zut procese-verbale sau note
explicative cu o asemenea stilistic\. Una, chiar recent. Din care
m-am [i inspirat.

{tiri la zi din actualitatea cultural\ [i articolele edi]iei pe
www.suplimentuldecultura.ro
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Aici e Sparta (second-hand)
Ie[im aproape zilnic cu gemenii la plimbare. A[a recomand\ medicii: s\ sco]i bebelu[ii la aer curat cel
pu]in o or\, dou\ pe zi. Poate nu tocmai la aer curat,
de vreme ce locuim `ntr-un ora[ dinamic, prosper,
aglomerat [i românesc, adic\ plin de praf, putoare
de gunoaie [i gaze de e[apament, dar m\car `n spa]iu
deschis, sub soarele care lumineaz\ to]i oamenii: [i
boga]i, [i s\raci, [i de[tep]i, [i pro[ti, [i europeni,
[i români.

Românii e de[tep]i
Radu Pavel Gheo

C\ruciorul are aproape 90 de centimetri l\]ime, cât s\ stea doi bebelu[i unul lâng\ altul. {i de-aici
`ncep problemele. Abia `naint\m
câteva zeci de metri, c\ ne [i poticnim `n caroseria unei ma[ini urcate pe trotuar. ~ntre zid [i ma[in\
abia se poate strecura un om (nu
foarte gras), dar `n nici un caz
c\ruciorul. Ne d\m doi pa[i `napoi

[i ie[im pe strad\, `n calea ma[inilor. Ocolim ma[ina parcat\, urc\m iar pe trotuar [i mergem câteva zeci de metri, pân\ la alt\
ma[in\ parcat\ pân\ lâng\ zid, care `ncalec\ [i pista de biciclete.
Ie[im pe [osea, revenim, `naint\m
câteva zeci de metri. {i tot a[a. De
altfel, evit\m cele câteva str\zi unde, prin legea obiceiului – cea mai

puternic\ lege din România –, trotuarul e blocat pe toat\ lungimea lui
de ma[ini `n[irate una lâng\ alta.
Mergem doar pe trasee verificate.
Pe str\du]ele cu sens unic sau
mai pu]in trafic ne descurc\m,
dar când se `ntâmpl\ s\ coborâm
de pe trotuar pe un bulevard cu
patru benzi, `n dreptul nostru apare inevitabil câte o ma[in\ care
`ncetine[te brusc. Uneori [oferul
claxoneaz\ nervos. Ar\t\m [i noi,
tot nervo[i, spre românul care a
blocat trotuarul, [oferul `nal]\ din
umeri `mblânzit, c\ doar nu te superi pe doi bebelu[i nevinova]i, [i
o lu\m de la cap\t.
Pe trotuar, ca pe trotuar. Din
când `n când c\ruciorul se poticne[te `ntr-o denivelare zdrav\n\,
una din ro]i se blocheaz\ `ntr-o
groap\ sau `ntr-un gol dintre „biscui]ii“ de ciment abia monta]i. ~n
alte locuri asfaltul e spart sistematic, plin de pietre [i moloz ce scutur\ cadrul metalic. La col]urile de
strad\ coborâm cu grij\ de pe bordura `nalt\. ~n general, `i zgâl]âim
pe bebelu[i ca pe doi saci cu fasole.

Sinuciga[ul
din Alexandria
N-a[ fi crezut c\ PSD e `n stare s\
ajung\ `ntr-o asemenea situa]ie
ridicol\. Chiar discutam cu ceva
timp `n urm\ cu ni[te amici [i le
spuneam c\ nu v\d posibil ca PSD
s\-[i d\râme guvernul pe care l-a
instalat `n decembrie 2016. Am
v\zut multe `n politic\, dar nu-mi
puteam `nchipui a[a ceva. Dac\
social-democra]ii ar fi avut [i
Cotroceniul, atunci da, totul ar fi
avut logic\, dar s\ te bagi orbe[te
`ntr-o poveste din care nu [tii dac\
mai ie[i `ntreg, e sinucidere curat\. De ce s\ ri[ti ie[irea de la guvernare? Cum vor privi oamenii
din filialele PSD care au tras la
alegeri [i au ob]inut 50 la sut\ `n
jude]ul lor?
Argumentul meu era c\ PSD
poate dovedi naivitate, dar niciodat\ nu ac]ioneaz\ haotic, nu risc\
s\ piard\ guvernarea doar dintr-o
hachi]\ de Teleorman, oricâte
nemul]umiri ar avea Dragnea la
adresa lui Grindeanu sau a ocupantului de la Justi]ie, Tudorel

Toader. Nu e stilul PSD, n-a[ fi anticipat c\ partidul se va arunca
`ntr-o ac]iune atât de periculoas\.
{i totu[i iat\ c\ e posibil, iar la
ora asta orice analiz\ politic\
aproape nu-[i mai are rostul. Pentru c\ e greu s\ analizezi un peisaj
haotic, cum vedem zilele acestea
`n România.
PSD e obligat s\ introduc\ mo]iune de cenzur\ `mpotriva propriului cabinet. Nu mai are loc de
`ntors. Ce-o fi asta? Un banc prost?
Dac\ ai fi lipsit din ]ar\ o jum\tate
de an [i ai afla ce balamuc s-a iscat,
n-ai mai `n]elege nimic.
Unde suntem? „Pân\ luni, `i cer
lui Liviu Dragnea s\ se gândeasc\
bine [i s\-[i asume responsabilitatea acestei crize. Dup\ ce Dragnea demisioneaz\, demisionez [i
eu“, a[a sun\ ultimul anun] al premierului Grindeanu. Nu va fi nici
o demisie la Dragnea, e doar un joc
de glezne al premierului.
~ntrebarea `ns\ r\mâne: ce l-o fi
enervat atât de tare pe Dragnea,

`ncât s\-[i torpileze guvernul? E
vorba doar de cele 250 de puncte
din programul de guvernare pe
care mini[trii lui Grindeanu nu
le-au `ndeplinit? Nici vorb\. Analiza f\cut\ la partid e doar pretextul.
Probabil c\ decizia m\tr\[irii lui
Grindeanu era deja luat\ când s-a
`nceput analiza guvern\rii. Sunt
mai multe la mijloc, dar principala
nemul]umire a lui Dragnea [i a
celor din jurul s\u e c\ n-au rezolvat problema Justi]iei. Adic\ b\ie]ii sunt la putere, dar nu pot
ciupi contracte `n voie, plus c\ nici
n-au lini[te c\ mâine diminea]\
nu vor fi s\lta]i de procurori. P\i
cum s\ ai puterea dac\ nu e[ti [i
st\pânul Justi]iei?
~n al doilea rând, e foarte posibil ca Grindeanu s\ nu fi r\spuns
unor comenzi de la vârful PSD
pentru numirea `n func]ii a unor
personaje apropiate de Dragnea.
B\t\lia final\ va avea loc s\pt\mâna viitoare. E un r\zboi dur,
`n care nici una dintre p\r]i nu
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Din fericire, lor pare s\ le plac\.
Sper\m s\ reziste [i c\ruciorul.
A[a ne-am dat seama ce crea]ie
m\rea]\ e piciorul uman [i de ce
robo]ii trimi[i pe Marte se poticnesc [i `[i rateaz\ mereu misiunile, de parc\ ar explora spa]iul urban românesc. Când mergi pe jos,
pasul ]i se adapteaz\ la toate denivel\rile, talpa ocole[te gropile,
valseaz\ pe lâng\ ma[inile [i bicicletele ce dau n\val\ pe trotuar, se
reechilibreaz\ când calc\ `ntr-o
groap\-surpriz\. Da, mare lucru o
pereche de picioare solide!
{i a[a, `mpingând [i tr\gând
c\ruciorul prin craterele autohtone, ne-am gândit deodat\ la [ansele oamenilor cu handicap locomotor, care circul\ `n c\rucioare cu
rotile prin ]ara noastr\. Parc\ `i [i
vedeam ie[ind pe [osea ca s\ ocoleasc\ ma[inile parcate – cu un
salt periculos de pe bordura `nalt\ –
sau zguduindu-se prin gropi [i
[an]uri. Ca un f\cut, `n locurile
unde reglement\rile europene
ne-au cerut s\ facem [i rampe de
acces, rampele respective au `nclina]ii de minimum 45 de grade.

Unele se `ncheie tot cu o bordur\
`nalt\. Astea nu sunt rampe pentru oameni cu handicap, ci piste
de antrenament pentru paralimpici. A[a e toat\ România.
Nu [tiu, de pild\, câ]i au v\zut
vreodat\ la autobuzele [i troleibuzele cump\rate din Occident pentru transportul `n comun cum se
deschide o ramp\ pentru c\ruciorul cu rotile. Fiindc\ ele, rampele,
exist\, iar `n alte ]\ri se [i folosesc.
Am v\zut `ns\ c\rucioare urcate
`n autobuz pe bra]e, cu ajutorul rudelor sau al binevoitorilor,
fiindc\ a[a se apropie oamenii la
noi, `n România.
Adev\rul e c\ aici supravie]uiesc numai cei tari, cei foarte s\n\to[i [i f\r\ prea multe probleme
emo]ionale. Aici Stephen Hawking
ar fi murit demult, dup\ ce, eventual, ar fi cer[it la un col] de strad\, dând umil din capul lui inteligent, de a c\rui inteligen]\ n-ar fi
fost interesat nimeni. Aici, `n România, e un fel de Sparta. O Sparta
second-hand. Care, ca orice lucru
second-hand, valoreaz\ din ce `n
ce mai pu]in.

Vagonul cu vorbe
Florin Ghe]\u

mai poate da `napoi. Vom avea o
premier\ politic\ demn\ de cascadorii râsului, `n care un partid
aflat la guvernare `[i trânte[te propriul guvern. Asta dup\ ce [i-a exclus din rândurile sale premierul.
Vor urma zile de foc pe scena
româneasc\ `n care se va negocia
bob cu bob. Iar b\t\lia nu se va da
doar `n PSD, ci [i pe voturile PMP,
UDMR, minorit\]i [i neafilia]i
politici. PSD [i ALDE au vreo 14
voturi `n plus fa]\ de majoritatea
necesar\, `ns\ e de a[teptat ca Sorin Grindeanu, Victor Ponta, Daniel Constantin s\ `nro[easc\ telefoanele `n weekend, `n c\utare de
adep]i pentru marea tr\dare.
Pentru Dragnea, mo]iunea de
cenzur\ e vital\. Dac\ va reu[i s\
trânteasc\ guvernul, atunci liderul
PSD `[i va `nt\ri [i mai mult pozi]ia
`n partid. Dar aten]ie, mai e de trecut un hop, pentru c\ `n aren\ va
intra pre[edintele Klaus Iohannis,
care va avea un cuvânt important
`n nominalizarea premierului. Dac\

mo]iunea pic\ s\pt\mâna viitoare,
iar Grindeanu r\mâne premier,
sfâr[itul politic al lui Dragnea e
aproape. Liderul PSD va `ncepe s\
piard\ adep]i, pentru c\ `ncet`ncet parlamentarii se vor reorienta c\tre noul centru de putere din
partid reprezentat de tandemul
Grindeanu-Ponta. Din acest motiv, miza mo]iunii de cenzur\ de
s\pt\mâna viitoare e uria[\. Pentru Grindeanu e mai pu]in important dac\ r\mâne sau nu premier,
`ns\ pentru Dragnea mo]iunea trebuie s\ aib\ sor]i de izbând\, altfel
va fi ras de la conducerea PSD.
PSD trece prin cel mai cumplit
moment din ultimii ani. Iar totul
din `nc\p\]ânarea liderului partidului [i a celor din jurul s\u.
Din acest moment e posibil orice. De[i scenariul e pu]in probabil,
se poate ajunge inclusiv la anticipate. Sau chiar la suspendarea pre[edintelui Iohannis. E atâta disperare `n zona PSD-ALDE, `ncât
nu mai poate fi vorba de ra]iune.
Urmeaz\ s\pt\mâna nebunilor.
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Despre Concursul „Reine Elisabeth“,
`n a[teptarea Cristinei Goicea
Cred c\ nu m\ `n[el prea mult afirmând c\ exist\ un singur mare concurs interna]ional pentru tinerii muzicieni care `i `nnobileaz\ efectiv [i le deschide `n acela[i
timp mari perspective de carier\. M\ gândesc la Concursul „Reine Elisabeth“ de la
Bruxelles, a c\rui istorie a `nceput cu optzeci de ani `n urm\, sub numele plin de
prestan]\ al lui Eugène Ysaÿe. Mi se va spune, cu siguran]\, c\ mai exist\ [i altele,
Concursul „Ceaikovski“, de exemplu, de la Moscova. Este adev\rat, dar numai par]ial, `n m\sura `n care concursul din Rusia, spre deosebire de cel din Belgia, s-a
n\scut ca un instrument de propagand\ [i este utilizat pân\ ast\zi `n acest scop,
dominat de un dirijor din anturajul [i sus]in\tor al politicii pre[edintelui rus.
Cine vrea s\ cunoasc\ mai `n
am\nunt istoria, exigen]ele majore puse `n fa]a concuren]ilor [i
câteva din celebrit\]ile pe care le-a
dat Concursul „Reine Elisabeth“,
are la dispozi]ie ast\zi un remarcabil film documentar, Le Concours d’une Reine 1951-2001. Se
adaug\ mai multe seturi de discuri
excep]ionale, a[ spune de `nregistr\ri istorice, ap\rute la aniversarea de 50 de ani a concursului –
1951-2001 Moments choisis [i pe
12 CD-uri 50 Years of Emotion –, iar
dou\ la celebrarea a 75 de ani:
75 Yeays Ysaÿe & Queen Elisabeth
Violon Competition, patru CD-uri,
alte cinci fiind dedicate unei compila]ii a piani[tilor laurea]i.
Concursul, desf\[urat `n primele sale dou\ edi]ii, `n 1937 [i
1938, impunea [coala sovietic\,
David Oistrach, Emil Gilels, Jacob Flier, [i anun]a, `ntre altele,
ascensiunea a doi tineri de viitor
`n persoana lui... Arturo Benedetti
Michelangeli [i a pianistei Monique de La Bruchollerie. Dup\
r\zboi, concursul avea s\ fie relansat, potrivit unei decizii luate
`n 1950, cu numele reginei Elisabeth [i avându-l ca pre[edinte pe
contele Paul de Lanoit. Prima
edi]ie, pentru violoni[ti, avea loc

