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BUGETUL ALOCAT
CULTURII, ~N SC|DERE

Daniel Barbu:
„Un program
opera]ional pe
cultur\ ar tripla
veniturile“
Ministerul Culturii intr\ `ntr-un nou an cu venituri reduse, dup\ ce Guvernul a
anun]at c\, `n noul buget pentru 2013, i-au fost repartizate acestui domeniu cu 4,73%
mai pu]ine fonduri dec`t `n
anul anterior.
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Scriitorul C\t\lin Mihuleac despre noua sa carte, Aventurile unui gentleman bol[evic:

„Am f\cut o mul]ime de
gafe. Romanul acesta
este primul lucru de
care s`nt mul]umit“

Actualitate

Iarna vrajbei
noastre – Eugen
{erb\nescu vs
Tudor Giurgiu
Iulia Blaga
~n peisajul amor]it al industriei
de film de la noi, `n zilele `n care
produc\torii trudeau s\ completeze dosarele pentru mult a[teptatul
concurs CNC, iar cet\]enii `[i potoleau obida c\ n-au putut vedea cadavrul lui Sergiu , scandalul dintre Eugen {erb\nescu [i Tudor
Giurgiu a provocat pu]in interes.

» pag. 3

Datul `n spectacol

Din pagina de
roman, `n scen\
Olti]a C`ntec
Nu-i deloc u[oar\ [i nici la `ndem`na
nespeciali[tilor comprimarea a c`teva sute de pagini de roman `ntr-o adaptare de, s\ zicem, 40-50 de
pagini cu dialoguri, echivalentul
aproximativ a dou\ ore de spectacol. Obligatoriu, f\r\ a tr\da autorul
[i spiritul romanului, musai utiliz`nd mijloace tipice artei scenice.

» pag. 7

Avanpremier\

David
Grossman –
C\derea
din timp
» Eu nu v\d scriitorul sau artistul, cum vre]i s\-i spune]i, ca pe un individ care iese `n fa]\ cu pieptul
bombat, ci ca pe un tip care `[i face treaba pentru care a fost ales.
C\t\lin Mihuleac
Citi]i un interviu de George Onofrei `n » paginile 8-9
Citi]i o recenzie de Florin Irimia a romanului
Aventurile unui gentleman bol[evic `n » pagina 10

Suplimentul de cultur\ public\ `n
avanpremier\ un fragment din volumul C\derea din timp, de David
Grossman, care va ap\rea `n cur`nd
la Editura Polirom, `n colec]ia Biblioteca Polirom. Seria Proz\ XXI ,
`n traducerea din limba ebraic\ a
lui Gheorghe Miletineanu.

» pag. 12-13
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PE SCURT
Bogdan Hrib cite[te din Ultima
a
fotogra
afie la C\rture[ti Verona
Miercuri, 30 ianuarie, de la ora 18.00, la C\rture[ti Verona (Str. Pictor Arthur Verona nr. 13-15) din Bucure[ti, Bogdan Hrib va citi din
cel mai recent roman al s\u, Ultima fotografie, ap\rut la Editura
Cartea româneasc\. S`nt invita]i la lectur\ Manuela Cernat [i Octavian Tib\r. ~n program este inclus\ [i prezentarea expozi]iei de
fotografie A drop of Denmark / O pic\tur\ din Danemarca , cu
instantanee realizate de autor, care poate fi vizitat\ `n perioada 23
ianuarie-6 februarie.
Prezentul volum al lui Bogdan Hrib relateaz\ o c\l\torie incredibil\, o `nt`lnire improbabil\, o iubire imposibil\. Personajul principal, Alexandru Zaharia, fost fotoreporter [i fost proprietar de
agen]ie de publicitate, crede c\ se poate pierde printre cei 2.000 de
pasageri, c\ `[i poate c\uta salvarea `n anonimat [i `n singur\tate... Gre[e[te. Diana, care i-a fost coleg\ `n clasa a doua primar\, lucreaz\ pe vasul pe care a pornit `n croazier\.
Bogdan Hrib este romancier `n sensul cel mai pur al cuv`ntului,
se mi[c\ natural `n proza de `ntindere, cu ac]iune, personaje, intrig\. El trece acum de la subgenurile mai dinamice, crime, thriller,
mystery, pe care le-a frecventat cu succes, la un roman de dragoste
cu o nuan]\ u[or exotic\, dar [i mai profund `n m\sura complexit\]ii sporite a personajelor. Eroul [i naratorul ac]iunii este un fost fotograf profesionist care tr\ie[te, pe fondul unei depresii, o poveste
de iubire. Expert al suspansului, al neprev\zutului, al stilului alert
[i palpitant, Bogdan Hrib vine `n romanul psihologic cu toate aceste
calit\]i care se dovedesc fertile [i manevreaz\ cu siguran]\ destine
verosimile, dar [i incitante. Pariez c\ el `[i va cuceri [i de data asta cititorii. (Horia Gârbea)

Frica din Coreea de Nord,
`n 200 de imagini
Jurnalistul Adelin Petri[or a lansat vineri, 18 ianuarie, la
Librarium Palas Ia[i, albumul de fotografie Coreea de
Nord, un lag\r c`t o ]ar\, ap\rut de cur`nd la Editura
Polirom. Al\turi de el au fost prezen]i Daniel
Condurache, profesor de jurnalism la Universitatea
„Alexandru Ioan Cuza“, [i Florin L\z\rescu, scriitor ie[ean
[i fotograf amator, iar `nt`lnirea a fost moderat\ de
Adrian {erban, director editorial Polirom.
Ioan Stoleru
Peste 100 de persoane, studen]i, dar
[i oameni mai `n v`rst\, i-au ascultat pe Adelin Petri[or [i pe cei doi
invita]i vorbind, au r\sfoit albumul
[i au pus `ntreb\ri. ~nt`lnirea a fost
organizat\ de Editura Polirom, Librarium Palas, Departamentul de
Jurnalism [i {tiin]e ale Comunic\rii
[i Asocia]ia Studen]ilor Jurnali[ti.
Albumul Coreea de Nord, un lag\r c`t o ]ar\ a ap\rut `n urma vizitei din aprilie 2012 a lui Adelin
Petri[or `n Coreea de Nord ]ar\ `n
care s-a chinuit [ase ani s\ ajung\ , vizit\ prilejuit\ de ceremoniile organizate la `mplinirea a 100 de
ani de la na[terea lui Kim Ir-sen. Volumul are 200 de imagini [i este `mp\r]it `n dou\ sec]iuni: Phenian:
Oameni [i locuri [i Armata, poporul [i comandantul suprem . Fotografiile au fost premiate cu Editorial Non-pro (la International Photography Awards) [i nominalizate
la Discovery of the Year (Lucie
Awards 2012). 12 dintre acestea au
fost expuse `n Librarium Palas, `n
perioada 12-25 ianuarie.