`n 1951, urmat\ un an mai târziu
de cea pentru piani[ti. ~ntre 1953 [i
2012 avea s\ se adauge [i un concurs de compozi]ie, din 1988 [i unul
de canto, iar anul acesta, `ntre 8
mai [i 3 iunie, s-a desf\[urat prima
edi]ie consacrat\ violonceli[tilor.
Concursul se desf\[oar\ anual, `ntr-un ciclu ce repet\ la patru ani
fiecare categorie. Patronat pân\ `n
1965 de regina Elisabeta, sprijinit\
de contele Paul de Lanoit, primul
pre[edinte al competi]iei, concursul avea s\ mearg\ mai departe,
pân\ `n 2014 sub patronajul reginei
Fabiola, ce l-a avut al\turi pe contele Jean-Pierre de Lanoit, iar ulterior al reginei Mathilde `mpreun\
cu baronul Jan Huyghebaert.
Ceea face unic `n prezent Concursul „Reine Elisabeth“ este o independen]\ financiar\ c\p\tat\ `n
ultimele decenii prin intermediul
sponsoratului [i al transmisiunilor media. Exemplar\ [i f\r\ compara]ie este [i calitatea site-ului
competi]iei, cu formidabilele sale
arhive, `ncepând de la baza de date despre concuren]i, trecând prin
cea de fotografii [i pân\ la arhivele unice audio [i video, `n care
pot fi ascultate presta]iile unor tineri laurea]i deveni]i ulterior interpre]i de celebritate interna]ional\,

ca Leonid Kogan, Leon Fleischer,
Vladimir Ashkenazy, Jaime Laredo, Malcom Frager, Elisabeth
Leonskaya, Mitsuko Ushida, Miriam Fried, Gidon Kremer, Vadim
Repin, pentru a da numai câteva
exemple.
Am constatat c\ pu]ini [tiu,
chiar printre violoni[tii români,
c\ `n arhivele Concursului de la
Bruxelles poate fi ascultat\ presta]ia excep]ional\ din finala edi]iei 1980 a Mihaelei Martin, interpretând dificilul Concert nr. 1, op. 37,
semnat de Frederick van Rossum
[i, acompaniat\ de pianista Stelu]a Radu, Sonata Nr. 3 `n Mi bemol major de Beethoven.
~ntre laurea]ii români se mai
`nscriu soprana Ana Camelia
{tef\nescu, la Concursul vocal din
1996, [i tenorul Marius Brenciu, la
cel din 2000, ambii figurând cu
piese din presta]iile lor `n finale pe
setul aniversar de discuri 50 de ani
de emo]ie. ~n parantez\ fie spus,
criticii români vorbesc de un premiu I la Concursul „Reine Elisabeth“ ce ar fi fost primit de regretatul bariton Dan Iord\chescu la o
edi]ie din 1965. Trebuie s\ fie o
confuzie de competi]ii, prima edi]ie a concursului de canto „Reine
Elisabeth“ datând din 1988.

Cu Mihaela Martin [i Cristina Goicea la Kronberg Academy
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Scrisoare pentru melomani
„Muzica nu trebuie `n]eleas\, ea trebuie ascultat\“ (Hermann Scherchen)

Victor Eskenasy

~ntre elementele care contribuie la excelen]a Concursului „Reine
Elisabeth“ a[ ad\uga, `n final, [i
promptitudinea organizatorilor
`n a distribui, practic imediat dup\
`ncheierea ostilit\]ilor, a discurilor edi]iei ([i toate discurile amintite
se pot cump\ra de la shopul online aflat pe site-ul Concursului:
www.cmireb.be).
La ora la care scriu acest articol am `n fa]\, deja, setul cu cele
patru CD-uri ce reune[te extrasele
cele mai semnificative din concertele [i sesiunile de muzic\ de
camer\ ale celor 12 laurea]i ai
primei edi]ii de violoncel, `ncheiat\ pe 3 iunie. Setul se intituleaz\
Queen Elisabeth Competition Cello 2017 (QEC2017) [i `i are ca protagoni[ti pe Victor Julien-Laferrière (premiul I), Yuza Okamoto
(premiul 2) [i restul excep]ionalilor tineri laurea]i [i alte câteva nume ce i-au impresionat pe
cei 16 membri ilu[tri ai juriului [i
publicul din sal\: Santiago CañónValencia, Brannon Cho, Aurelién
Pascal, Ivan Karizna, Maciej Kulakowski, Bruno Philippe, Seungmin Kang, Shizuka Mitsui, Astrig
Siranossian, Julia Hagen, Sihao
He, Cristine JeonHyoung Lee, Yan
Levionnois. Este, f\r\ `ndoial\, un

disc de colec]ie, dat\ fiind calitatea absolut remarcabil\ a interpret\rilor.
A[ mai ad\uga c\ sper din inim\ ca [i Ioana Cristina Goicea s\
participe [i s\ se afirme definitiv
la urm\toarea edi]ie a Concursului „Reine Elisabeth“, acum c\ a
câ[tigat o doz\ suplimentar\ de
`ncredere [i autoritate `n Noua
Zeeland\, unde a ob]inut premiul I
la Concursul „Michael Hill“. Poate
m\ `n[el, dar nu am v\zut `n presa
româneasc\ vreo reac]ie prompt\
a criticilor muzicali, de[i Cristina,
care a putut fi urm\rit\ gra]ie
transmisiilor online de-a lungul `ntregii competi]ii, merit\ felicitat\
cu c\ldur\.
~n lipsa acestor reac]ii, le rezum pe cele f\cute la cald de Peter
Hoar, unul dintre muzicologii
neo-zeelandezi, care declara c\ violonista român\ „a impresionat
la maximum, cu tonul ei frumos,
cu apari]ia energic\ [i `ncrederea mare [i total\ a prezen]ei ei
scenice, prin felul `n care [i-a administrat cu aplomb presta]ia“.
„Dup\ ce am ascultat cum a cântat
caden]a (Concertului pentru vioar\ [i orchestr\ de Ceaikovski)
mi-am spus: Da, `ntr-adev\r, este
valoroas\!“

www.suplimentuldecultura.ro

teatru « 7

FITS m\ uime[te din nou
Edi]ia cu num\rul XXIV a
Festivalului Interna]ional
de Teatru Sibiu (FITS) a
stat sub semnul „Iubire“,
o tem\ generoas\, universal\, binevenit\ `ntr-un
context global `n care resentimentele, ura, du[m\nia sunt cele care fac,
mai degrab\, agenda zilei. Prin natura ei, arta
teatral\ este structurat\
pe rela]ii afective pozitive, care reunesc `n spa]iul s\lii de teatru, fa]\ `n
fa]\, arti[ti [i spectatori
comunicând `n fluxuri
emo]ionale.
Nu mai e noutate faptul c\ la FITS
se petrec `n fiecare an lucruri minunate, la care orice amator de
teatru vrea s\ fie p\rta[. Incontestabil, cel mai mare [i mai complex
eveniment de artele spectacolului
din România, concurând serios cu
evenimente similare din Europa
[i din lume, FITS a g\sit formula
perfect\ pentru ora[, fiind croit [i
dezvoltându-se `n acord cu spiritul locului, cu arhitectura, cu via]a
Sibiului [i a `mprejurimilor. Integrându-le, punându-le `n valoare,
transformând cultura `ntr-un generator de coeziune.
Merg de mul]i ani la Sibiu la
`nceput de iunie [i, de[i [tiu la ce
s\ m\ a[tept, de fiecare dat\ sunt
pl\cut luat\ prin surprindere.
Teatru, dans, noul circ, muzic\,
reprezenta]ii stradale, conferin]e,
concerte, lans\ri de carte, `ntâlniri, discu]ii etc. confisc\ ora[ul,
fac ca prin arterele citadine s\
curg\ doar arte. Te intersectezi `n
parc cu Pippo Delbono, care a prezentat Vangelo, noua sa produc]ie
inspirat\ de Evanghelie; stai la o

teras\ la doar o mas\ distan]\ de
Mihail Bar`[nikov, celebrul fost
balerin convertit la teatru, recitând din Brodsky `ntr-un one man
show regizat de Alvis Hermanis; la
micul dejun dai peste zeci de arti[ti
asiatici pe care cu doar o zi `nainte
i-ai v\zut interpretând Shakespeare dup\ codurile culturale r\s\ritene ori animând spa]iul `n superbe
geometrii coregrafice; la lift, dai
nas `n nas cu Marcel Iure[, dup\ ce
cu o sear\ `nainte l-ai urm\rit `n
N-ai tu treab\, o rescriere postmodern\ a pove[tii lui D\nil\ Prepeleac, imaginat\ de C\t\lin {tef\nescu (text) [i Alexandru Dabija
(regia); lâng\ teatru, Perjovschi
deseneaz\ continuu la Zidul orizontal 5, transpunând `n imagini [i
cuvinte, `n stilu-i caracteristic, idei
[i atitudini; te `ntâlne[ti cu colegi
de breasl\ din toat\ ]ara, cu care
po]i s\ stai `n tihn\ de vorb\ despre nout\]ile genului; te intersectezi cu George Banu, dialoghezi,
faci schimb de volume cu el. ~ntrebarea de baz\ e „ce-ai mai v\zut?“,
se lanseaz\ opinii, se polemizeaz\,
se pun la cale proiecte, iar terasa
de lâng\ teatru e cel mai prolific incubator de idei [i programe.
La Sibiu, istoria recent\ a artelor spectacolului coboar\ din enciclopedii [i evolueaz\ sub ochii t\i:
Philippe Genty, Pippo Delbono, Robert Wilson, Alvis Hermanis, Rimas Tuminas, Ohad Naharin, Gigi
C\ciuleanu, arti[tii de la Huchette
[i Cânt\rea]a lor cheal\, pe care o
joac\ non-stop, `mpreun\ cu Lec]ia, de fix 60 de ani, [i câte altele.
Dar FITS nu e doar un exerci]iu de admira]ie la adresa marilor valori ale lumii, e integrarea
valorilor noastre `n acest circuit
mondial. Alexandru Dabija, Silviu Purc\rete, Mihai M\niu]iu,
Andrei {erban, Gianina C\rbunariu, Cristian Juncu, Bobi Pricop,
Radu Alexandru Nica, Bogdan
Georgescu, Eugen Jebeleanu, cam

tot ce s-a produs mai interesant `n
ultimul sezon se poate reg\si aici.

Imagina]ie, tenacitate,
perseveren]\,
solidaritate local\
Afi[ul FITS 2017 (9-18 iunie) a inserat 503 evenimente din 72 de ]\ri,
`n 71 de spa]ii de joc, anul acesta
`n plus fa]\ de edi]iile precedente,
o serie de concerte de org\ `n biserici s\se[ti din Transilvania (Cisn\die, Gu[teri]a, Cisn\dioara,
Slimnic, Ro[ia, Cri]) [i o sec]iune
de reprezenta]ii pentru militarii
NATO din România.
Teatrul Na]ional „Radu Stanca“ a fost o prezen]\ dinamic\ [i
sub aspect estetic: Faust [i Metamorfoze se joac\ de 10 ani; Mal/
Praxis a avut premiera `n Festival,
`ncheind trilogia #CâtDeDeparteSuntemDePe[terileDinCareAmIe[it?, din care mai fac parte
Antisocial [i #Minor; s-au jucat
Vorbi]i t\cere, S\rb\tori fericite,
Rug, Martiri, Familii, Rocky Horror
Show, toate produc]ii ale sezonului actual. Care `i implic\ benefic
pe studen]ii Universit\]ii „Lucian
Blaga“, legând organic [coala de
institu]ia teatral\. De altfel, FITS a
inclus [i Festivalul Universit\]ilor
de Teatru [i Management Cultural, cu particip\ri din China, România, Ungaria, Bulgaria, SUA, Slovacia, Cehia, Noua Zeeland\, Marea Britanie, Croa]ia, Polonia, Germania, Republica Moldova.
Sibiul e un ora[ turistic, auzi
pe str\zi vorbindu-se mereu multe limbi, altele decât româna. ~n zilele de festival, `ns\, num\rul [i
sonorit\]ile sporesc [i devine firesc s\ auzi englez\, rus\, chinez\, japonez\, român\, francez\,
italian\, sloven\, spaniol\, portughez\, german\ [i alte vorbe pe care nu le po]i localiza geografic.
Re]eta acestui succes cultural?
Imagina]ie, tenacitate, perseveren]\,
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Datul `n spectacol
Olti]a C`ntec
primari nem]i, solidaritate local\,
o echip\ format\ `n timp, alimentat\ continuu de ceea ce iese de pe
b\ncile facult\]ii. Bursa de spectacole conecteaz\ manageri [i promotori culturali din diverse col]uri
ale planetei, eviden]iaz\ modele
de reu[it\, le prezint\, analizeaz\
[i sus]ine.
Constantin Chiriac, pre[edintele
FITS, spune c\ evenimentul „propune o `ntâlnire planetar\ a arti[tilor cu publicul. (…) Am impus o competi]ie cu noi `n[ine ca festivalul s\
creasc\ an de an `n calitate [i cantitate“. Programul a fost structurat
pe toate orizonturile de a[teptare,
de la publicul profan la cei mai preten]io[i speciali[ti, de la spectacole

[i concerte stradale la e[antioane
ale celor mai noi tendin]e estetice,
practicate de arti[ti de top.
Mul]i dintre invita]ii str\ini cu
care-am apucat s\ vorbesc recunosc c\ despre România nu [tiau
prea multe lucruri, c\ aveau informa]ii r\zle]e, dintre acelea lansate de presa interna]ional\. Deci
[tiau mai ales aspecte negative.
Revela]ia produs\ de FITS contrazicea cu argumente forte stereotipurile furnizate de mass-media.
Unul dintre elementele surprinz\toare e c\ldura rela]iilor umane, iar asta ar trebui prezervat cu
mare grij\. FITS 2017 a reu[it s\
fac\ acest lucru prin genericul
asumat: „Love, more love“.

Pinacoteca din Petrila
Ion Barbu
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CUI ~I E FRIC| DE OUG 91 PRIVIND CINEMATOGRAFIA

Cronica unei mor]i anun]ate
sau a unui r\zboi de uzur\?
Odiseea Ordonan]ei de
Urgen]\ 91/2016 privind
cinematografia [i stabilirea unor m\suri `n domeniul cinematografiei confirm\ dou\ lucruri – unu,
c\ politicienilor români nu
le pas\ de filmul românesc, indiferent din ce
partid fac parte; [i doi,
c\ politica româneasc\
`nseamn\ `n primul rând
r\fuieli partinice, adic\
cine vine la putere [terge
ce a fost `nainte.

na]ional [i de lipsa unei re]ele de
cinematografe care s\ asigure atât
accesul la cultur\, prev\zut de
Constitu]ia României tuturor cet\]enilor, cât [i posibilitatea exploat\rii `n cinematografe a filmului românesc? Ministrul Ionu]
Vulpescu trimite un emisar cu
promisiunea unui r\spuns `n
scris [i fuge pe u[a din dos, `n
vreme ce protestatarii dau interviuri la televiziuni [i-[i pun poze
pe Facebook.

Protest `n fa]a Ministerului Culturii

n 24 mai 2017 – peste 400 de profesioni[ti din industrie [i studen]i
semneaz\ `n mai pu]in de o zi o
scrisoare de protest `mpotriva respingerii OUG 91.

Dosar realizat de
Iulia Blaga
Restul sunt detalii pe care le trecem, totu[i, `n revist\, ca s\ `n]elegem mai bine cum de o lege
elaborat\ `ntr-un an de zeci de profesioni[ti [i care urma s\ lanseze
o ampl\ reform\ `n cinematografie (produc]ie, exploatare, arhivare, educa]ie, armonizare cu legisla]ia european\ [amd) a fost respins\ f\r\ nici un fel de dezbatere
ori argumente de ni[te parlamentari care probabil n-au citit-o, dar
care au fost instrui]i s\ voteze
`mpotriv\ (ordonan]a fiind abrogat\ `n ultimul moment de Guvernul Ciolo[, `n 29 noiembrie 2016).
A[a cum spunea Vlad Alexandrescu, fost ministru al Culturii [i cel
care a `nceput elaborarea ordonan]ei (`n ianuarie 2016), dac\ legea va r\mâne respins\, o nou\
reform\ `n cinematografie nu se
va mai putea face 10 ani de acum
`nainte.
Ca `n videoclipul la The Scientist al trupei Coldplay (se potrivesc
[i versurile: „Nobody said it was
easy/ No one ever said it would be
this hard/ Oh, take me back to the
start“), mergem `napoi pe firul
evenimentelor ca s\ `n]elegem de
unde ru[inea desp\r]irii (sic!).
n 2-11 iunie 2017 – Festivalul Interna]ional de Film Transilvania, edi]ia
a XVI-a, gala de `nchidere. Ministrul Culturii [i Identit\]ii Na]ionale, Ionu] Vulpescu, promite pe
scen\ o dezbatere `n jurul OUG 91.

Pe covorul ro[u, un flashmob
anun]at cu câteva zile `n urm\ pe
Facebook adun\ vreo 40 de cinea[ti `n jurul unei pancarte pe
care scrie `n fug\, cu carioca:
„Vrem o lege bun\ pentru cinematografie/Dezbatere #OUG 91“,
aceea[i pancart\ cu care cinea[tii
se fotografiaser\ individual prin
ora[ `n timpul festivalului. Tot la
TIFF se organizase [i o dezbatere
despre situa]ia Arhivei Na]ionale
de Filme (ANF), la care luaser\
parte Andrei Rus, Dana Bunescu,
Marius Panduru [i Alexandru
Solomon, ace[tia reluând ce semnaser\ anterior `ntr-o scrisoaremanifest despre situa]ia precar\ a
ANF [i punctând necesitatea ca
filmele nu doar s\ fie p\strate `n
condi]ii optime (lucru care nu se
`ntâmpl\ acum), dar [i s\ fie valorificate, redate circuitului public.
n 30 mai 2017 – Legea cinematografiei ini]iat\ de fostul senator
Sorin Ro[ca St\nescu `n colaborare cu Cristian Comeag\ [i Ioan
C\rm\zan (principalii oponen]i ai
OUG 91), [i care z\cea prin Parlament dup\ ce fusese respins\
de comisii `n anii trecu]i, dar fusese reactivat\ dup\ respingerea

OUG 91, a fost respins\ din nou de
Comisia de specialitate din Camera Deputa]ilor. Legea urmeaz\
s\ intre `n câteva s\pt\mâni `n
dezbaterea plenului.
Nu cu mult `naintea `nceperii
TIFF, pre[edintele României, Klaus
Iohannis, a intrat `n posesia unei
scrisori prin care peste 450 de persoane `i cereau s\ retrimit\ ordonan]a respins\ `napoi `n Parlament, pentru dezbatere. Lista `i
cuprinde pe membrii Consiliului
de Administra]ie al Centrului Na]ional al Cinematografiei (CNC) –
Andrei Rus, Oana Radu, Melinda
Boro[, Horia Romanescu, dar [i
regizori, produc\tori, scenari[ti,
actori, directori de imagine, monteuri [i designeri de sunet, jurnali[ti [i critici de film, directori
[i curatori de festivaluri, studen]i.
Printre ace[tia Lucian Pintilie,
Victor Rebengiuc, Nae Caranfil,
Stere Gulea, Radu Jude, Ada Solomon, Tudor Giurgiu, C\lin Peter
Netzer, Marius Panduru, Dana
Bunescu, Lauren]iu Damian, Anca Damian, Adrian Sitaru, Paul
Negoescu, Tudor Cristian Jurgiu.
n 25 mai 2017 – are loc al doilea
miting de sus]inere a OUG 91, `n
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fa]a Ministerului Culturii [i Identit\]ii Na]ionale. Cinea[ti [i studen]i cu pancarte – cineva are o
coal\ de carton cu un rechin desenat [i al\turi textul: „Noul val,
aceia[i rechini“, `n vreme ce criticul Andrei Rus ]ine `n mâini dou\
foi pe care scrie cu carioca „Salarii mai mari pentru angaja]ii
ANF“, respectiv „Sus]ine]i revitalizarea ANF“. Protestatarii stau
câteva ore `n strad\ [i `n ploaie,
solicitând o `ntâlnire cu ministrul
Culturii pentru a-l `ntreba trei lucruri: 1. Care sunt motivele pentru care ministerul nu sus]ine
proiectul de adoptare a OUG
91/2016, `n condi]iile `n care acesta a fost elaborat, `n decursul unui
an `ntreg [i pe baza unui larg proces de consultare [i dezbatere, tocmai pentru a r\spunde unor chestiuni critice? 2. De ce ministerul
nu a propus `n Parlament eventuale amendamente acestui act
normativ, ci a sus]inut respingerea sa integral\? 3. Cum anume
inten]ioneaz\ ministerul s\ r\spund\ acestor probleme critice,
care ]in de sprijinul acordat produc]iei de film, de obliga]iile europene ale României, de starea critic\ a patrimoniului cinematografic

n 23 mai 2017– primul miting de
sus]inere a OUG 91. Un grup de cinea[ti se strâng `n fa]a Parlamentului ca s\ protesteze `mpotriva
respingerii, `n aceea[i zi, `n plenul Camerei Deputa]ilor, a OUG
91. Legea de respingere se votase
cu 178 de voturi pentru, 80 `mpotriv\ [i 13 ab]ineri. Ulterior se
va sus]ine c\ motivul principal ar
fi fost scrisorile unor uniuni [i
asocia]ii din breasl\, dar Uniunea
Cinea[tilor (UCIN), cea mai important\ uniune de crea]ie, `ndep\rteaz\ ideea c\ ar fi cerut respingerea ordonan]ei, afirmând c\
o dore[te adoptat\, dar cu câteva
amendamente.
Andrei Rus, fost consilier pe
cinematografie al mini[trilor Vlad
Alexandrescu [i Corina {uteu [i
participant important `n elaborarea OUG 91, este creierul protestelor post-respingere. El coaguleaz\ sus]in\torii reformei `n
semnarea scrisorii de protest [i
a celei c\tre pre[edintele Iohannis, el dirijeaz\ pe Facebook un
grup de discu]ie (Dezbatere OUG
91), consemnând punctual toate
nout\]ile.
n 16 mai 2017 – Comisia de Cultur\ a Camerei Deputa]ilor respinge `n opt minute OUG 91, f\r\
ca m\car s\ o citeasc\, sub pretextul ba c\ ar fi fost adoptat\ de
Guvern `n timpul vacan]ei parlamentare, ba c\ o lege a[a important\ nu poate fi tratat\ superficial
f\r\ a fi trecut\ prin Parlament.
Ministerul Culturii nu are nici o
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opinie. Respingerea s-a f\cut la
propunerea unui membru PNL –
Gigel {tirbu ([eful comisiei) [i a
deputatului PMP Marius Pa[can.

`n prime time. Au fost eliminate din
vechiul proiect doar referirile la
sursele suplimentare de finan]are a
Fondului Cinematografic.

n Ianuarie 2017 – PSD-istul Ionu]
Vulpescu, renumit `n func]ia de
ministru al Culturii (pe care o
pierduse `n noiembrie 2015), declar\ c\ va dubla bugetul Culturii,
va continua reformele din cinematografie, precum [i revitalizarea s\lilor de cinema. Cu aceea[i
ocazie, titulatura ministerului se
schimb\ din Ministerul Culturii
[i Patrimoniului Na]ional `n
Ministerul Culturii [i Identit\]ii
Na]ionale.

n August 2016 – 58 de cinea[ti, `n
frunte cu Cristian Comeag\ [i
Ioan C\rm\zan, `i trimit o scrisoare deschis\ primului-ministru,
Dacian Ciolo[, cerându-i s-o demit\ pe Corina {uteu din func]ia de
ministru al Culturii pentru c\ nu
s-ar fi consultat cu toate asocia]iile [i uniunile `n elaborarea ordonan]ei. Cristian Comeag\ vorbe[te pentru MEDIAFAX despre
„p\pu[arii din spatele doamnei
ministru“ care „sunt dispera]i s\
pun\ mâna pe banii cinematografiei `nainte s\ piard\ ministerul
din mân\, a[a c\ bat din picior
pentru a ob]ine o ordonan]\, c\ci
`n dezbatere parlamentar\ n-ar
avea [anse“.
Cu pu]in timp `nainte, Ministerul Culturii organizase o dezbatere public\ pe marginea proiectului de lege la care participaser\
câ]iva dintre cei care au ajutat la
elaborarea lui (Cristian Mungiu,
Tudor Giurgiu, Ada Solomon, Bogdan Musta]\, Paul Negoescu [.a),
nu [i principalii oponen]i, Cristian
Comeag\ [i Ioan C\rm\zan.

n 12 decembrie 2016 – Ordonan]a
OUG 91 e publicat\ `n Monitorul
Oficial, deci devine aplicabil\.
n 29 noiembrie 2016 – Guvernul
Ciolo[ adopt\ Ordonan]a 91 pe ultima sut\ de metri `naintea alegerilor parlamentare. Ordonan]a
face mai transparent concursul de
finan]are [i asigur\ reciprocitatea coproduc]iilor interna]ionale,
introducând o categorie separat\
de finan]are pentru acestea. Alte
obiective sunt trecerea Arhivei
Na]ionale de Filme din subordinea
Centrului Na]ional al Cinematografiei `n subordinea Ministerului Culturii pentru asigurarea
unei protej\ri mai eficiente a patrimoniului, introducerea no]iunii
de filme de microbuget (pân\ la
60.000 euro) care s\ poat\ fi finan]ate de CNC `n propor]ie de
80%, `ncurajarea debuturilor, trecerea cinematografelor RADEF
Româniafilm `n administra]ia
local\, introducerea unui curs op]ional de educa]ie cinematografic\ `n licee, obliga]ia cinematografelor de a proiecta anual 10%
filme române[ti din care cel pu]in
50% `n prime time, precum [i
cre[terea procentului de filme
române[ti pe micile ecrane de la
2 la 5% anual, din care cel pu]in 50%

n 12 iulie 2016 – Corina {uteu
anun]\ pe Facebook c\ „reprezentan]i ai grupurilor de lucru implicate `n proiectul de revitalizare a
Arhivei Na]ionale de Filme [i
reprezentan]i ai Ministerului Culturii au descoperit arhiva Sahia
Film, considerat\ pierdut\, `n
subsolul uneia dintre cl\dirile
aflate `n proprietatea Sahia Film
S.A. S-a constatat c\ arhiva
cuprinde un num\r impresionant
de documente, `ns\ ele au fost depozitate `n ultimele decenii `n condi]ii improprii, de umezeal\ [i
lips\ a ventila]iei“. La o prim\
evaluare, ar fi vorba de documente din perioada 1950-1990.