Copiii z`mbesc for]at [i
militarii umbl\ `n caden]\
Evenimentul a fost deschis de prof.
univ. dr. Daniel Condurache, care a
vorbit `nt`i despre jurnalistul Adelin Petri[or, un erou `n condi]ii improprii , mai ales `ntr-o ]ar\ plin\
de eroi care n-au dat piept cu starea
de r\zboi. Despre album a spus c\
are un fir narativ, c\ cele 200 de imagini nu s`nt a[ezate f\r\ noim\ [i c\,
privindu-le ca om care a tr\it `n
perioada comunismului, ai parte
de un déjà-vu, dar e[ti cuprins de
jen\ [i compasiune fa]\ de poporul
surprins `n poze. Jen\ pentru c\
avem `n fa]\ imaginea unui experiment fabulos la care iau parte,
f\r\ s\ vrea, milioane de oameni

care n-ar [ti ce s\ fac\ dac\ m`ine
s-ar pr\bu[i comunismul [i compasiune pentru c\ imaginile pl`ng ,
copiii z`mbesc for]at [i militarii p\[esc ordonat, cu pas de g`sc\ . Profesorul Condurache a mai dat un
exemplu de jurnalist român de apreciat, C\t\lin Tolontan, cel care a scris
[i prefa]a albumului Coreea de Nord,
un lag\r c`t o ]ar\ [i din care a citat:
Jurnalistul (n.r.: Adelin Petri[or)
face o reveren]\ c\tre miezul profund al meseriei lui, meserie ce a
r\mas o lupt\ pentru pove[tile,
imagina]ia [i ]evile lumii .
~n continuare, scriitorul Florin
L\z\rescu l-a numit pe Adelin Petri[or unul dintre ultimii mohicani
ai jurnalismului . A mai spus c\, r\sfoind albumul, [i-a dat seama c\ festivit\]ile din Coreea de Nord s`nt de
20 de ori mai impresionante dec`t ce
`[i aminte[te el din manifest\rile de
23 August din perioada comunist\
româneasc\. Recuno[ti o atmosfer\ kafkian\, oamenii p\[esc pe v`rfuri de fric\ , a mai povestit acesta,
referindu-se apoi la c`teva imagini
care i-au r\mas `n minte, cum este
cea a solda]ilor care [terg apa de pe
jos cu c`rpa sau o strad\ cu foarte pu]ini oameni [i totu[i o femeie poli]ist care dirijeaz\ circula]ia [i `n
toate se observ\ c\ oamenii [tiu c\
s`nt fotografia]i, dar `[i feresc privirea.

Petri[or: „Nord-coreenii
au rafinat metodele de
depersonalizare“
S-a ridicat apoi pentru a vorbi autorul albumului, jurnalistul Adelin
Petri[or, care a recunoscut `n prim\
faz\ c\, dac\ `n Irak, `n Afghanistan
sau `n Egipt sim]ea pe str\zi mirosul mor]ii, `n Coreea de Nord miro[i frica . El a glumit spun`nd c\
nu [tie cine a copiat pe cine, George
Orwell pe Kim Ir-sen sau invers,
d`nd exemplul radioului din case-

Florin L\z\rescu, Adelin Petri[or [i Daniel Condurache
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le nord-coreenilor, care difuzeaz\
mereu propaganda partidului [i care nu poate fi `nchis niciodat\, doar
dat mai `ncet. S`nt foarte de[tep]i,
foarte perver[i, au rafinat metodele de depersonalizare de nu-]i mai
dai seama de expresiile oamenilor ,
a mai spus acesta.
~n Coreea de Nord nu te po]i pierde niciodat\, cineva [tie `n orice
secund\ ce faci [i mereu e[ti `nso]it. La dezvelirea unui bust s`nt milioane de oameni, pe o raz\ de c`]iva
kilometri, doar ca dictatorul s\-i
vad\ acolo, [i dac\ `n unghiul unei
camere apare cineva plictisit, imediat un om `n costum `l smuce[te
[i `l arunc\ `n planul al doilea, `nlocuindu-l cu o alt\ persoan\. Brându[a Novac nu cred c\ a reu[it la
circ s\ fac\ numere de genul acesta ,
a descris jurnalistul imaginile pe
care le-a surprins `n Coreea. Mai
mult, aici este locul `n care singura alegere este dac\ vrei s\ `ncalci
legea [i s\ ajungi `n lag\r sau s\ ajungi `n lag\rul \la mai mare care
se nume[te ]ar\ . Chiar dac\ vrei
s\ mergi s\ vizitezi o rud\ `n alt\ localitate, ai nevoie de aprobare, pentru c\ statul ia toate deciziile pentru tine. Regretul jurnalistului este
g`ndul c\ demersul lui ar putea afecta via]a cuiva de acolo. Am avut
discu]ii zile `n [ir `n redac]ie cu redactorii, cu produc\torii, cu redactorul-[ef, dac\ s\ nu difuz\m imaginile [i lumea s\ ne cread\ pe cuv`nt, sau s\ le d\m [i poate s\ facem
r\u cuiva de acolo, chiar [i ghidului care ne-a `nso]it , a recunoscut
acesta. ~n timp ce vorbea, c`]iva dintre cei din sal\ r\sfoiau albumul
lui Adelin Petri[or, parc\ parcurg`nd odat\ cu el povestea pe care
a tr\it-o acolo.
~ntrebat din sal\ dac\ a avut o reac]ie oficial\ a autorit\]ilor nordcoreene despre materialele difuzate, Adelin Petri[or a declarat c\ nu
i-au mai r\spuns la telefon. A mai
recunoscut c\ motivul pentru care
a putut s\ ofere pu]in din realitatea
locului a fost acela c\, de data asta,
au sc\pat un pic experimentul de
sub control : dac\ de obicei primeau
doar un grup de c`]iva jurnali[ti
dintr-o ]ar\, de data asta, cu ocazia
serb\rii `n memoria lui Kim Ir-sen,
au vrut s\ impresioneze pu]in Occidentul [i s\ invite aproximativ
100 de jurnali[ti, [i n-au mai putut
s\ ne controleze a[a bine .

www.suplimentuldecultura.ro
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Iarna vrajbei noastre –
Eugen {erb\nescu
vs Tudor Giurgiu
~n peisajul amor]it al
„industriei de film“ de la
noi, `n zilele `n care
produc\torii trudeau s\
completeze dosarele
pentru mult a[teptatul
concurs CNC, iar cet\]enii
`[i potoleau obida c\ n-au
putut vedea cadavrul lui
„Sergiu“, scandalul dintre
Eugen {erb\nescu [i
Tudor Giurgiu a provocat
pu]in interes.
Iulia Blaga
De fapt, n-am v\zut dec`t partea
vizibil\ a aisbergului: comunicatul de pres\ intitulat Dl Giurgiu
[i lichelismul cu papion, semnat de
inexistentul birou de pres\ al CNC
[i postat pe site-ul institu]iei, [i
amplul r\spuns al lui Tudor Giurgiu, c`teva zile mai t`rziu, prin textul Supravie]uitorul-~mp\rat gol,
licheaua cu papion [i filmul românesc, postat pe contributors.ro, care a avut un ecou mult redus pentru
ce `[i propunea 3.800 de vizualiz\ri [i doar trei comentarii.
De[i comunicatul CNC a fost postat pe site c`nd se `ntorceau oamenii normali din vacan]\, adic\ dup\ Sf`ntul Ion, s\m`n]a vrajbei
dintre pre[edintele-director general al CNC [i Tudor Giurgiu dateaz\ punctual (afl\m din comunicat)
din 19 decembrie 2012, c`nd, `n
cadrul festivit\]ii de `nchidere a
festivalului produc\torilor independen]i IPIFF, (...) manifestare independent\ care a avut loc gra]ie
ca de obicei sprijinului financiar
acordat de CNC, dl Tudor Giurgiu
a fost premiat pentru dou\ filme
finan]ate tot de CNC. Cu toate acestea, sup\rat c\ din cauza nerespect\rii termenelor contractuale
firma Libra nu va putea participa
la sesiunea de concurs `n desf\[urare, cineastul a fost cuprins de-o
sf`nt\ indignare la adresa institu]iei noastre. ~n loc s\ se limiteze
dac\ are o problem\ de interpretare a legii la calea urmat\ de
oamenii educa]i [i de bun-sim], aceea a justi]iei, dl Giurgiu nu a g\sit
altceva mai bun de f\cut, urc`ndu-se
pe scen\, dec`t s\ declare r\zboi

CNC-ului [i s\ profereze jigniri
[i calomnii la adresa directorului
CNC, care nu era prezent `n sal\
[i pe care l-a numit o mare ru[ine
pentru cinea[ti, declar`nd c\, textual, tr\im un dezastru institu]ional al filmului românesc [i c\ falimentul cinemaului românesc se datoreaz\ dlui {erb\nescu . CNC-ul
mai spune `n comunicat c\ Tudor
Giurgiu e lipsit de caracter pentru c\ se poart\ a[a, la to]i banii pe
care i-a luat `n decursul timpului,
ba[ca are de returnat 2.600.000 euro,
`ncheind `n not\ flamboaiant\: Nu
e suficient s\ ridici perdele de fum
mediatic [i s\ mistifici opinia public\
pentru a escamota b\netul acumulat .