n 14 iunie 2016 – Ministerul Culturii lanseaz\ un amplu proces de
evaluare a Arhivei Na]ionale de
Filme [i a Cinematecii Române.
Printre cei 55 de profesioni[ti care
se ofer\ s\ participe voluntar la
evaluarea ce urmeaz\ s\ se
`ncheie `n septembrie 2016 se
num\r\: Radu Jude, Corneliu Porumboiu,Vivi Dr\gan Vasile, Radu Muntean, Oana Giurgiu, Bujor
T. R`peanu, Sorin Boto[eneanu,
Alexandru Solomon, Alexandru
Baciu, Tudor Lucaciu, C\t\lin
Cristu]iu, Alexander Nanau, Andrei Rus, Adrian Sitaru. Exper]ii
sunt `mp\r]i]i `n opt grupuri:
grupul de lucru tehnic (care va
evalua [i c\uta solu]ii pentru aspectele legate de procesele de digitalizare [i restaurare a filmelor),
grupul de lucru pentru revitalizarea cinematecii, catalogare [i
baz\ de date, documentare, criterii
de restaurare [i programare a
filmelor, revitalizarea bibliotecii
Arhivei Na]ionale de Filme, grupul
de expertiz\ `n filme documentare
[i filme Sahia, grupul de expertiz\
a filmelor de anima]ie [i filmelor
Animafilm. Un grup de exper]i din
partea ANF e de asemenea cooptat
`n procesul de evaluare.
n Mai 2016 – 47 de cinea[ti, printre
care Cristian Comeag\, Ioan
C\rm\zan [i Radu Gabrea, precum [i actorii Florin Zamfirescu,
Daniela Nane [i Anca Sigart\u
trimit o scrisoare-manifest Corinei {uteu, solicitând modificarea
legisla]iei, astfel `ncât CNC s\
sus]in\ [i realizarea unor filme
care s\ satisfac\ a[tept\rile majorit\]ii spectatorilor [i nu doar s\
evalueze palmaresuri. Se lanseaz\
[i o peti]ie online, Vrem altfel de
filme române[ti, care strânge 162
de semn\turi: „Vrem filme care s\
ne distreze [i s\ ne intereseze, nu s\
ne enerveze sau s\ ne plictiseasc\;

vrem filme cu România frumoas\
[i cu români de treab\, care n-au
loc la [tiri de România mizer\ [i
români netrebnici; vrem filme
care s\ ne dea chef de via]\ [i putere de a r\zbate, nu s\ ne reteze
`ncrederea [i speran]a “, scrie,
printre altele, `n peti]ie. ~n septembrie 2016, Cristian Comeag\
declar\ pentru Mediafax c\ statul
trebuie s\ finan]eze [i filme de public, nu doar pe cele de art\: „A
sus]ine c\ doar filmele cu [anse de
a ob]ine premii trebuie s\ fie finan]ate e ca [i cum industria vestimentar\ ar trebui s\ produc\
doar modelele marilor creatori“.
Ca o compara]ie, lungmetrajul Cel
ales, realizat [i produs de Cristian
Comeag\, a fost v\zut `n 2015 de
2.875 de spectatori, `n vreme ce
Aferim! (de Radu Jude) [i De ce
eu? (de Tudor Giurgiu), ambele
lansate la Festivalul de la Berlin,
au condus topul autohton cu 77.211,
respectiv 65.507 de spectatori.
Tot `n luna mai 2016, Comeag\
spune `ntr-un interviu acordat
MEDIAFAX c\ statul ar trebui s\
finan]eze [i filme ca BD la munte
[i la mare, Filantropica [i Asfalt
tango, ne[tiind c\ peste câteva
luni Nae Caranfil, regizorul ultimelor dou\ filme citate ([i care
fuseser\ produse de el), se va num\ra printre cei care-i vor cere
pre[edintelui Iohannis s\ re`ntoarc\ ordonan]a `n Parlament.
La `nceputul lunii mai 2016, Corina {uteu e numit\ de c\tre Dacian Ciolo[ ministrul Culturii,
`nlocuindu-l pe Vlad Alexandrescu `n urma scandalului de la
Opera Na]ional\ Bucure[ti. Corina {uteu fusese adus\ de Vlad
Alexandrescu pe postul de secretar de stat `n minister. La numire,
{uteu declar\ c\ cinematografia
va fi prioritatea mandatului s\u [i
c\ va continua reformele `ncepute
de Alexandrescu.

n Aprilie 2016 – Ministerul Culturii nume[te noi membri `n Asocia]ia General\ a Ac]ionarilor
(AGA) de la Sahia Film [i Animafilm, printre care Alexander
Nanau la Sahia Film, [i Mihai
Chirilov la Animafilm.
Tot `n aprilie 2016, Eric LeRoy,
pre[edintele Federa]iei Interna]ionale a Arhivelor de Film viziteaz\
România, iar recomand\rile lui
sunt luate `n calcul pentru viitoarele m\suri de revitalizare a ANF.
n Ianuarie-februarie 2016 – Vlad
Alexandrescu anun]\ oficial c\
Ministerul Culturii dore[te s\
aib\ o nou\ Lege a Cinematografiei care s\ fie prezentat\ Guvernului `n octombrie 2016. Ajutat
de consilierul s\u pe cinematografie, Andrei Rus, Vlad Alexandrescu anun]\ mari reforme `n
peisajul cinematografic, reforme
care `ncep cu reorganizarea Centrului Na]ional al Cinematografiei [i s\lile de cinema. Pentru
`nceput, se schimb\ din membrii
Consiliului de Administra]ie al
CNC [i se ia decizia de respectare
a celor dou\ sesiuni de finan]are
obligatorii anual. Ministerul `ncepe [i recrutarea de noi membri
pentru Consiliul de Administra]ie al RADEF Româniafilm (re]eaua mai are 16 s\li), care `n decurs de trei luni sunt a[tepta]i cu
un plan de salvare. Alexandrescu
mai anun]\ c\ dore[te s\ demareze revitalizarea ANF, care nu
mai avea director din 2014, de
când Anca Mitran plecase s\ conduc\ CNC, precum [i s\ lanseze
`mpreun\ cu Ministerul Educa]iei Na]ionale primul program
na]ional de educa]ie cinematografic\ `n licee.

Continuare `n pagina 10
© {erban Mestec\neanu

Protest `n fa]a
Ministerului Culturii

Flashmob TIFF 2017
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de Francez\ a Universit\]ii Bucure[ti [i a fost ambasador `n Luxemburg `ntre 2006 [i 2011. Alexandrescu face parte din guvernul
de tehnocra]i numit de premierul
Dacian Ciolo[.

Andrei Rus

n 3 noiembrie 2015 – Guvernul
Ponta cade `n urma protestelor de
strad\ `mpotriva corup]iei sistemice din societatea româneasc\.
n 30 octombrie 2015 – ~n incendiul
de la Clubul Colectiv din Bucure[ti
mor 64 de tineri [i mai mult de 100
sunt r\ni]i, provocând ulterior nu
doar schimb\ri politice, ci [i o rena[tere spiritual\ [i civic\ ce va
culmina cu protestele anticorup]ie
din ianuarie-februarie 2017.
„Running in circles“, zice poetul. A[a o fi? Sau cercul e deja
spart [i `ncearc\ inutil s\ se `nchid\, tr\gând de un reflex [chiop?
Protestele anti-respingere a OUG
91, cu toat\ varietatea [i coloratura lor post-Pia]a Victoriei, arat\
mai degrab\ c\ oamenii nu mai
stau [i a[teapt\ s\ le dea guvernan]ii ce vor, ci au `nv\]at s\ ias\
`n strad\ [i s\-[i revendice lucrurile de care au nevoie. De
aceea cred c\ lupta pentru reforma `n cinematografie nu se va
`ncheia u[or.

Corina {uteu, fost
ministru al Culturii
Continuare din pagina 9
n Sfâr[itul lui decembrie 2015 –
noul ministru al Culturii, Vlad
Alexandrescu, cere ca procentul
acordat Ministerului Culturii de
la Loteria Român\ s\ creasc\ de la
1 la 5% `n 2016, astfel `ncât 2% s\
fie folosi]i pentru restaurarea [i
consolidarea monumentelor cu
grad ridicat de risc seismic, 1,5%
s\ mearg\ la Fondul Cinematografic, iar 1,5% la Programul Na]ional de Restaurare a Monumentelor Istorice.
n Decembrie 2015 – `ntr-o scrisoare deschis\ adresat\ noului ministru al Culturii, Vlad Alexandrescu,
Cristian Mungiu cere Guvernului
s\ fac\ din cinematografia român\ o prioritate cultural\. El
spune c\ ultimele cinematografe
de art\ cu peste 350 de locuri din
Bucure[ti au fost `nchise din pricina riscului seismic [i le cere guvernan]ilor s\ fac\ o prioritate
din construirea unui nou cinematograf de art\.
n 17 noiembrie 2015 – Vlad Alexandrescu `l `nlocuie[te la cârma
Ministerului Culturii pe PSD-istul
Ionu] Vulpescu. Fa]\ de absoventul

Facult\]ii de Teologie Ortodox\
din Bucure[ti [i cu un doctorat `n
filosofie, dar care se declar\ fan
Seinfeld, Stan [i Bran, Ilie Balaci
[i Parfum de femeie (CV-ul de pe
blogul personal face ravagii pe internet), Alexandrescu e nepotul lui
Tudor Vianu, a predat la Catedra

„Consider c\ actualul ministru
trebuie s\ sus]in\ [i el c\ OUG 91
merit\ o `ntoarcere de c\tre Pre[edinte `n Parlament pentru o dezbatere `n cuno[tin]\ de cauz\.
Acest OUG este un text elaborat
cu mult\, foarte mult\ pasiune,
dedica]ie [i competen]\, dezb\tut
cu profesioni[ti [i cu uniunile de

crea]ie din domeniu, elaborat pro
bono de un grup de lucru din care
au f\cut parte toate genera]iile
din comunitatea cinematografic\
[i consolidat de consilierii mei
Andrei Rus, Iulia Popovici, Anghel
Damian, un text supus audierii
publice [i avizat de 14 ministere [i
agen]ii guvernamentale. Tot acest
proces a durat peste 8 luni.
Ini]iativa actualului Consiliu
de Administra]ie al CNC, din care
fac parte Andrei Rus, Oana Radu,
Melinda Boros [i Horia Romanescu, de a se adresa public pre[edintelui [i Parlamentului, este una
profund responsabil\ [i ea a g\sit
ecou `ntre cinea[tii activi, a[a
cum s-a v\zut la flashmob pentru
legea cinematografiei @TIFF.
OUG 91 urm\re[te `n primul
rând s\ redea un caracter sistemic industriei, s\ coreleze produc]ia, distribu]ia [i arhivarea
de film, s\ ofere debuturilor protec]ia necesar\ pentru a avea mijloace de a produce film [i de a se
dezvolta creativ, s\ asigure reciprocitate `n coproduc]iile interna]ionale.
Dac\ ea este validat\ (chiar [i
cu amendamente), s\lile de cinematograf din ora[e vor putea fi
restaurate [i se va reconstitui, `n
timp, re]eaua atât de necesar\ de
cinematografe de art\, arhiva de
filme va fi reorganizat\ [i va deveni o resurs\, nu doar un depozit –
intrând `n re]eaua european\ a
cinematecilor, iar resursele pentru cinea[tii tineri [i pentru coproduc]ii vor fi mai eficiente [i
mai durabile.
Legisla]ia ar sus]ine, `n fine,
cu adev\rat, creativitatea na]ional\ `n cinematografie. Este singurul obiectiv legat de OUG 91 pe
care l-a avut grupul de lucru [i
echipa ministerial\ pe care am
condus-o.“ (sursa: Facebook)

Andrei Rus
„Eu am fost unul dintre cei implica]i [i mi se pare firesc s\ reac]ionez când v\d c\ o ordonan]\
care `ncerca s\ rezolve atâtea blocaje din cinematografie e respins\
f\r\ explica]ii, `ntr-o clasic\ demonstra]ie de putere. Or, a legifera ar trebui s\ fie un act ra]ional [i argumentat. Nu m\
`mpotrivesc neap\rat unei respingeri argumentate. Iar de `mbun\t\]it cred c\ exist\ mai multe
puncte `n care ar putea fi amendat\ `n Parlament pentru a deveni
[i mai complex\. Asta e tot – o
reac]ie la ce consider a fi un abuz
de putere [i la un mod de a rezolva
lucruri atât de importante, precum o lege, `n culise, departe de
ochii lumii.“ (sursa: Facebook)

Vlad Alexandrescu,
fost ministru
al Culturii
„Aceast\ ordonan]\ a fost adoptat\ de Guvern dup\ consultarea
foarte multor grupuri de cinea[ti.
Când a ajuns la Comisia de cultur\ de la Senat au fost convocate
dou\ `ntâlniri cu breasla, au fost
invitate toate p\r]ile implicate.
~n urma acestor discu]ii, noi am
hot\rât ca ordonan]a s\ treac\
prin adoptare tacit\ la Senat. Am
depus la Comisia de cultur\ a
Camerei mai multe amendamente. Aici a ap\rut surpriza `n sensul `n care comisia nici m\car nu
m-a invitat s\ sus]in acele amendamente, s-a votat un raport de
respingere cu ni[te argumente
care sunt total neadev\rate [i total nepertinente, au spus c\ ordonan]a a fost adoptat\ de Guvernul Ciolo[ atunci când nu avea
dreptul, este o minciun\.“ (sursa:
Agerpres)

Arhiva de Filme nu e un depozit
Manifest de Dana Bunescu, Oana Giurgiu, Iulia Popovici, Ana Szel, Radu Jude,
Vivi Dr\gan Vasile, Stere Gulea, Marius Panduru, Alex Sterian, Andrei Rus
„Ce se `ntâmpl\ dac\, `ntr-o bun\ zi, `n contextul lipsei de interes a Ministerului Culturii [i a Parlamentului, depozitul de filme pe
suport de nitrat (`nrudit chimic cu trinitrotoluenul) de la Arhiva Na]ional\ de Filme, `n
care nimeni nu intr\, unde singurul termometru nu avea, anul trecut, baterii [i-n
care se infiltreaz\ apa, ia foc (observa]ie f\cut\ de exper]ii Asocia]iei Cinematecilor Europene, la vederea `nc\perii `n care sunt ]inute aceste pelicule)?
De[i Arhiva Na]ional\ de Filme are 100 de
angaja]i, un procent covâr[itor dintre ace[tia
nu au studii superioare [i s-au specializat «la
locul de munc\». (…) Salariile sta]ioneaz\

SUPLIMENTUL DE CULTUR| » ANUL XIII » NR. 570» 17 – 23 iunie 2017

aici de ani de zile la nivelul salariului minim
pe economie, angaja]ii neprimind nici m\car
sporuri de vechime sau sporul de toxicitate,
de[i laboratoarele lucreaz\ cu substan]e
aflate pe lista public\ de materiale toxice. (…)
Cine ar vrea s\ se specializeze `n acest domeniu [i s\ se angajeze la ANF `n aceste condi]ii? Cum `ncurajezi meritocra]ia [i performan]a real\, nu sinecura [i nepotismul, `ntr-un
astfel de context?
(…)
Eviden]ele ANF sunt `ntr-o stare precar\,
cu mari hibe `n respectarea legisla]iei `n
vigoare cu privire la administrarea de arhive, iar pân\ la controlul efectuat `n 2016 de

c\tre Arhivele Na]ionale, nimeni nu a fost interesat de modul `n care decurge acest proces. Arhiva româneasc\ de film este doar exploatat\, periodic, `n distribu]ie privat\, [i
deloc sus]inut\ pentru viitor.
(…)
Arhiva de Film nu este `n primul rând un
depozitar al trecutului, ci un mod de a comunica `n viitor. F\r\ interven]ii urgente, starea
precar\ a arhivei de ast\zi va fi vizibil\, din
p\cate, peste 20 de ani, când se va constata c\
nu s-a p\strat decât un procent nesemnificativ de filme produse dup\ 1989 [i c\ nu [tim
foarte bine ce, cum s-a `ntâmplat, cinematografic, `n România ultimilor 100 de ani. “

www.suplimentuldecultura.ro

carte « 11

Vara `n care trebuie s-o citi]i
pe Tatiana }`buleac
Jurnalist\ de profesie – cu studii la Facultatea de Jurnalism [i {tiin]e ale Comunic\rii, Universitatea de Stat din Moldova,
a ini]iat `n 1995 rubrica Pove[ti adev\rate
`n cotidianul „Flux“, a f\cut parte din
echipa PRO TV Chi[in\u, din 1999, `n calitate de reporter, editor [i prezentatoare

de [tiri –, Tatiana }`buleac s-a stabilit `n
Fran]a `n 2009 [i a debutat cu Fabule moderne (Ed. Urma Ta, 2014; edi]ia a II-a, Ed.
Libris Editorial, 2016). ~n 2016 publica cea
de-a doua carte, Vara `n care mama a avut
ochii verzi (Ed. Cartier), un volum deja
bestseller `n Republica Moldova, foarte

Eli B\dic\

cronologic acea ultim\ var\ petrecut\ cu mama sa. O var\ `nsemnat\ tocmai pentru c\ este momentul-cheie al nara]iunii, cel din
care pornesc toate [i unde se `ntorc toate. Cele trei luni [i jum\tate petrecute `mpreun\ de cei doi,
mam\ muribund\ [i fiu adolescent psihotic („`mpins `n aceast\
lume de acela[i uter incon[tient“),
conduc spre o reapropiere [i `mp\care profund\ – a celor doi, a lui
cu sine [i cu via]a, a ei cu sine [i
cu moartea. Practic, `ntr-o var\,
`ntr-un s\tuc francez, `ntr-o c\su]\ `nchiriat\, unde tr\iesc modest,
cei doi se reg\sesc [i se accept\,
`nva]\ s\ se iubeasc\, sub presiunea bolii, respectiv a timpului, a[a
cum pot, a[a cum nu au reu[it s\ o
fac\ pân\ atunci: „~ntr-un fel, toate aveau un sens – [i boala, [i graba, [i cancerul ei turbat. N-ar fi
putut avea un cancer mai blând
chiar dac\ [i-ar fi dorit, c\ci toat\
via]a a ales aiurea. Dar nici s\
tr\iasc\ nu mai avea de ce [i nici
cum, pentru c\ obosise de nedragoste. «~n sfâr[it, am [i eu ceva al
meu, Aleksy, care m\ vrea doar pe
mine.»“ (p. 57).
Schimbarea radical\ a raportului dintre fiu [i mam\, post-confesiune `n lanul de floarea-soarelui,
discrepan]ele dintre descompunerea (fizic\) [i vitalitatea (spiritual\, s\ spunem) mamei, ironiile
u[or tandre ale fiului, dup\ o violen]\ puternic\, sunt poate pasajele des\vâr[ite ale c\r]ii.
Construc]ia romanului nu are
nici o not\ discordant\. {ocant la
`nceput, dur („~n acea diminea]\,
`n care o uram mai mult ca oricând, mama `mplinise treizeci [i
nou\ de ani. Era mic\ [i gras\,
proast\ [i urât\. Era cea mai inutil\ mam\ din câte au existat vreodat\. O priveam de la geam cum st\
la poarta [colii ca o cer[etoare. A[ fi
ucis-o cu jum\tate de gând“, p. 5),
apoi din ce `n ce mai lin („~n ziua `n
care mama a murit ne sim]eam ca
doi ho]i care au jefuit o banc\. Era
mijlocul lui septembrie, iar ea `nc\

Motto: „La moarte te gânde[ti
doar când mori, Aleksy, abia când
mori, [i este o prostie, o mare prostie. Pentru c\ moartea este cel mai
probabil lucru care i se `ntâmpl\
unui om `n locul tuturor visurilor.
De fapt, singurul care i se va `ntâmpla cu siguran]\. De aceea,
Aleksy, s\ nu faci niciodat\ lucrurile aiurea, cu gândul c\ mai ai
timp s\ le `ndrep]i, pentru c\ nu
vei avea. Timpul care va veni `l
vei cheltui doar pentru a face [i
mai multe lucruri aiurea [i pentru a muri [i mai repede.“ (Tatiana }`buleac, Vara `n care mama a
avut ochii verzi, p. 92)
Am citit Vara `n care mama a
avut ochii verzi la `nceputul anului, f\r\ nici o a[teptare – pentru
c\ titlul nu te preg\te[te pentru ce
vei g\si `n interior, iar coperta a
IV-a o citesc foarte rar `nainte [i
`ntotdeauna dup\ `ncheierea lecturii (`n acest caz, scriitorul Radu
Vancu schi]eaz\ un soi de laudatio extrem de precis) – [i am avut
o imens\ surpriz\. Am recitit-o de
curând, `n timpul Zilelor Literaturii Române la Chi[in\u (16-19 mai) –
pentru c\ lectura fusese atât de intens\ prima dat\, `ncât nu-mi
f\cusem nici un fel de noti]e, iar
memoria nu m\ ajut\ deloc –, unde
urma s\ moderez, `mpreun\ cu
Maria {leahti]chi (poet\, critic [i
istoric literar), un eveniment unde era invitat\ [i Tatiana }`buleac. La a doua citire, volumul mi
s-a p\rut chiar [i mai bun decât
prima dat\. A[a c\ am zis ca acum
s\ nu ratez s\ [i notez câteva impresii pe marginea c\r]ii. De[i `n
num\rul trecut al „Suplimentului
de cultur\“ spuneam, `ntr-o sintez\ despre edi]ia de anul acesta a
Salonului Interna]ional de Carte
Bookfest, c\ `n luna mai au ap\rut
foarte multe c\r]i române[ti excelente, deci listele de lecturi de vara aceasta sunt pline, pledez pentru un loc frunta[ pentru Vara `n

care mama a avut ochii verzi. Promit c\ nu ve]i regreta. Nu ve]i g\si
o carte similar\ `n literatura român\ contemporan\. {i nu ve]i
avea parte de o lectur\ plat\, au
contraire.
Tatiana }`buleac se impune,
prin Vara `n care mama a avut
ochii verzi, ca scriitoare. O scriitoare extra-ordinar\. Stilistic, volumul e irepro[abil. Nara]iunea la
persoana I singular are for]\. Frazele sunt, `n genere, scurte, t\ioase,
exacte. Cele 77 de capitole/secven]e/decupaje au `ntre patru cuvinte [i câteva pagini. Proza Tatianei }`buleac este invadat\ de
poetic, iar poemele se a[eaz\ firesc pe un schelet narativ. Defini]iile ochilor mamei ]es marele poem, justificând, totodat\, titlul volumului. R\mâne la aprecierea
fiec\rui cititor dac\ aceast\ carte
este un (fabulos) roman (a[a cum
g\si]i [i pe copert\) sau dac\, de
fapt, v\ pare un mare poem. Eu
cred c\ este [i una, [i alta. Oricum
ar fi, `ntregul volum este echilibrat perfect.
Figura `n jurul c\reia graviteaz\ toat\ cartea este mama naratorului, un tân\r artist invalid
[i dependent de droguri, cu o familie (polonez\) disfunc]ional\, internat, dup\ moartea mamei, `ntr-un
ospiciu, `ntr-o permanent\ lupt\
cu sine `nsu[i – „Boala mea avea o
denumire din [aisprezece litere.
(...) Ce-i drept, acum – când sunt
vestit – oamenii nu se mai feresc
de mine, ci, dimpotriv\, parc\
a[teapt\ s\ `i pocnesc ca s\ aib\ ce
povesti la al]ii“ (p. 20).

Construc]ia romanului
nu are nici o not\
discordant\
A[a cum afl\m dup\ jum\tatea romanului, pretextul pentru a scrie
despre mama sa este un fel de
anamnez\, o rememorare a trecutului personal, recomandat\ de
psihiatrul lui, care crede c\ va putea picta din nou dac\ retr\ie[te
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bine primit [i `n România. Cum sunt convins\ c\ nu to]i cititorii au ajuns la cartea
aceasta splendid\, m\ `ncumet s\ scriu
[i eu câteva rânduri despre ea aici, `n paginile „Suplimentului“. Nu de alta, dar
merit\ cu vârf [i `ndesat s\ devin\ un...
hit al verii.

tr\ia“, p. 149, pân\ la: „Am petrecut aproape toat\ ziua vorbind
`ntruna, mâncând nuci [i mere,
dar f\r\ a spune esen]ialul. M-am
desp\r]it de mama f\r\ ca ea s\
[tie c\ am iertat-o. ...când m-am
`ntors, mama se leg\na moart\ `n
hamac ca o crisalid\ cu `nceput de
fluture“, p. 150), cu un ton distant,
rece, frust, pe parcurs `mblânzit
(`n nici un caz melodramatic). Suferin]\ de la un cap\t la altul – „~n
fi[ierul meu cu lucruri rele e mereu `mbulzeal\, pentru c\ ani la
rând via]a mea a fost o succesiune
de ur\ [i rahat. (...) Unele imagini

se repet\ sau se suprapun, pentru
c\ este imposibil s\ fii mereu original [i s\ suferi inedit, chiar [i
atunci când e[ti nebun ca mine“
(p. 54) –, bine dozat\ (oricât de straniu poate suna).
Nu ai cum s\ ui]i Vara `n care
mama a avut ochii verzi. Furia, cinismul, revolta, agresivitatea, `mp\carea, generozitatea, refuzul final, intensitatea tr\irilor r\mân.
{i aduc cu ele o alt\ literatur\. De
cea mai bun\ calitate.
Tatiana }`buleac, Vara `n care
mama a avut ochii verzi, colec]ia
„Rotonda“, Editura Cartier, 2016

www.suplimentuldecultura.ro

12 » avanpremier\

Melissa Fleming – O speran]\
mai puternic\ decât marea
„Suplimentul de cultur\“ public\ `n avanpremier\ un fragment din volumul
O speran]\ mai puternic\ decât marea de Melissa Fleming, traducere
de Mihaela Negril\, care va ap\rea `n curând la Editura Polirom.
– Fragment –

~n diminea]a celei de-a treia zile,
la r\s\rit, Doaa z\ri un b\rbat, o
femeie [i un b\ie]el. Adul]ii se ]ineau de un colac gonflabil, ca [i
Doaa, trecut `n jurul taliei copilului. Brusc `ns\ colacul s-a
spart [i b\iatul a c\zut `n ap\, agitându-[i bra]ele.
Doaa a v\zut c\ femeia nu [tia
s\ `noate bine. Imediat ce n-a mai
fost colacul de care s\ se ]in\, s-a
scufundat [i ea, apoi a ie[it disperat\ dup\ o gur\ de aer `nainte s\-i
cad\ capul `n piept [i s\ r\mân\
nemi[cat\.
B\rbatul a reu[it s\-l ajute pe
b\iat. [i-a pus bra]ele copilului pe
dup\ gât [i a `notat spre Doaa.

AUTOAREA
MELISSA FLEMING este
purt\tor de cuv`nt al `naltului
Comisariat al Na]iunilor Unite pentru Refugia]i (UNHCR).
C\l\tore[te `n zone de r\zboi
[i tabere de refugia]i pentru a
vorbi `n numele milioanelor
de oameni for]a]i s\-[i lase `n
urm\ c\minul.
Este citat\ frecvent de massmedia interna]ional\, inclusiv de „The New York Times“,
„The Washington Post“, CNN
[i NPR.