Reguli noi, probleme noi
Neparticiparea companiei Libra
Film la actuala sesiune de concurs,
al\turi de Artis Film, Carter Film,
Casaro Film, Castel Film, MDV Audio Studio, Nidal Film, Strada Film,
SubCultUra, Total TV, Vision PM,
Video Dialog [i Yakasha Film (list\ care e, afl\m, informativ\ ), se
datoreaz\ unei preciz\ri a CNCului ivite la concursul precedent
prin care `i avertiza pe produc\tori
c\ nu se vor putea `nscrie la un
nou concurs dac\ nu au predat la

CNC:
Giurgiu:
» Comunicatul
» Tudor
„Nu e suficient s\ ridici
„tr\im un dezastru
perdele de fum
mediatic [i s\ mistifici
opinia public\ pentru a
escamota b\netul
acumulat“.
timp copia standard [i nu au organizat premiera respectivului film.
~n replica sa, Tudor Giurgiu
nu se refer\ la datoria fa]\ de
CNC, dar face un istoric al activit\]ii CNC pentru a demonstra ineficien]a conducerii institu]iei, aminte[te nemul]umirile cinea[tilor
de-a lungul vremii (reac]iile publice ale lui Cristi Puiu din 2007 [i Cristian Mungiu din 2009), pentru a conchide c\ Eugen {erb\nescu trebuie s\-[i dea demisia. El denun]\ atitudinea feudal\ constant\ fa]\
de cinea[ti [i succesele lor , numindu-l: Supravie]uitor ; ~mp\rat
gol ; un héros très discret ; un
func]ionar public cu mandat nelimitat (caz aproape unic), [ef absolut al cinematografiei române
din octombrie 2006 ; un eficient
[i de[tept `mp\r]itor anual de fonduri, mul]umind «lupii tineri»,
dar [i pe cei afirma]i `nainte de
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institu]ional al filmului
românesc“ [i
„falimentul cinemaului
românesc se datoreaz\
dlui {erb\nescu“.
1989, plus inerenta clic\ de profitori cotizan]i .

Lupta continu\ `n culise
Dezastrul despre care vorbea Tudor Giurgiu e de ne`n]eles pentru
CNC/Eugen {erb\nescu: Despre ce
faliment [i despre ce dezastru vorbim? Al cui faliment [i al cui dezastru? Depl`ngem, pe aceast\ cale,
starea psihic\ obosit\ de at`ta munc\ `n care se afl\ dl Tudor Giurgiu
[i care l-a condus la asemenea dezinform\ri [i intoxic\ri, `n total dezacord cu realitatea probabil [i din
cauza disper\rii domniei sale fa]\
de datoria de aproape dou\ milioane
[i jum\tate de euro pe care firma
Libra o are fa]\ de CNC (`n alt paragraf era vorba de 2.600.000 euro).
Tudor Giurgiu contraatac\: A]i
preluat conducerea CNC `n momentul `n care finan]area cinematografiei române era la cote maxime

(urmare a beneficiilor Legii pentru
care s-au b\tut cei pe care i-a]i pus
sistematic la zid prin comunicate
belicoase: Mungiu, Giurgiu [i al]ii),
dar a]i fost incapabil s\ p\stra]i aceast\ stare de fapt, iar comoditatea [i suficien]a, non-combatul, lipsa de reac]ie [i de ini]iativ\ [i neimplicarea dvs. `n cauzele majore
ale filmului românesc au dus la starea critic\ `n care se zbate filmul românesc azi. ~n ultimii ani, resursele financiare ale CNC s-au `mpu]inat dramatic (aproape la jum\tate fa]\ de anul 2007) f\r\ s\ v\
pese, a]i asistat impasibil la pierderea cofinan]\rii din partea Loteriei Române, nu a]i modificat deloc
Legea cinematografiei, permi]`nd
accesul unor fonduri minimale
de la buget, iar `n 2009 a]i uitat s\
notifica]i la timp Comisia European\ pentru schema de ajutor de
stat `n cinematografie, nemaiput`nd astfel s\ organiza]i nici un
concurs de scenarii mai bine de
un an .
Ce va urma? Adev\rata b\t\lie
se d\, nu e greu de b\nuit, `n sferele `nalte ale puterii, acolo unde muritorii de r`nd nu au acces. Numai
voin]a politic\ (de at`tea ori opus\
voin]ei divine) va decide ce se va
`nt`mpla `n continuare.
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Bugetul alocat Ministerului Culturii, în sc\dere fa]\ de 2012

Daniel Barbu: „Un program opera]ional
pe cultur\ ar tripla veniturile“
Ministerul Culturii intr\ `ntr-un nou an cu venituri reduse, dup\
ce Guvernul a anun]at c\, `n noul buget pentru 2013, i-au fost
repartizate acestui domeniu cu 4,73% mai pu]ine fonduri dec`t
`n anul anterior. Institu]ia va primi 578 de milioane de lei pentru
a-[i desf\[ura activitatea. Prin compara]ie, Ministerului Muncii,
Familiei, Protec]iei Sociale [i Persoanelor V`rstnice `i vor reveni
30 de miliarde de lei.

R. Chiru]\

Scad sumele pentru c\r]i
Din ceea ce va primi de la bugetul
de stat, conform datelor publicate
de Ministerul de Finan]e, citate
de Mediafax, Ministerul estimeaz\
c\ va aloca pentru cheltuieli de
personal cu 10,48% mai mul]i bani
dec`t `n 2012. De asemenea, indemniza]iile de merit acordate salaria]ilor din subordinea ministerului
vor cre[te cu 4,92%.
~n schimb, vor sc\dea cu aproape 20% sumele alocate pentru achizi]ionarea de c\r]i, publica]ii,
materiale documentare [i se vor
mic[ora indemniza]iile de delegare. Ministerul Culturii [i-a propus
s\ aloce 7.000.000 de lei proiectelor
realizate cu contribu]ie european\,
suma fiind cu 12,17% mai mic\ dec`t cea din execu]ia preliminar\ din
2012. Totu[i, nu se va opri finan]area Ansamblului Memorialului
Victimelor Comunismului [i al Rezisten]ei Sighet, suma propus\ fiind identic\ celei de anul trecut,

» „Asta a fost filosofia
care a guvernat, `n general, proiectarea bugetului. S-a redus peste
tot, cu excep]ia Ministerului Transporturilor,
unde trebuie pl\tite cofinan]\ri la fondurile europene, [i a Ministerului
S\n\t\]ii, care are
datorii istorice de
pl\tit.“ – Daniel Barbu

Hiena din pres\
O hien\ lihnit\ de foame ajunge `n fa]a morgii. Bun\
ziua, `mi ghior\ie ma]ele, nu
`mi da]i [i mie un picioru[? ,
`ntreab\ jivina. Nu, m\, du-te
de aici! Da , haaai, v\ rooog,
m\car o m`nu]\\\! , insist\
animalul. Nu, nu se poate, nu
]i-am spus? Acuma, hai, tai-o
repede, p`n\ nu chem Poli]ia! Bine, bine, dar m\car
ni[te cenu[\ de la crematoriu,
s\-mi fac un nes?
Umorul negru are, ca orice fel de umor, [i asem\n\ri
cu realitatea `nconjur\toare.
C`nd `mi amintesc bancul
\sta, g`ndul m\ duce spre

iubita noastr\ pres\ tabloid .
~n ultima perioad\, mi-a revenit frecvent `n minte. {i
poate nu m-ar deranja at`t de
mult prezen]a hienelor printre noi, dac\ nu ar fi asociate
cu jurnalismul. Presa ar trebui, `n mod normal, s\ scoat\ din vizuini animalele camuflate `n oameni. ~n schimb,
`[i developeaz\ singur\ [i nesilit\ de nimeni corpul plin
de intru[i infec]io[i.
Exist\, `n discursul aparent justificativ al unora dintre cei care scriu `n tabloide
sau produc emisiuni de acest
tip, o imens\ doz\ de ipocrizie:

pe de o parte, vorbesc despre interesul public asupra
unui subiect, pe de alt\ parte, promoveaz\ tot felul de
anonimi a c\ror principal\
calitate e c\ [tiu s\ aduc\ penibilul la nivel de filosofie
de via]\; pe de o parte, `[i arat\ respectul pentru un
anumit personaj, pe de alta,
`l t\v\lesc constant prin noroi.
Sergiu Nicolaescu a fost f\cut maestru de tabloizii-hien\ de pe canalele media române[ti; de ni[te oameni c\rora
le scurtcircuitezi sinapsele
dac\ le spui c\ regretatul
regizor nu a fost un guru al

1.287.000 de lei. De asemenea, va fi
finan]at Ansamblul Memorialul
Revolu]iei Decembrie 1989 din
Timi[oara cu 1.000.000 lei, potrivit
aceleia[i surse.