— }ine-l pu]in, te rog, a implorat-o când a ajuns la ea. Era atât
de epuizat, `ncât abia mai vorbea.
I-a zis c\ e unchiul b\iatului [i c\
femeia care tocmai murise era mama copilului.
Doaa a ezitat.
— Nu e destul loc! i-a zis ea.
B\iatul avea `n jur de trei ani,
era mai mare decât fetele, iar
Masa [i Malak s-ar fi `necat dac\
se scufunda colacul. ~ns\ b\ie]elul
se uita la ea cu durere [i inima lui
Doaa s-a umplut de mil\.
— G\sim noi o modalitate, a
spus ea `ntinzându-se dup\ el, apoi
[i l-a pus pe picioarele `ntinse.
B\ie]elul se agita, ridicând capul, uitându-se `n jur [i rugânduse `ntruna:
— Vreau ap\. Vreau la unchiu’.
Vreau la mami.
Doaa nu [tia ce s\ fac\ pentru a
lini[ti copilul disperat [i se temea
s\ nu se sparg\ colacul din cauza
agita]iei lui, deoarece astfel s-ar fi
`necat cu to]ii. Doaa nu voia decât
s\-i ]in\ `n via]\ pe to]i. B\iatul `i
amintea de Hamudi [i se gândi cât
de devastat\ ar fi s\-l vad\ `necându-se. B\iatul o chema `ntruna pe
mama lui.
— Mama ta s-a dus s\-]i aduc\
ap\ [i mâncare, `i zicea Doaa, [i
asta `l lini[tea pentru câteva minute, dar apoi `ncepea din nou s\
se plâng\ de sete. Ca s\-l potoleasc\, pân\ la urm\ Doaa [i-a f\cut
mâna c\u[ [i i-a dat s\ bea ap\
s\rat\. ~n urm\toarele dou\ ore,
unchiul lui a tot `notat la mic\

CARTEA
Pe vasul de pescuit `nghi]it de ape care ar fi trebuit s\-i duc\ `n Suedia s\ `nceap\ o via]\ nou\ se aflaser\ cinci sute de refugia]i, `ntre
care [i o sut\ de copii. Acum, `n deriv\ pe o mare ostil\, printre
r\m\[i]e ale vasului naufragiat [i le[uri plutind peste tot `n jur,
Doaa Al Zamel, o tân\r\ sirian\ de 19 ani, se mai men]ine la
suprafa]\ datorit\ unui mic colac de plastic, ]in`nd strâns `n bra]e
dou\ feti]e. Pentru ele trebuie s\ nu-[i piard\ speran]a, s\
supravie]uiasc\. Povestea adev\rat\, emo]ionant\ [i revelatoare a
acestei femei adun\ `n ea vocile neauzite a milioane de refugia]i
care risc\ totul `n `ncercarea disperat\ de a avea un viitor mai bun.
Melissa Fleming arunc\ lumin\ asupra celei mai presante crize
umanitare a vremurilor noastre, schi]ând un portret de neuitat al
triumfului spiritului uman.

distan]\ de ei ca s\-[i men]in\ corpul `n mi[care, dup\ care `nota
`napoi s\ vad\ ce face copilul. Nu
avea nimic care s\-l ]in\ la suprafa]\. B\ie]elul a `nceput s\ tremure [i i s-au `nvine]it buzele; pieptul
lui micu] se ridica [i cobora agitat. Unchiul lui, ]inându-se de colacul lui Doaa, l-a luat `n bra]e [i a
`nceput s\ plâng\.
— Nu ne p\r\si, l-a implorat.
— Unchiule, te rog, nu po]i s\
mori [i tu, a zis b\iatul cu glas
sl\bit. Apoi, brusc, trupul lui s-a
mole[it pe um\rul unchiului s\u.
B\rbatul l-a strâns pe copil la
piept, s-a `ndep\rtat de colacul lui
Doaa, iar aceasta i-a privit scufundându-se `mpreun\, `n timp ce
cadavrul mamei b\iatului plutea
lâng\ ea.
— Dumnezeule, toat\ lumea
moare `n jurul nostru! l-a auzit
Doaa spunând pe Momen. Mi-am
v\zut murind fiul [i so]ia. De ce ni
se `ntâmpl\ asta? De ce ne-au scufundat oamenii \ia? Nu vine nimeni s\ ne salveze!
— Vor veni dup\ noi, inshallah, Momen, i-a spus Doaa blând.
Fii puternic, roag\-te, ca s\ mai ai
speran]\ `n tine.
Dar rostind aceste cuvinte, Doaa
a `nceput s\ plâng\ `n hohote. ~l
]inuse pe b\ie]el doar câteva ore,
dar parc\ devenise parte din ea.
— Se zice c\ durerea pe care o
simte o mam\ când `[i pierde fiul
este cea mai cumplit\ din lume.
A[a m\ simt. ~l iubeam pe b\ie]elul \la. Doaa v\zuse atât de mult\
moarte, dar dup\ aceasta din
urm\ a crezut c\ inima i se va
sparge `n buc\]i. E vina mea c\ a
murit, i-a zis plângând lui Momen. Trebuia s\ fiu `n stare s\-l
salvez!
— Nu, nu! i-a r\spuns Momen.
A fost voia Domnului. Tu e[ti bun\, ai `ncercat s\-l salvezi.
~ns\ Doaa nu-[i putea alunga
sentimentul c\ i-a gre[it b\ie]elului. Cu hot\râre re`nnoit\, s-a gândit c\ nu va da gre[ cu Malak [i cu
Masa. Acum, nimic nu conta mai
mult decât s\ le ]in\ `n via]\.
Când feti]ele se trezeau [i deveneau agitate, Doaa le cânta cântecelul ei preferat pentru copii:
„Dormi, dormi, hai s\ dormim
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`mpreun\, o s\-]i aduc aripile unui
porumbel”. De asemenea, n\scocea jocuri cu degetele ca s\ le distrag\ aten]ia. A descoperit c\
Malak se gâdila sub b\rbie [i c\
râdea atunci când Doaa juca un
joc `n care `[i folosea degetele pentru a se preface c\ un [oricel alerga `n sus, pe pieptul [i pe gâtul lui
Malak. Când feti]ele adormeau,
Doaa le frec]iona pe corp ca s\ le
`nc\lzeasc\, iar când i se p\rea
c\-[i pierd cuno[tin]a, pocnea din
degete lâng\ ochii lor [i le zicea
ferm:
— Malak, Masa, trezi]i-v\, scumpelor, trezi]i-v\!
Singurul cuvânt pe care i-l zicea Masa era „mama“.
Doaa sim]ea o leg\tur\ atât de
profund\ cu ace[ti copii, `ncât parc\ era mama lor de-acum. Supravie]uirea lor `nsemna pentru ea
mai mult decât propria-i via]\.

Atunci când Doaa nu le lini[tea
pe feti]e, recita din Coran [i mul]i
dintre supravie]uitorii r\ma[i se
strângeau `n jurul ei s-o asculte [i
s\ se roage. Unii dintre ei [tiau [i
Ayat al-Kursi, o rug\ciune pe care
Doaa obi[nuia s-o recite `nainte de
culcare [i pe care o [tia pe de rost.
Glasurile lor `i lini[teau pe copila[i [i cuvintele lor `l alinau pe
Momen [i pe ceilal]i supravie]uitori din jurul ei.
Recitarea versetelor `i d\dea
lui Doaa un sentiment de putere
care i se p\rea c\ vine direct de la
Dumnezeu. Se ag\]a de speran]a
c\ `n curând va veni cineva s\-i
salveze pe to]i.
Vineri, `n a patra lor diminea]\
pe mare, Doaa a observat c\ Malak [i Masa dormeau aproape tot
timpul [i c\ abia se mai mi[cau.
Le verifica `ntruna pulsul ca s\ se
asigure c\ erau `n via]\.
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~nsu[irIA culturii

~n urma comentariilor aprinse,
haina a fost restras\ din catalog, dar
au r\mas câteva articole vestimentare care au `n continuare motive
române[ti. R\zboiul continu\.
„~nsu[irea cultural\“, traducerea aproximativ\ `n român\ a conceptului de „cultural appropriation“, este o expresie pe care mi-am
tot b\tut capul s\ o `n]eleg. Citeam
acuze la adresa lui Justin Bieber:
[i-a f\cut codi]ie tipic afro-americane, insultând cea mai important\
minoritate american\. Kate Perry a
fost aspru criticat\ dup\ o apari]ie `n
chip de ghei[\ la o ceremonie de premii muzicale. Câ]iva studen]i au fost
cerceta]i disciplinar dup\ ce au venit

© La Blouse Roumaine

Dup\ cum a reac]ionat bula
mea de Facebook, am crezut c\ s-a furat Tezaurul
României. De fapt, despre
ce era vorba: o cas\ de mod\ din America a introdus `n
colec]ia sa câteva articole
vestimentare cu motive
populare române[ti, dintre
care unul copiat dup\ un
suman al Reginei Maria,
expus la Muzeul Metropolitan de Art\.

purtând sombrero la o petrecere cu
tequila. „Penajul indian“ de pe capul
unui model Victoria Secret, `mbr\cat `n rest `ntr-un bikini [i bijuterii, a
iscat numeroase controverse, `n special din partea amerindienilor.
Prima, a doua oar\ [i a treia oar\
când am citit acuze de „`nsu[ire cultural\“ am strâmbat din nas cam a[a
cum strâmb\ publicul România TV
la ideea de „corectitudine politic\“.

~mprumutul cultural este una dintre cele mai importante mecanisme
ale creativit\]ii. Cultura nu poate
supravie]ui dac\ sursele ei de inspira]ie trebuie s\ se limiteze strict
la grani]ele unei ]\ri, unei na]iuni
sau unei etnii. Altfel, am purta `n
continuare cu to]ii numai costume
populare, am avea voie s\ scriem
doar `n stilul lui Alecsandri [i doar
despre experien]e cu adev\rat

De veghe `n lanul de cultur\
M\d\lina Cocea

române[ti [i nu ar exista nici o melodie difuzat\ la radio care s\ nu
aib\ nai. Nu am mânca pizza, nu am
mai purta blugi [i nici o forma]ie nu
ar avea dreptul s\ cânte jazz.
A patra oar\ când am citit despre
„`nsu[ire cultural\“ `ns\, am `n]eles
c\ astfel de argumente sunt totu[i
simpliste, iar a lua dintr-o cultur\
câteva elemente care `]i convin, `n
timp ce cultura respectiv\ este complet `necat\ de „mainstream“ [i nu
are nici o [ans\ de afirmare, se apropie mai mult a furt decât a „`mbog\]ire cultural\“. ~mbog\]ire cultural\ – de exemplu – presupune efortul de `n]elegere a culturii mexicane
sau a celei japoneze, `n loc s\ fie reduse la sombreros [i ghei[e. Pentru
culturile cu arie [i mai restrâns\,
este vorba de faptul c\ prin astfel de
„`nsu[iri culturale“ devin [i mai vizibile culturile dominante, iar cele
marginale pierd din for]\.
Cu ocazia colec]iei Tony Burch,
România se afl\ [i ea fa]\ `n fa]\ cu
„`nsu[irea cultural\“. Colec]ia Resort era prezentat\ ca având r\d\cini africane [i inspirat\ de spiritul
lui Jackie Kennedy Onassis. „O
hain\ alb\, brodat\, al\turat\ unor
pantaloni lungi evoc\ imaginea lui
Jackie O. mergând cu pas sigur `n

Upper East Side, Manhattan“ – se
descrie `n prezentarea acolec]iei.
Exact acea hain\ alb\ este copiat\
cu fidelitate dup\ portul Reginei
Maria. Comentariile, civilizate, au
cerut doar recunoa[terea inspira]iei de origine româneasc\. Tory
Burch doar a retras haina, a dat o
declara]ie vag\ cum c\ ar fi fost o
„confuzie“ [i a p\strat alte motive
populare române[ti f\r\ s\ le numeasc\ astfel. Pentru a complica
parc\ [i mai mult lucrurile, sumanul Reginei Maria a fost copiat [i de
o firm\ româneasc\ [i se vinde cu
1.100 de lei. ~n descrierea produsului
se recunoa[te sursa autentic\ [i se
spune c\ „Acest model este crea]ia
colectiv\ a str\mo[ilor no[tri români“. Cu o mic\ parantez\: profitul
apar]ine unui singur „nepot“ al str\mo[ilor, firma respectiv\.
Un fapt m\ bucur\ foarte mult:
românii [i-au testat propria sensibilitate cultural\ [i au experimentat,
pe pielea proprie, ce `nseamn\ ca
simboluri importante pentru identitatea lor s\ fie folosite pe post de „accesoriu simpatic“. Poate c\ de acum,
atunci când vor purta fuste `nflorate
[i plisate se vor gândi o secund\ [i la
felul `n care trateaz\ cultura din care [i-au `mprumutat portul.