Barbu: „Filosofia este
disciplin\ bugetar\“
Ministrul Culturii, Daniel Barbu,
ne-a declarat c\ reducerea bugetului va afecta aproape toate ministerele. Asta a fost filosofia care a
guvernat, `n general, proiectarea
bugetului. S-a redus peste tot, cu
excep]ia Ministerului Transporturilor, unde trebuie pl\tite cofinan]\ri la fondurile europene, [i a
Ministerului S\n\t\]ii, care are
datorii istorice de pl\tit. Toate ministerele s`nt `ntr-o situa]ie bugetar\ de extraordinar\ disciplin\ ,
a precizat Daniel Barbu pentru Suplimentul de cultur\ .
Ministrul a men]ionat c\ totu[i
institu]ia `[i va men]ine politicile
stabilite `n strategia sa [i va c\uta
s\ atrag\ bani suplimentari din
surse externe. Vom `ncerca s\ acces\m fonduri europene, s\ ob]inem
un program opera]ional pe cultur\,
asta va fi contrapartida pentru urm\torii ani. Astfel se va tripla bugetul ministerului, la un calcul foarte simplu , a declarat ministrul
Culturii.
Daniel Barbu a insistat pe faptul
c\ proiectele aflate `n derulare nu
vor fi oprite. Proiectele [i investi]iile aflate `n derulare vor fi continuate, terminate sau se vor duce
spre anul 2014, acolo unde e cazul.
Totu[i, nu vom `ncepe alte proiecte

cinematografiei. Probabil,
unora dintre ei le-ai provoca [ocuri anafilactice dac\
le-ai spune c\ Pavel Coru] nu
este un geniu al literaturii.
Aceea[i popula]ie duioas\,
care apare pe micul ecran [i
se manifest\ `n presa tip\rit\, profund marcat\ de dispari]ia maestrului , a urm\rit vata din nasul mortului
p`n\ dup\ limita decen]ei [i
a bunei-cuviin]e. Ace[ti indivizi s`nt responsabili moral
de huiduielile pe care le-a primit v\duva lui Sergiu Nicolaescu la `nmorm`ntare din
partea unor monocefali care
le seam\n\ `ntru totul.
Andreea Marin a fost h\ituit\ prin Bucure[ti de ni[te b\ie]i care sufer\ de Sindromul
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noi, dec`t poate unele de mic\ anvergur\ , a ar\tat ministrul.
Cel mai probabil, anul acesta nu
se vor termina lucr\rile de reabilitare a Teatrului Na]ional din Bucure[ti. Mai mult, potrivit unei declara]ii anterioare a ministrului,
citat\ de Realitatea TV, lucr\rile
de la Muzeul }\ranului Român,
Muzeul Na]ional al Muzicii «George Enescu», Opera Na]ional\, de[i
erau `n faz\ de licita]ie, unele chiar
`n faz\ contractual\, nu le putem
face `n acest moment .

5 ani de avarie
Prin modul cum a fost `mp\r]it bugetul de stat, Ministerul Culturii
este obligat s\ func]ioneze `n continuare pe un buget de criz\. Situa]ia a fost aproape similar\ [i `n
2012, c`nd bugetul alocat institu]iei
a fost cu 11% mai mic dec`t cel din
anul anterior. Atunci, c`nd banii
erau mai mul]i dec`t acum, fostul
ministru Theodor Paleologu se ar\ta `ngrijorat pentru soarta institu]iei. Echivaleaz\ cu o lege pentru eutanasierea culturii. E o moarte lent\. Cum vorbim de eutanasierea c`inilor, am putea vorbi [i de
eutanasierea culturii. Realist vorbind, Cultura ar trebui s\ aib\ 0,4
la sut\ din PIB , declara Theodor
Paleologu `n urm\ cu un an.
De asemenea, Kelemen Hunor,
ministrul Culturii de la acea dat\, sus]inea c\ institu]ia a fost l\sat\ de prea multe ori la coada aloc\rilor bugetare: ~n primul r`nd,
p`n\ acum am avut un buget de
avarie [i m\ refer la 2010, 2011 [i
chiar 2009 .

La loc TELEcomanda
Alex Savitescu

James Bond; de ni[te cet\]eni care se cred justi]iari
ca idolii lor din filme de categoria C, care s`nt convins! se cred mai tari dec`t
agen]ii secre]i [i se mai [i
laud\ cu treaba asta. La emisiunea domni[oarei Gherghe
de la Antena 1, a ap\rut, la
un moment dat, un nene papparazzo care, filmat contrejour de parc\ ar fi fost membru al trupelor DIAS, o `nvinov\]ea pe doamna Marin
pentru m`rl\niile comise de
el [i de colegii s\i.

Voi s`nte]i oameni sau animale? , i-a `ntrebat victima
pe agresorii cu legitima]ie
de pres\. Este, evident, o `ntrebare cu r\spuns inclus.
Ace[ti domni [i aceste domni]e din redac]iile române[ti
s`nt considera]i jurnali[ti .
Unii le-au spus hiene de pres\ . Nu, nu s`nt nici m\car
at`t: s`nt hiene sub acoperire, cu legitima]ie [i drept de
publicare. Ei s`nt cea mai mare ran\ posibil\ pentru presa adev\rat\, care ar trebui
s\ se vindece degrab\.
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Un fel de comer]
Din c`nd `n c`nd trebuie s\ fac
[i eu cump\r\turi de om
serios. {ti]i, din cele pe care
nu le faci toat\ ziua [i de
aceea par importante,
aproape la fel de importante
ca alegerea unui primar sau a
unui pre[edinte de ]ar\.
De data asta m\ refer la o pereche de pantofi [i nu exagerez, fiindc\ se presupune c\ o pereche
de pantofi e mai trainic\ dec`t un
mandat de primar sau de pre[edinte [i, `n plan personal, e mereu mult mai important\. O pereche de pantofi prost ale[i te poate
face de r`s `n momentele cele mai
nepotrivite, pe c`nd ca s\ duc
p`n\ la cap\t compara]ia reprezentan]ii pe care ]i-i alegi democratic [i cam f\r\ chef nu pun
niciodat\ asemenea probleme.
A[adar, f\r\ a fi metrosexual
(asta doar fiindc\ mi se pare un
mod de via]\ prea complicat), c`nd
e vorba de alegerea unei perechi
de pantofi, s`nt extrem de precaut. At`t de precaut, `nc`t, ca orice
b\rbat c\s\torit, nu decid niciodat\ singur, ci `mpreun\ cu Alina,
care `mi las\ `ntotdeauna dreptul la decizia final\.
Prin decembrie am sim]it la
un moment dat c\ a venit Momentul. Am intrat `mpreun\ `ntr-un magazin de pantofi, `n al doilea, `n

Biblioteca din Petrila

Românii e de[tep]i:
Radu Pavel Gheo
al treilea [i, `n cele din urm\, am
g\sit perechea potrivit\: elegan]i,
dar nu ostentativi, din piele frumos
cusut\, nu excesiv de scumpi [i
ca s\ adaug un pic de suspans ac]iunii mai era [i ultima pereche
din stoc. I-am `ncercat, am trop\it
`n ei, `nc`ntat [i u[urat c\ `n urm\torii cinci ani am sc\pat de astfel de `ncerc\ri, apoi i-am desc\l]at, le-am f\cut o ultim\ verificare [i... vai! Vai [i vai! Acea ultim\ [i foarte potrivit\ pereche
de pantofi avea un defect mare:
`ntreaga talp\ a unui pantof era
prost lipit\ `n partea din spate [i
se desprinsese. I-am ar\tat v`nz\toarei defectul, iar ea s-a scuzat politicoas\: Da, `mi pare r\u, da,
v\d, e desprins. O s\ `i trimitem `napoi la depozit, s\ ne fac\ desc\rcare... Dar, din p\cate, e ultima pereche de modelul \sta. Nu, nu cred
c\ mai primim . Sigur c\ nu.
Pe cuv`nt c\ erau ni[te pantofi
frumo[i. Iar ideea c\ nu-i puteam
avea `i f\cea, parc\, [i mai frumo[i. A[a c\ am g`ndit negustore[te, adic\ a[a cum a[ fi g`ndit dac\ m-a[ fi priceput la negustorie,
adic\ a[a cum am v\zut c\ se

face prin alte p\r]i. Ne-am dus
iar\[i la v`nz\toare [i i-am spus:
Vede]i, am fi dispu[i s\ cump\r\m pantofii dac\... dac\ magazinul ar face o reducere. Dac\ i-ar
vinde mai ieftin .
Calculul pe care-l f\cusem era
simplu: pantofii puteau fi repara]i
de un pantofar meseria[ (de c`nd
cu criza, au `nceput s\ apar\ iar\[i
meseria[ii), iar dac\ `i cump\ram
cu o reducere semnificativ\, puteam ie[i mai ieftin, chiar dac\
socoteam [i repara]ia. Atunci a
fost una din pu]inele d\]i `n care
am sim]it `n mine fiorul economiei de pia]\, acel fior meschin al
socotelilor ce ]in de profit [i pierdere: magazinul vindea pantofii,
nu `i arunca, deci tot c`[tiga ceva,
eu `i cump\ram mai ieftin, deci
c`[tigam [i eu ceva, [i mai c`[tiga [i
meseria[ul care `i repara. Ca s\ nu
mai vorbim de taxele pe care le c`[tiga statul din tranzac]iile astea.
Dar se pare c\ economia de pia]\ e `n alt\ parte. V`nz\toarea m-a
privit bl`nd [i `n]eleg\tor, cam cum
se uit\ un psihiatru la un om cu probleme specifice, [i mi-a zis: Nu se
poate, ne pare r\u. Nu putem face
reduceri a[a. O s\-i trimitem `napoi la depozit [i ni-i scade din inventar . Chiar a[a, pur [i simplu?
Chiar a[a. Am priceput, fiindc\
[tiam logica [i nu avea nimic
de-a face cu economia de pia]\. Era
vorba de acte, de inventar, de potriveala dintre intr\ri [i ie[iri, de p\strarea unei gestiuni exacte.
~ntr-un magazin din Statele Unite probabil c\ a[ fi ob]inut pantofii la un sfert din pre]ul lor. La Istanbul, `n orice magazin (ca s\ nu
mai zic de Grand Bazaar), s-ar fi
ajuns [i la reduceri de 90%. ~ntr-un
magazin mai cu preten]ii dintr-o
]ar\ mai `n]epat\ m-a[ fi a[teptat
la promisiunea de a c\uta la alte
magazine din re]ea, la o discu]ie
cu managerul sau la orice altceva ar ar\ta c`t de important e un
client. Aici, `n România, caut `n
continuare perechea de pantofi
ideal\ [i a[tept s\ vin\ economia
de pia]\. Cel mai probabil din Istanbul. Nici n-ar fi r\u.

Suplimentul lui Jup:

» O pereche de pantofi e

mai trainic\ dec`t un
mandat de primar sau
de pre[edinte [i, `n
plan personal, e mereu
mult mai important\.
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Partitura unei vie]i – un dirijor,
o familie legendar\, o carte

Rockin’ by myself
Dumitru Ungureanu

Fantoma este vie
De c`nd am scris c\ opera clasic\
nu mai treze[te curiozitatea publicului, m-a tot urm\rit, deloc fantomatic, g`ndul c\ am comis o prostie. {i, ca s\-mi adevereasc\ b\nuiala [i s\ se r\zbune parc\, `nt`mplarea mi-a adus pe ecranul televizorului spectacolul The Phantom
of the Opera, reprezenta]ia jubiliar\ de-un sfert de veac, din 11
octombrie 2011. Aniversarea e un
triumf al genului, din toate punctele de vedere. Decoruri mai fastuoase dec`t la Royal Albert Hall,
Londra, or fi exist`nd pe la Milano,
Viena sau Paris.
Dar `n s\li dedicate operei clasice, unde partitura creat\ de Andrew Lloyd Webber nu [tiu s\ fi
fost reprezentat\. Probabil c\ nici
n-ar avea nevoie, dat\ fiind longevitatea ne`ntrerupt\ `n West
End [i pe Broadway. Punerea `n
scen\ e captivant\, costumele str\lucitoare, orchestra perfect\, interpre]ii memorabili. Se vede c\
evenimentul i-a determinat s\ emit\ ce aveau mai bun, emula]ia
dat\ de `nt`lnirea cu mai vechile distribu]ii se simte, tensiunea
creativ\ muste[te cumva deodat\ cu sudoarea (care nu se observ\ nici filmat\ full-HD). Mai pu]in potrivit\ mi s-a p\rut solu]ia
microfoanelor pentru voci, din
cele ata[ate obrazului c`nt\re]ilor, care capteaz\ [i respira]ia, nu
totdeauna expresiv\. E `ns\ un
am\nunt minor.
Nu mai re]in c`nd am auzit prima dat\ acordurile de-acum celebrei introduceri, pe care impropriu o pot numi, sincroniz`nd dezvelirea obiectului cu muzica,
aria candelabrului . Este, a[
zice, una din acele piese de neuitat, obsedant\ prin frumuse]e, maiestuozitate, amplitudine, melodie.
Dramatismul e accentuat de ritmul percu]iei, mai degrab\ apropiat de rock dec`t de oper\ sau operet\. Nu lipse[te orga, instrument
prin defini]ie grandios, terifiant,