Iluzia neagr\, aproape final\
Rockin’ by myself
Dumitru Ungureanu

Nu cred c\ vreun observator atent
al scenei rockului contemporan se
a[tepta din partea lui Roger Waters la o schimbare substan]ial\ a
concep]iei sale muzicale. B\trânul rocker n-a neglijat, `n ultimul
sfert de secol, preocup\rile componistice, `ns\ a fost interesat mai
degrab\ de starea lumii `n care
tr\im, cu dovezi s\n\toase c\ ]ine
deschis ochiul exigent [i critic
asupra ei. A taxat f\r\ menajamente derapajele dreptei clasice,
conservatoare [i consumiste, dar
n-a iertat nici abera]iile stângiste
ale politicii corecte. A blamat
r\zboaiele [i a elogiat omul simplu, prins `n cle[tele violen]ei absurde. A stigmatizat dorin]a de
profit [i jaful planetar la care se
dedau corpora]iile multina]ionale, rapacitatea b\ncilor, l\comia

magna]ilor. A condamnat vechile
manifest\ri antisemite [i noile
tendin]e fasciste ale fo[tilor oprima]i. A chemat arti[tii la proteste
justificate [i le-a ridiculizat neimplicarea, mai ales când era bine
remunerat\. ~n lumea showbiz
este la fel de iubit precum e cuiul
din pantof, ce ]i se `nfige `n talp\
tocmai când intri la o recep]ie simandicoas\. E un artist adev\rat,
poate ultimul dintre rockeri, a
c\rui influen]\ se m\soar\ `n s\li
[i stadioane pline, pe toate continentele. Iar muzica lui, mare parte cântat\ ini]ial de cvartetul Pink
Floyd, nu e una lejer\, de distrac]ie [i bere. Oamenii care ascult\
acest fel de rock se presupune c\
n-au obi[nuin]a de-a primi f\r\
discern\mânt orice li se d\. Nu-s
pu]ini, ce-i drept; [i au iluzia c\

pot schimba ceva, de[i iner]ia celorlal]i este imens\.
La 73 de ani, Roger Waters este
iar `n turneu mondial, cântând
aproape `ntreg albumul Animals,
editat `n 1977. A g\sit [i ilustrarea
perfect\ pentru piesa Pigs: pe Donald Trump, Putin [i al]i lideri
trec\tori prin jil]urile puterii.
Anima]iile proiectate pe ecrane
gigantice au haz [i expresivitate,
dar mesajul lor te `nfioar\: dac\
lumea a `nc\put pe mâna acestor
nebuni, la ce ne putem a[tepta?
Ce se va `ntâmpla cu via]a pe planeta noastr\, `mpins\ parc\ spre
neant de-o specie autodistructiv\,
diabolic\? De aici s-a iscat titlul
celui mai nou album Waters: Is
This the Life We Really Want? (2017,
Jule Pond Production LLC/Columbia/Sony).
~ntrebarea nu-i nou\. {i-o pune,
cred, oricare om lucid, `ntr-un moment al vie]ii. (Romancierul austriac Robert Musil i-a dedicat un
capitol `n cartea Omul f\r\ `nsu[iri, acum aproape un secol.)
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R\spunsul personal depinde `n
mare m\sur\ de ceea ce a[teapt\
fiecare de la sine. Dar când interogarea vizeaz\ starea `ntregii planete, ea nominalizeaz\ o problem\ a c\rei solu]ie nu vine din ac]iunea unui singur om, nici a unui
grup, fie ace[tia militan]i pentru
cauze nobile.
Exemplu, clasic deja, este organiza]ia Greenpeace. Membrii ei
sunt ridiculiza]i ne`ncetat, sunt
târâ]i prin tribunale, sunt `nchi[i
ori asasina]i. C\ au dreptate `n
ceea ce sus]in, nu mai trebuie dovedit; `ns\ „animalele“ (atât cele
din distopia lui Orwell, cât [i cele
vizate de Waters) de]in mijloacele
necesare ca s\ afirme cu aplomb
contrariul. {i publicul `nghite rahatul gata mestecat oferit de massmedia cupid\, numindu-l f\r\
grea]\ „distrac]ie la maxim“. Sau
„amused to death“, vorba lui Waters din 1992.
Despre albumul actual ar fi
multe de scris. Waters a decis, ajutat de produc\torul Nigel Godrich,

s\ reia teme, zgomote ambientale,
voci [i riffuri ce sun\ cumva cunoscut din precedentele sale produc]ii. Unora li se pare gre[it, de
parc\ frumuse]ea muzicii ar consta numai `n sunete nemaiauzite.
Op]iunea arat\ c\ pe Waters l-a
interesat s\ spun\ ce are de spus,
nu s\ fac\ piese noi. Din acest
unghi judecând albumul, esen]a
albumului se g\se[te `n texte.
Sunt `ndeajuns de sugestive ca s\
nu mai necesite comentarii.
{i ce comentariu s\ faci, receptând am\r\ciunea omului `nfrânt
de o frumoas\ iluzie?
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Gene Simmons `[i `ntinde ghearele
spre „semnul diavolului“
Dovedindu-[i `nc\ o dat\
talentele comerciale, Gene
Simmons, basistul forma]iei
KISS, a `nceput demersurile
pentru a `nregistra ca
marc\ celebrul semn cu mâna al rockerilor, „coarnele
diavolului“, f\cut cu ar\t\torul [i cu degetul mic
`ntinse.

Este o ini]iativ\ care promite un
mare scandal printre fani [i muzicieni, dar Simmons sus]ine c\ el
este cel care a inventat gestul, pe
14 noiembrie 1974. Istoria `ns\
arat\ c\ cel care a f\cut primul
leg\tura dintre gest [i rock a fost
legendarul [i regretatul Ronnie
James Dio, `nc\ de la sfâr[itul
anilor ’70, când activa `n Rainbow,
asociindu-l definitiv cu imaginea
sa [i cu cultura heavy metal odat\
cu venirea sa, `n 1980, `n Black
Sabbath.
Dio a explicat [i originea acestui gest, preluat din cultura tradi]ional\ italian\, unde este numit „malocchio“ [i are menirea de
a feri de deochi.

Suplimentul lui Jup

~n 2004, s\pt\mânalul „LA CityBEAT“ a f\cut o anchet\ printre
muzicienii heavy metal pentru a
afla originea acestui „salut interna]ional de bun-venit `n extazul
heavy metal“, spune revista.
„Gene Simmons afirm\ `n autobiografia sa din 2002 c\ a inventat accidental semnul, gestul instinctual al unui mare om, repetat
`n concerte [i adoptat de fani. Nu
prea. Fostul vocalist Black Sabbath, Ronnie James Dio, are acest
merit, f\când semnul `nainte s\
intre `n trup\ `n 1978. El [i-a manifestat temerea privindu-i pe fanii
lui Britney Spears f\când semnul
la concertele divei popului de playback“, scria revista. Muzicienii
heavy metal par a fi de aceea[i
p\rere. „P\i da, sigur c\ Simmons
o pretinde! El este atât de r\\\u!
Hai, las\-m\ cu prostia asta!“, a declarat, `n stilul caracteristic, Lemmy, liderul forma]iei Motorhead.
„F\r\ `ndoial\, Dio este inventatorul“, spune [i Lars Ulrich de la
Metallica. „Pe vremea aceea, Rainbow cânta foarte des `n ]ara mea
natal\, Danemarca, [i mergeam la
toate concertele lor. Iar Dio f\cea
tot timpul acest semn.“

James Hetfield, tot de la Metallica, este de aceea[i p\rere:
„Cred c\ Dio l-a inventat. Dar,
`naintea lui, cred c\ `l folosea
Omul P\ianjen. Iar `n limbajul
semnelor `nseamn\ «te iubesc».
Pentru mine `nseamn\ «mai cânt\ dou\ piese!»“.
Evident, comentariile rockerilor nu sunt deloc blânde la adresa faimosului membru KISS. Unul
dintre ei aminte[te c\, mult `nainte de Dio [i de KISS, semnul era
f\cut [i de membrii forma]iei de
rock ocult Coven. „The Hollywood
Reporter“ public\ imaginea coper]ii single-ului din 1966 al forma]iei Beatles, Yellow Submarine/
Eleanor Rigby, pe care John Lennon apare f\când acest semn.
De asemenea, este amintit\ originea ancestral\ a acestui semn,
prezent `n diferite culturi. Este
„Karana Mudra“, gestul f\cut de
Gautama Buddha pentru a `ndep\rta energiile negative. ~n Italia
are un `n]eles similar, dar `n zona
Mediteranei [i `n ]\rile latine are
[i unul secundar, implicând faptul c\ o persoan\ este `n[elat\ de
so]/so]ie. De asemenea, este folosit `n fotbalul american, ca [i de
neop\gânii din Wicca pentru a-l
reprezenta pe „Zeul `ncornorat“.
Gene Simmons apare, e adev\rat, f\când gestul pe coperta
discului Love Gun din 1977. Dar,
`n ce prive[te cultura heavy metal,
asocierea cu semnul a fost f\cut\
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Karana Mudra

de Ronnie James Dio la venirea lui
`n Black Sabbath, `n 1979. Dio
dorea un alt mod de a interac]iona
cu fanii `n timpul concertelor, pentru a se distan]a de fostul vocalist
Ozzy Osbourne, care obi[nuia s\
fac\ semnul p\cii.
„Este un simbol care, credeam,
reflecta ce trebuia s\ `nsemne

forma]ia“, explica Dio `ntr-un interviu din 2001. „Nu este «semnul
diavolului», ci o mo[tenire italian\, preluat\ de la bunica mea. Este
doar un simbol, dar are [i anumite
conota]ii magice, a[a c\ mi-am zis
c\ se potrive[te foarte bine cu
Black Sabbath. A atras aten]ia [i
toat\ lumea l-a preluat. Nu am s\
afirm c\ eu l-am inventat, eu doar
sunt primul care l-a folosit `n acest
context. L-am folosit atât de mult,
`ncât s-a transformat `ntr-un soi de
simbol al rock and roll-ului“.
~ntr-un comentariu, un fan
aminte[te c\ `n alt interviu Dio a
spus c\ se a[teapt\ ca Gene Simmons s\ `ncerce s\ `nregistreze
gestul la un moment dat, fiindc\
„este exact genul de lucru pe care
l-ar face Simmons“.
Dar „The Hollywood Reporter“
noteaz\ c\, pân\ ca U.S. Patent and
Trademark Office s\ `i recunoasc\
„meritele“, Simmons mai are un
drum foarte lung: reprezentan]ii
acestui birou vor cânt\ri cu mare
aten]ie atât originea, cât [i asocierile semnului. ~n plus, r\mâne `ntrebarea: cum ar putea Gene Simmons s\ `[i impun\ drepturile
asupra sa? Dând `n judecat\ [i
cerând bani de la orice fan care `l
face la un concert?
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MOARTEA ANITEI PALLENBERG

Rolling Stones
au r\mas f\r\ muz\
Modelul [i actri]a Anita
Pallenberg, care a `ncetat
din via]\ la vârsta de 73
de ani, are un loc special
asigurat `n istoria muzicii
rock ca muz\ a celor de la
Rolling Stones.
N\scut\ la Roma, Anita Pallenberg a `nceput prin a fi manechin
`n Italia, apoi `n Fran]a [i la New
York, unde a frecventat celebra
The Factory a lui Andy Warhol,
unde i-a `ntâlnit pe membrii forma]iei Velvet Underground [i pe
arti[tii pop art `n vog\. S-a ilustrat `n la fel de faimoasa Swinging London, trecând la actorie: a
debutat `n 1967 `ntr-un film de
Volker Schlöndorff, iar mai târziu a ap\rut `n Barbarella lui Roger Vadim, al\turi de Jane Fonda.
~nc\ din 1965, Anita a `nceput
s\-l frecventeze pe Brian Jones,
unul dintre fondatorii forma]iei
Rolling Stones. Dar, pe m\sur\ ce
Jones ie[ea din scen\, Anita a
`nceput o rela]ie cu Keith Richards,
rela]ie devenit\ oficial\ la moartea lui Jones, `n 1969. Un an mai
târziu, ea ap\rea `n Sympathy for
the Devil, documentarul lui JeanLuc Godard despre faimoasa forma]ie [i, al\turi de Mick Jagger,
`n filmul-cult Performance.
Rela]ia pasional\ dintre Keith
Richards [i Anita nu avea s\ o
opreasc\ pe aceasta s\ aib\ o aventur\ cu vocalistul Mick Jagger –

episod descris de Richards `n autobiografia sa, Life. Un moment
care i-a inspirat piese precum Let
It Bleed sau Gimme Shelter.
Dar rela]ia lor continu\ [i toat\ lumea este de acord c\ Anita
Pallenberg a avut o influen]\ indiscutabil\ asupra forma]iei Rolling Stones [i a muzicii acestora,
mai ales pe albumul Beggars Banquet (se spune c\ Jagger a remixat piesele conform p\rerii ei).
Anita [i Richards vor avea trei
copii, dar cuplul se va separa, `n
cele din urm\, `n 1980. Dup\ aceea,
Anita `[i va relua cursurile de

mod\ [i va deveni stilist\, colaborând pentru scurt\ vreme cu
Vivienne Westwood, dup\ care,
`n anii 2000, a revenit la cinema,
jucând `n filme de Abel Ferrara
[i Stephen Frears.
De-a lungul vremii, Anita a
evitat s\ `[i scrie biografia: „To]i
editorii voiau s\ o publice, dar
voiau s\ dezv\lui toate «secretele
ru[inoase». {i, pe urm\, ast\zi
toat\ lumea scrie autobiografii.
Dac\ pân\ [i tân\ra Posh Spice
`[i scrie autobiografia, atunci eu
nu vreau s\ o fac!“, declara Anita
Pallenberg `n 2008.

Arti[tii cu cele mai mari câ[tiguri —
clasamentul „Forbes“
Topul celebrit\]ilor cu cele mai mari câ[tiguri de
anul trecut a fost dat publicit\]ii de c\tre revista
„Forbes“ [i con]ine câteva surprize.
Diddy (fost Puff Daddy) este pe primul loc, cu 130
de milioane de dolari din ultimul lui turneu,
parteneriatul cu un produc\tor de vodc\ [i vânzarea
unei treimi din marca sa de haine.
Beyoncé se claseaz\ pe locul 2, cu 105 milioane de
dolari, `n mare parte câ[tiga]i de pe urma ultimului
s\u turneu mondial. La averea familiei se adaug\ [i
câ[tigurile so]ului, Jay Z, clasat pe pozi]ia 55 cu
doar 42 de milioane.
J.K. Rowling este pe locul trei, cu 95 de milioane
de dolari adu[i de succesul piesei ([i al c\r]ii) Harry

Potter and the Cursed Child [i al filmului Animale
fantastice.
Forma]ia Guns N’Roses apare pentru prima
oar\ `n top, `mp\r]ind locul al 11-lea cu prezentatorul radio Rush Limbaugh.
Cel mai `n vârst\ clasat este Sir Paul McCartney
(74 de ani), ocupant al locului 32, cu 54 de milioane
adunate `n 2016.
Taylor Swift, care anul trecut ocupa prima
pozi]ie, se vede retrogradat\ pe locul 49.
Al\turi de vedete, apar `n top [i foarte mul]i
sportivi, precum starul lui Real Madrid Cristiano
Ronaldo (locul 5, cu 93 de milioane) sau vedeta NBA
LeBron James (locul 10, cu 86 de milioane).

Pagini realizate de Drago[ Cojocaru
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PE SCURT
n Francezul Michel Hazanavicius (Oscar pentru The Artist) va fi
pre[edintele juriului Festivalului de film de la Deauville.
n Statuia La Valse de Camille Claudel a marcat un record mondial dup\ ce a fost vândut\ la licita]ie pentru suma de 1,46 milioane
de euro, fiind cump\rat\ de nepoata artistei. Statueta din bronz,
`nalt\ de doar 46,7 cm, era disp\rut\ de aproape 100 de ani, dar a fost
reg\sit\ din `ntâmplare anul trecut.
n Terenul de 323 de hectare pe care s-a desf\[urat, `n urm\ cu
aproape cinci decenii, legendarul festival de la Woodstock a fost clasat
oficial drept sit istoric american. Festivalul de la Woodstock, „trei zile
de pace [i muzic\“, eveniment la care au participat 500.000 de oameni,
a fost „un punct de cotitur\ `n istoria New York-ului [i a Americii“, a
subliniat Andrew Cuomo, guvernatorul statului New York.
n Câ]iva ale[i locali din insula greceas\ Milos au lansat o campanie pentru a aduce `napoi, `n Elada natal\, faimoasa statuie Venus din Milo, pân\ `n anul 2020. La 200 de ani de la descoperirea ei,
statuia este vedeta muzeului Luvru din Paris. Nu e prima ac]iune
de acest fel: recent, reprezentan]ii statului Benin au cerut returnarea unor „comori coloniale“. ~n replic\, reprezentan]ii statului
francez au invocat „principiile juridice de inalienabilitate [i imprescribilitate ale colec]iilor publice“. „Din momentul `n care operele
intr\ `n colec]ii muzeale [i r\mân acolo mai mult de un secol, ele
devin inalienabile“, explic\ un avocat specializat `n Dreptul comer]ului de art\.
n Polemic\ `n SUA dup\ prezentarea unei adapt\ri mult prea
contemporane a piesei Iulius Cezar, de Shakespeare, pe scena festivalului „Shakespeare in the Park“: Cezar este prezentat sub tr\s\turile lui Donald Trump, cu o so]ie vorbind cu un accent slav (ca
Melania Trump), asasinat de senatori, care sunt aici femei [i minorit\]i. Scandalul care a rezultat, logic, a f\cut ca doi dintre sponsorii piesei s\ se retrag\, Delta Airlines [i Bank of America. „Direc]ia artistic\ a piesei a c\lcat `n picioare normele bunului gust,
iar piesa nu reflect\ valorile companiei noastre“, au declarat
reprezentan]ii Delta Airlines.
n Scriitorul David Lagercrantz a terminat cel de al cincilea
volum din seria Millenium, bazat pe personajele create de regretatul autor suedez Stieg
Larsson. Noua aventur\ a cuplului Lisbeth Salander – Mikael
Blomkvist se nume[te
The Girl Who Takes an
Eye for an Eye [i va fi
lansat\ `n 25 de ]\ri, pe
7 septembrie.
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Despre oameni [i cerbi

Film
Iulia Blaga

Despre trup [i suflet (`n englez\ On Body and Soul), filmul care a câ[tigat Berlinul
`n acest an [i care marcheaz\ lansarea pe pia]a româneasc\ a unui nou distribuitor, Bad Unicorn (fondat de {tefan Bradea [i Monica Felea), e un love-story neobi[nuit, cu [anse s\ prind\ [i la publicul nefestivalier.
Motivul st\, a]i ghicit, `n faptul c\ e
o poveste de dragoste, precum [i `n
delicate]ea cu care cineasta maghiar\ trateaz\ tema incomunicabilit\]ii contemporane. ~n interviuri, Ildikó Enyedi (ea `ns\[i o
persoan\ delicat\, te `ntrebi cum
se poate impune pe platou) spune
c\ punctul de plecare al filmului la constituit constatarea c\ `n\untrul unui om zace mult\ pasiune –
ne`mp\rt\[it\ sau `mp\rt\[it\ pe
jum\tate, pe sfert [amd. De aici a
improvizat `n câteva ore o poveste,
iar `ntr-o lun\ avea scenariul. Pe
scurt, povestea se concentreaz\ pe
un b\rbat [i o femeie, colegi la un
abator din Budapesta, care se apropie
unul de cel\lalt prin intermediul

unor vise recurente `n care se reg\sesc el ca cerb, ea `n chip de
c\prioar\, de[i `n via]a de zi cu zi
sunt amândoi ni[te solitari. Ajuta]i de visele pe care se presupune
c\ le pot manevra dup\ propria
voin]\ (de aici fantasticul inedit se
adânce[te `n fic]iune), cei doi vor
`ncepe s\ se apropie [i `n via]a
diurn\. Ea (Alexandra Borbély)
are un soi de afec]iune psihic\ ce o
izoleaz\ de ceilal]i (poate sindrom
Asperger), `n timp ce el (Géza Morcsányi) e invalid de o mân\, deci
greu integrabil social [i el. Din câte
am `n]eles, Géza Morcsányi nu e
actor [i e invalid [i `n via]a real\,
ceea ce `l face s\ fie [i mai autentic,
pentru c\ aduce `n personaj nu
doar gestica aferent\, dar un `ntreg
con]inut de afecte.
Filmul e mai mult sim]ire decât
ra]iune, dar talentul lui Enyedi elimin\ din oficiu orice risc de melodram\, optând pentru o abordare
cât mai cristalin\ cu putin]\. „Ca
un pahar cu ap\“, a spus cineasta
la Berlin legat de cum `[i dorea
imaginea filmului atunci când l-a
cooptat pe tân\rul DoP Máté Herbai. Imaginile din natur\ sunt atât
de curate, `ncât ai senza]ia c\ sim]i
aerul proasp\t al p\durii [i r\ceala
pârâului. Doar a[a ele au sc\pat de
[tampila Animal Planet sau a unui
film cu animale create `n CGI pentru a reprezenta exact ceea ce trebuiau s\ reprezinte – ni[te vise
esen]ializate, limpezi, pentru c\ [i
cei doi eroi au o mare cur\]enie

interioar\, [i poetice doar `n m\sura `n care subcon[tientul permitea asta.
Mai mult ca sigur c\ Enyedi e la
curent cu simbolistica cerbului
din vise – `ncepând cu religia [i mitologia [i terminând cu psihologia.
Probabil c\ tocmai documentarea
a f\cut-o s\ aleag\ aceste animale
[i nu altele ca alter ego nocturne
ale eroilor. Cerbul e, printre altele,
un simbol cre[tin, fiind [i un simbol al purit\]ii [i al pruden]ei, dar
[i al `nfl\c\r\rii sim]urilor [i al
abunden]ei. Enyedi asambleaz\
cu mare fine]e scenele de via]\ diurn\ cu reversul lor nocturn, sugerându-ne de foarte devreme c\
ce nu reu[esc s\ lege `n via]a real\
eroii leag\ `n vis – [i `ncurajândune s\ g\sim [i s\ interpret\m expresiile de pe „fa]a“ alter ego-urilor simbolice.
Cineasta spune c\ a gândit visele ca un spa]iu `n care sinele se
poate desf\[ura `n plenitudinea sa.
Visele sunt zona `n care oamenii
sunt cu totul liberi, pentru c\ renun]\ la toate prejudec\]ile [i barierele pe care [i le pun `ntre ei [i la
tot controlul pe care `ncearc\ s\-l
impun\ asupra vie]ii lor diurne,
control care le permite o minim\
integrare `ntr-o ecua]ie social\
niciodat\ rezolvat\.
Filmul e straniu [i re]inut, cu
cadre diurne inundate de o lumin\
galben\ [i cu cadre onirice cristaline [i alb\strii ca o prim\var\ la
munte. Ce mi s-a p\rut la `ndemân\

Promisul progres

[i cumva facil `n a provoca emo]ia
spectatorului sunt scenele reale
din abator, gândite – s-a justificat
regizoarea – s\ arate ipocrizia [i
absurdul societ\]ii contemporane
care ia via]a animalelor `n medii
cât mai aseptice, presupuse a provoca o cât mai mic\ suferin]\. Sunt
mai multe astfel de scene la care
efectiv te ui]i printre degete [i care,
`ntr-adev\r, creeaz\ un balans [i
mai puternic cu imaginile animalit\]ii libere [i nepervertite din
adâncul p\durii. Nici urm\ de melodrama la care probabil te a[teptai din partea unei femei care face
un love-story.
Formula diafan\ a construc]iei
nu protejeaz\ povestea pe toat\
lungimea [i nu te `mpiedic\ s\
vezi c\ psihologul adus s\ testeze
angaja]ii pentru a afla cine a furat
afrodisiace din stocul folosit pentru a u[ura moartea animalelor
are o intui]ie atât de redus\ [i e un

Voi n-a]i `ntrebat
F|R| ZAH|R v\ r\spunde
Bobi

Oamenii nu a[teapt\ foarte multe
de la tine. Doar s\ te ]ii de promisiunile f\cute `n campanie. Dac\
ai spus c\ aduci planeta Venus
deasupra comunei tale, p\i adu-o.
Leag-o cu o funie, s\ stea ]eap\n\
deasupra caselor votan]ilor t\i.
Dac\ ai jurat pe ro[u c\ le faci o
autostrad\ care s\ treac\ prin
curtea spitalului, pune mâna [i
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f\-le autostrad\ [i spital. Po]i? Nu
po]i. Iat\ de ce marea provocare a
oric\rui aspirant la fotoliul cald [i
[tampila de Dumnezeu este s\
câ[tige alegerile f\când cât mai
pu]ine [i mai realizabile promisiuni. Plus un pui congelat, c\
lumea vrea s\ simt\ ceva palpabil
`n avans.
Costic\ Butnaru, technician
veterinar respectat `n comun\, a
promis un singur lucru: semafor.
La singura r\scruce de drumuri
din satul principal, cel care d\ [i
numele comunei. Nu a[ vrea s\
m\ hazardez `n a o numi intersec]ie, fiindc\ vorbim despre dou\

drumuri de pâmânt. Pe cel dinspre biseric\ circul\ oile, iar pe
cel dinspre [coal\ vin vacile, lucru respectat cu sfin]enie de s\teni, `n urma armisti]iului din
1892, prin care ciobanii [i v\carii
au `ncetat luptele [i [i-au delimitat strict p\[unile. Singurele conflicte ap\reau la aceast\ r\scruce,
când se mai nimerea uneori s\ se
`ntâlneasc\ cireada cu turma,
acesta fiind unul dintre modurile
de a prepara mititeii cu vit\ [i
oaie. Iata de ce un semafor era imperios necesar.
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Bine, femeile din comun\ credeau sincer c\ semafor [i coafor
sunt sinonime, iar Costic\ nu a
vrut s\ le contrazic\ fiindc\, nu-i
a[a, prostia [i votul poart\ uneori
semnul egal `ntre ele. Acum, `ntre
promisiune [i fapt\ nu mai st\tea
decât lipsa curentului electric, dar
un primar bun trebuie s\ g\seasc\ solu]ii pentru comunitate indiferent de lipsuri.
Cel mai greu a fost s\ taie panglica inaugural\, fiindc\ nu o po]i
prinde `n dou\ puncte distan]ate
decât dac\ faci asta pe vertical\.

profesionist atât de neputincios.
(Asta vine, poate, din faptul c\ scenariul a fost scris `ntr-un timp
record [i Enyedi n-a insistat probabil pe detalii dramaturgice.) Dar
talentul ei de a reda stranietatea [i
frumuse]ea rela]iilor umane atât
de fragile din zilele noastre ([i, de
fapt, din toate zilele), delicate]ea [i
agerimea cu care pune `n ecua]ie
rela]ia dintre animalitate [i umanitate, dificultatea de a te apropia
de cineva cu cât societatea e mai
aseptic\ [i mai presupus uman\ [i,
nu `n ultimul rând, interpret\rile
celor doi actori dau filmului un aer
aparte, invitându-l pe spectator, `n
func]ie de propriile resurse, s\
perceap\ cât de multe straturi
dore[te. Juriul de la Berlin – mai
ales pre[edintele lui, Paul Verhoeven – a fost vr\jit de film [i i-a dat
Ursul de Aur (Cerbul de Aur nefiind acordat decât la Bra[ov).

Chiar [i a[a, oamenii priveau
acum admirativ la monumentul
de pop cultur\ [i la F\nic\, finul
primarului, proasp\t uns `n func]ia de semaforier. Doar doamnele
se `ntrebau pe unde va curge amoniacul pentru permanent scurt.
Tare e bine când e bine. Domnul primar scoate uneori capul
pe fereastra biroului [i strig\
c\tre F\nic\: Finuleeee, sufl\ `n
verde [i aprinde galbenul! A[a!
Acum sufl\ `n galben [i aprinde-l
iar. Sufl\ iar. Acum aprinde-l, s\
vad\ lumea c\ avem galben intermitent. Hii, vine fostul primar!
Aprinde ro[ul! Mai pune o lumânare, dar s\ fie din aia groas\,
de botez! S\ moar\ de foame la semafor, grijania mamei lui!
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