chiar terorizant sonor cu multitudinea registrelor [i a posibilit\]ilor timbrale. Dac\ subiectul ar fi
fost tratat `n manier\ serioas\, elementele `ntunecate puteau c\p\ta `ntinderea ce d\, de regul\, nota caracteristic\ pove[tilor gotice.
Lloyd Webber [i produc\torul Cameron Mackintosh au mizat pe-o
versiune u[oar\, postmodern\. Cu
ajutorul textierilor Charles Hart
[i Richard Stilgoe, au extras din
romanul clasic negru al lui Gaston Leroux intriga roman]ioas\
[i-au `mp\nat-o cu fleacurile obi[nuite vie]ii oric\rui colectiv
artistic mai numeros: gelozii `ntre soli[ti, conflicte cu directorii
de scen\, mofturi, vedetisme, amor
futil [i aman]i misterio[i. Partitura e o mixtur\ de elemente originale, pasti[e dup\ clasici consacra]i, autopasti[\ (dup\ Jesus
Christ Superstar), arii solo ce
solicit\ la maxim coardele vocale
[i dialoguri multiple, extinse doar
p`n\ la septet. Inspira]ia compozitorului a func]ionat cu generozitate, muzica place, antreneaz\, `nsp\im`nt\ [i cucere[te `n egal\
m\sur\.
Libretul se ]ine de-un fir banal,
cu [abloanele inerente: geniul creator `ntunecat, diabolic, pocit fizic,
se `ndr\goste[te de-o t`n\r\ frumoas\ [i talentat\. Dragostea `l face s\ compun\ capodopere, dar s\
[i clacheze. Femeia configureaz\
elementul distructiv, condamnat\
s\ aleag\ valoarea material\, nu pe
cea spiritual\. E [i-un aristocrat
pus pe fapte bune, hot\r`t s\ surmonteze orice piedic\ pentru `mplinirea iubirii. Iubirea `ns\[i e
for]\ motrice principal\. Recunoa[tem epoca numit\ fin de siècle nu
doar din decoruri [i costume, ci mai
ales din poncifele scenariului. Schema realist\, cu disputa dintre talent [i bog\]ie, cap\t\ ilustrarea
sonor\ [i tencuiala societ\]ii burgheze, aflat\ la apogeu. S\ nu fim
prea exigen]i: opera este un musical f\r\ preten]ii, dup\ cum spune
compozitorul la finalul reprezenta]iei, c`nd aduce la ramp\ distribu]ia ini]ial\, din 9 octombrie 1986,
plus al]i actori care s-au succedat
pe cele dou\ scene unde se joac\
permanent. Dac\ opera place, dac\ transmite mai mult dec`t spun
faptele narate, se datoreaz\ muzicii. Tot muzica face din roman referin]\ de uz comun, asemenea Damei
cu camelii, a lui Al. Dumas-fiul.
Ce (m\) fascineaz\ `n melodram\? Poate ideea romantic\, desuet\ azi, c\ izb`nda `n art\ se pl\te[te
cu suferin]\, singur\tate [i oroare.
Destui rockeri achit\ astfel.

Dup\ o serie de eseuri pasionante despre genera]ia
istoric\ de piani[ti ai Fran]ei, publicate ca livrete ale
unor discuri Tahra, dup\
un doctorat transformat
`ntr-o carte despre un
mare pianist [i pedagog,
Lazare-Lévy (vezi
„Suplimentul de cultur\“
nr. 299), dup\ o serie de
interviuri cu mult miez,
accesibile pe site-ul
iplaythepiano.com, muzicologul Frédéric Gaussin,
de la CNRS, a publicat
recent o carte de
convorbiri cu dirijorul
Jean-Claude Casadesus.
Atunci c`nd mi-a trimis-o de la
Paris `n versiunea pdf, `nainte de
apari]ie, am parcurs-o repede, f\r\ creion `n m`n\, fiindc\ a citi
cu aten]ie pe ecran aproape 400 de
pagini de text `mi dep\[ea puterile. Dar am reluat lectura cu mare
pl\cere odat\ cu primirea edi]iei
tip\rite, la editura parizian\ Ecriture, `ntr-o colec]ie de Entretiens ,
condus\ de Noël Simsolo*.
Conversa]ia , fie ea radiofonic\, fie pentru o carte de m\rturii,
este, desigur loc comun , o art\,
iar Frédéric Gaussin are talentul [i
pudoarea, a[ spune, de a g\si echilibrul just, de a-[i stimula [i conduce interlocutorul pe firul unei
implicite spovedanii, el, moderatorul, p\str`ndu-se `n umbr\, a[a cum
se cuvine. Rezultatul, Partitura unei vie]i, este o carte de memorii
notabil\, pun`ndu-l `n valoare mai
mult dec`t pe simplul ei erou,
Jean-Claude Casadesus, aduc`nd
`n lumin\ o `ntreag\ familie legendar\ de muzicieni [i arti[ti ai scenei teatrale franceze, ca [i `ntregul
mediu cultural, `n care au evoluat.
Dac\ pe Jean-Claude Casadesus
`l cuno[team, relativ, `n calitatea
sa de dirijor al Orchestrei na]ionale din Lille, pe care a creat-o `n 1976,
[i `l admirasem `ntr-o var\ la pupitrul unui concert `n Provence, am
aflat abia de la Frédéric Gaussin
c\ omul de orchestr\ este singurul care se poate onoara la ora
actual\ cu faptul de a fi fost dirijat
de mari arti[ti, umil muzician printre confra]ii s\i, `n calitate de timpanist, `nainte de a dirija el `nsu[i . Iar numele celor sub care a
c`ntat [i i-au servit `n parte de
model spune tot: Martinon, Krips,
Schuricht, Inghelbrecht, Munch,
Knappertsbusch, Paray, Markevitch, Kondra[in!
Casadesus este un nume legendar [i, m\rturisesc, `nainte de a
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Scrisoare pentru melomani
„Muzica nu trebuie `n]eleas\, ea trebuie ascultat\“ (Hermann Scherchen)

Victor Eskenasy
cunoa[te ramifica]iile marii familii, a patru genera]ii de arti[ti, am
fost fascinat exclusiv de pianistul
Robert Casadesus, interpretul magistral, al\turi de Orchestra din
Cleveland, condus\ de George
Szell (Sony Classical SM2K 6003),
al concertelor de pian de Mozart. Admira]ia [i fascina]ia aveau s\ se
amplifice la sf`r[itul anilor 90, c`nd,
cu ocazia anivers\rii centenarului
na[terii pianistului, au reap\rut
`nregistr\rile sale excep]ionale din
anii 30 (Chopin, Schumann, Ravel,
Fauré, Debussy, De Séverac etc.).
Din m\rturiile Partiturii unei
vie]i am aflat c\ familia de catalani a lui Luis Casadesus, Mathilde
Sénéchal [i a celor nou\ copii ai
lor, dintre care opt au devenit muzicieni profesioni[ti, s-a instalat `n
Fran]a dup\ r\zboiul din 1870, voluntarul Luis fiind atunci naturalizat francez. Din aceast\ prim\ genera]ie a f\cut parte Henri Casadesus, bunicul dirijorului Jean-Claude,
altist `n Orchestra de Concerte Colonne [i, mai ales, membru al celebrului cvartet Capet. Henri, care a
fost coleg de [coal\, `ntre al]ii, cu
Alfred Cortot, Jacques Thibaud,
Ricardo Viñes, Lazare-Lévy, George Enescu, avea s\ se disting\ prin
formarea propriei sale orchestre
de camer\, Societatea de instrumente vechi . Cu ea avea s\ parcurg\ `ntreaga Europ\, Balcanii,
apoi p`n\ `n Rusia, unde `l vizita,
la Iasnaia Poliana, pe Tolstoi.
O celebr\ fotografie `l arat\ pe
Henri Casadesus la o recep]ie organizat\ de Saint-Saëns `n onoarea
lui Arthur Nikisch [i Alexandr Glazunov, dup\ concertele istorice date `n 1907 la Opera din Paris, la ini]iativa lui Diaghilev [i a Baletelor
Ruse. ~n fotografia cunoscut\ [i muzicologilor români, Henri apare
`n al doilea r`nd, al\turi de George
Enescu, `ntre Rahmaninov [i dirijorul Serge Koussevitzky.
Din cea de-a doua genera]ie Casadesus au f\cut parte, `ntre al]ii,
Robert, celebrul pianist (1899-1972),
[i Gréco, compozitor [i director artistic reputat al firmei EMI. Ce privire au Casadesus asupra celorlal]i Casadesus? , `l `ntreab\ Frédéric Gaussin pe dirijorul JeanClaude. Acesta refuz\ etichetele obi[nuite: nu ar fi vorba de un trib ,
nici de un clan , nici de o dinastie . Doar de o familie, cu multiple
straturi, `n care transmisia, atunci c`nd se petrece, este, cred,
`nainte de toate, de esen]\ imaterial\ [i spiritual\. [...] Meseria cere s\
sim]i necesitatea unei voca]ii. Apar-

tenen]a la un grup care v-a precedat
ajut\, probabil, s\ g\se[ti curajul
necesar afirm\rii acestei op]iuni,
`ntotdeauna personal\ [i liber consim]it\, dar no]iunea de «substrat
favorabil» este dintre cele ce trebuie s\ [tii s\ le relativizezi .
Surprinde, `n toate aceste m\rturii, autodefini]ia pe care [i-o d\
Jean-Claude Casadesus: M\ simt
un suflet ruso-catalan din Montmartre . Lucrurile se explic\ `n
trecerea `n revist\ a amintirilor
din anii celui de-al Doilea R\zboi
Mondial [i a amenin]\rilor ce au
planat permanent asupra mamei
sale. {i aceasta deoarece bunica
mamei, o pianist\ de virtuozitate,
se numea Tatiana Seliger [i se n\scuse la Tiraspol, `n 1868 (`n actuala R. Moldova...), ca apoi s\ se instaleze `n Fran]a dup\ ce sc\pase
din marile pogromuri sub ]arul
Alexandru al III-lea. Str\bunicii
mei, Gregor Anton Seliger [i Clarissa Borisovna Pitkis, au avut
11 copii, iar ea era cea mai mare.
Instalarea lor pe avenue Carnot,
exact `naintea Afacerii Dreyfus, este reprezentativ\ pentru o mi[care
ce a fost comun\ unui num\r de
coreligionari ai lor .
Citirea conversa]iei conduse
de Frédéric Gaussin este o pl\cere
[i multe alte episoade, `ntre care [i
`nt`lnirea lui Jean-Claude Casadesus cu Sergiu Celibidache, m\ fac
s\-i `ndemn pe editorii din ]ar\ s\
ia `n seam\ aceast\ carte pentru
o eventual\ edi]ie româneasc\.
*Jean-Claude Casadesus, La partition d’une
vie. Entretiens avec Frédéric Gaussin,
Editions Ecriture, Paris, 2012, 391 p.
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Din pagina de
roman, `n scen\
Nu-i deloc u[oar\ [i nici la
`ndem`na nespeciali[tilor
comprimarea a c`teva sute
de pagini de roman `ntr-o
adaptare de, s\ zicem, 4050 de pagini cu dialoguri,
echivalentul aproximativ
a dou\ ore de spectacol.
Obligatoriu, f\r\ a tr\da
autorul [i spiritul
romanului, musai utiliz`nd
mijloace tipice artei
scenice. Adic\ f\r\ a
descrie ori povesti pe
spa]ii ample – s`nt
metode specifice prozei –,
ci f\c`nd astfel `nc`t
personajele [i ac]iunile lor
s\ nasc\ o narativitate
teatral\, `n cursul c\reia
faptele s\ se petreac\
chiar `n fa]a publicului.
Exist\ o list\ lung\ cu exemple de
capodopere ale literaturii transformate `n produc]ii filmice [i teatrale care, la r`ndul lor, au pl\cut, realizatorii rescriind practic formele literare ce i-au inspirat `n codurile artelor pomenite. Cum fac s\ `ncap\ un roman `ntr-o dramatizare?
Sintetiz`nd! Concentr`nd aten]ia

Vlad Massaci

Datul `n spectacol
Olti]a C`ntec

asupra anumitor elemente, conserv`nd o linie narativ\ principal\,
renun]`nd la multe dintre cele secundare, sc\z`nd num\rul personajelor, p\str`ndu-le doar pe acelea
absolut necesare pentru coeren]\,
suplinind prin metafore scenice ceea
ce au defri[at la nivelul textului.

Roman teatral al lui
Mihail Bulgakov `n
viziunea lui Vlad
Massaci
Dintre regizorii no[tri, C\t\lina
Buzoianu a demonstrat `n dese
r`nduri c\ are un adev\rat talent
pentru a adapta scenic mari romane. Adela dup\ Garabet Ibr\ileanu, Istoria hieroglific\ dup\ Dimitrie Cantemir, O diminea]\ pierdut\ dup\ Gabriela Adame[teanu, Patul lui Procust dup\ Camil
Petrescu, Visul dup\ Mircea C\rt\rescu s`nt c`teva e[antioane. Re]eta a utilizat-o recent [i Vlad
Massaci, unul dintre fo[tii ei studen]i de la `nceputul anilor 90,
care a lucrat recent, la Teatrul Nottara , Roman teatral al lui Mihail

Bulgakov. Dramatizarea `i apar]ine lui Bogdan Bude[, cu care regizorul a colaborat str`ns, conserv`nd din lucrarea rusului partea cu referire direct\ la lumea
teatrului. Scris `n 1936, Romanul
teatral a fost publicat abia trei
decenii mai t`rziu, `nt`i `ntr-o revist\, apoi `n volum, din motive
de natur\ ideologic\. Bra]ul cenzurii era vigilent [i puternic, iar
ochii propagandei erau `ndrepta]i asupra artelor, care trebuiau
s\ difuzeze spre mase nepre]uitele `nv\]\turi ale sovietelor. Scrierea face trimiteri transparente
la personalit\]i reale din lumea
politic\ [i artistic\ a vremii (Stalin, Stanislavski, Malevici), circumstan]ele literare explic`nd destinul editorial al lucr\rii.

Nota general\ e a unei
parodii fine, rafinate
Ceea ce i-a interesat pe realizatorii
spectacolului a fost cum ar\ta lumea teatrului din Rusia sovietic\,
teatrul de dincolo de str\lucirile
rampei, cu mecanismele destul de
pu]in ortodoxe care condi]ionau

debutul, cu ]es\tura complicat\
de interese extraestetice care determinau destine, adesea `n mod
dramatic, ireversibil.
Scriitorul Maksudov, eroul central al romanului, vocea lui Bulgakov, de fapt, face toate eforturile
[i compromisurile posibile pentru ca piesa sa, Z\pada neagr\, s\
fie acceptat\ `n repertoriul unui
important teatru moscovit, Teatrul de Art\, condus, `n istoria sa
adev\rat\, de celebrul Stanislavski. A[ez\m`nt cu tradi]ie [i [taif,
toat\ lumea r`vne[te la Teatrul
de Art\: dramaturgii s\ fie juca]i
acolo, regizorii s\ monteze, actorii s\ figureze `n distribu]ii `n
roluri principale, pe care, eventual, s\ le [i rescrie dup\ propriul plac, publicul s\ prind\ un loc
la o reprezenta]ie. Produc]ia lui
Vlad Massaci are calit\]ile unui
spectacol important, care vorbe[te
despre teatru pe calea teatrului.
Dramatizarea condenseaz\ `ntr-o
formul\ de tip clasic adic\ un
povestitor [i o suit\ de secven]e
teatrale relevante o narativitate romanesc\. Nota general\ e a
unei parodii fine, rafinate, `n care lucruri u[or nefire[ti, dar frecvente `n lumea scenei, s`nt subliniate cu tu[e ironice. Drama e mai
u[or digerabil\ c`nd e atins\ de
comic! Vlad Massaci a [tiut cum
s\ dezvolte scenic literaturitatea,
s\ o transforme `n teatralitate.
Mizanscena dozeaz\ bine cuv`ntul, corporalitatea, eclerajul, muzica `n imagini scenice, devoal`nd
cu umor realit\]i pitore[ti din culisele scenei, partea ei nev\zut\,
a subiectivismelor, orgoliilor, manevrelor subterane, aranjamentelor extraestetice.

Alexandru Repan arat\
ce minuni poate face un
interpret de calibru
Scenografia lui Andu Dumitrescu
e simpl\ [i ingenioas\, servind

artistic demersul regizoral [i actoricesc. Cei doi creatori, Massaci
[i Dumitrescu, au un trecut artistic comun, au f\cut echip\ eficient\ pentru mai multe mont\ri, [tiind foarte bine ce poate fiecare din
ei [i care s`nt nevoile unui proiect `mplinit. Decorul e minimalist, o mas\ [i c`teva scaune simple, negre. Ciclorama, pe care la
un moment dat e citat plastic P\tratul negru al lui Malevici, [i pere]ii laterali elastici, din f`[ii de
culoare deschis\ printre care se
strecoar\ interpre]ii, completeaz\ ambientul scenic. Din ace[ti
pere]i ies personajele, `n partiturile c\rora actorii de la Nottara evolueaz\ `nc`nt\tor.
Doar cu aparent\ fragilitate,
Catrinel Dumitrescu o joac\ pe Torope]kaia, secretara teatrului, `n
cheia m`n\ forte `n m\nu[\ de
catifea , adeverind zicala c\, p`n\ la Dumnezeu, te m\n`nc\ sfin]ii . ~ntr-o secven]\ scurt\, a[ezat `ntr-un fotoliu, Alexandru
Repan arat\ ce minuni poate face
un interpret de calibru.
Ada Navrot e pur [i simplu savuroas\ `n Avgusta Avdeevna Menajraki, cu un control des\v`r[it
al gesturilor (banalul b\tut la ma[in\ devine la ea act artistic) [i al
vocii (jongl`nd cu acutele [i gravele `n aceea[i fraz\); George Alexandru, la 30 de ani de activitate pe sc`ndura teatrului de la bulevard, `ntruchipeaz\ cu siguran]\ profesional\ [i farmec trei
personaje.
Colaborarea lui Massaci cu
trupa de la Nottara reconfirm\
ideea c\ `n orice proiect e esen]ial\ chimia dintre regizor [i actorii
cu care lucreaz\. ~ntre Massaci [i
cei de la Nottara , chimia aceasta
func]ioneaz\ bine.
Precedentele mont\ri de pe
scena de la bulevard, Billy {chiopul [i Aniversarea, au fost reu[ite.
Li se adaug\ acum cu brio Roman
teatral. Merit\ v\zut!

fac s\ `ncap\ un roman `ntr-o dramatizare?
» Cum
Sintetiz`nd! Concentr`nd aten]ia asupra anumitor
elemente, conserv`nd o linie narativ\ principal\,
renun]`nd la multe dintre cele secundare, sc\z`nd
num\rul personajelor, p\str`ndu-le doar pe acelea
absolut necesare pentru coeren]\, suplinind prin
metafore scenice ceea ce au defri[at la nivelul textului.
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Scriitorul C\t\lin Mihuleac despre noua sa carte, Aventurile unui gentlema
an bol[evic:

„Am f\cut o mul]ime de gafe.
Romanul acesta este primul
lucru de care s`nt mul]umit“
Interviu realizat
de George Onofrei

A fost flatant s\ apar\ ziaristul
Mihuleac de la cotidianul Minciuna `ntr-un film al lui Sergiu
Nicolaescu?
Pentru mine nimic nu mai este flatant acum. De ce ar fi flatant? Sergiu Nicolaescu normal c\ a fost o
personalitate, dar personalitate
este [i Nicolae Gu]\ `n România. ~n
sistemul nostru de valori n-a[ putea
spune c\, dac\ m\ portretizeaz\

cineva, m\ flateaz\ sau m\ deranjeaz\. Am scris `n Adev\rul , acum vreo cinci ani, un mic pamflet
la adresa lui Sergiu Nicolaescu care se numea Serge Nicolaesco, acest C\t\lin Botezatu al filmului
[i `n care spuneam c\ Sergiu Nicolaescu, `n linia marilor designeri
Decebal, Ferdinand, dicteaz\ linia
modei patriotice `n Rom=nia, c\ patriotismul `n vara asta se poart\
descheiat la doi nasturi, se poart\
evazat. M\ rog, `l luam pu]in peste
picior, iar d`nsul s-a sup\rat [i

m-a portretizat `n ultimul s\u film.
Este un personaj acolo, jurnalistul
Mihuleac de la cotidianul Minciuna , jucat de un actor destul de
cunoscut, dar c\ruia eu nu `i [tiu
numele.

Cred c\ spune destul de multe
despre felul de a fi al lui Sergiu
Nicolaescu faptul c\ [i-a exprimat obida fa]\ de un text care
nu era favorabil.
Fac o mic\ incursiune `n memoria
mea. ~n 1993 s-a `mpu[cat Pierre

Bérégovoy, prim-ministru al Fran]ei, iar atunci Mitterrand, `n discursul s\u foarte patetic, spunea
c\ ziari[tii s`nt vinova]i pentru c\,
zicea el, cuvintele au for]a gloan]elor [i ucid. Probabil c\ aceste texte
dor, mai ales c`nd nu ai ce s\-i faci
omului respectiv. Pentru c\ trebuie s\ `i r\spunzi cu un text la acela[i standard. Dar metoda aceasta
rom=neasc\ este mult mai simpl\.

Dar ce este flatant pentru C\t\lin Mihuleac?
Flatant `n sensul de g`dilire a orgoliului, da? P\i nu prea mai am un
orgoliu. S`nt un individ modest.

La v`rsta asta fraged\?
Da, la v`rsta asta fraged\. S`nt un
individ care `[i vede de mica lui
existen]\, care `ncearc\ s\ `[i fac\ treaba. Am [i ie[it din gazet\rie,
de[i m-a ars la buzunar `n prim\
faz\, p`n\ s\ g\sesc noi mijloace de
supravie]uire. ~ncerc s\ mai scriu
c`te o pies\ de teatru, s\ mai scriu
c`te o carte.

La un moment dat, Sergiu Nicolaescu a vizitat Ia[ul [i, de comun acord cu primarul, a stabilit c\ va filma aici pentru c\
Ia[ul `i aminte[te foarte mult de
atmosfera filmelor sale.
Ar fi putut face un film despre Primul R\zboi Mondial, cu tran[eele care s`nt acum. Eu `ncerc `ns\
s\ m\ ]in la distan]\ [i de lumea
aceasta a primarilor [i a Sergiu
Nicolae[tilor.

S\ trecem la motivul principal
al acestui interviu: apari]ia, la
Cartea Româneasc\, a unui nou
roman al scriitorului C\t\lin
Mihuleac. Se cheam\ Aventurile unui gentleman bol[evic.
Un titlu foarte tare.
Foarte mult\ lume mi-a spus c\
formula aceasta, gentleman bol[evic , este foarte bine g\sit\.

Este un oximoron p`n\ la urm\
`ntre gentlemanul vestic [i bol[evicul estic.
~n sensul c\ bol[evicul nu poate fi
niciodat\ gentleman, asta probabil
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c\ vre]i s\ spune]i. C\l\torind `n
principalele capitale ale Europei,
vom vedea o mul]ime de gentlemeni
bol[evici. Clica lui Putin cheltuie sume uria[e. La Nisa, restaurantele au
meniuri `n rus\. Toate capitalele
Europei se pleac\ `n fa]a banului
rus, nu conteaz\ prin ce c\i este ob]inut, [i [tim cu to]ii c\ile lui Putin.

Toate c\r]ile semnate de C\t\lin Mihuleac au c`te un titlu foarte
tare. De la Garsoniera memorial\ confort trei la Dispari]ia
ora[ului Ia[i, Bar de step\, Noapte bun\, t`mpitule!, Ratarea unui setter [i, ajung`nd `n contemporaneitate, la cele Zece povestiri multilateral dezvoltate
de acum doi ani, de la Cartea
Româneasc\.
Probabil c\ era [i un gen de teribilism `n g\sirea titlurilor.

Avea]i [i o rubric\ pe vremuri,
la Radio Nord Est, care se
chema Scafandru de Bahlui .
Aveam mai multe. Dac\ e s\ privim `ns\ pu]in retrospectiv, [i ajungem [i la cartea aceasta, eu am
f\cut foarte multe lucruri `n via]a asta pe care le regret.

{i lucruri, [i c\r]i?
{i lucruri, [i c\r]i. Am f\cut o mul]ime de gre[eli, de gafe uria[e. {i
s`nt nemul]umit de absolut tot ce
am f\cut. Toate erau perfectibile,
toate aveau cusururi. Ei bine, romanul acesta este primul lucru
de care s`nt mul]umit. Nu sut\ la
sut\, evident.

Putem spune c\ aceast\ carte `l
flateaz\ pe C\t\lin Mihuleac?
Nu m\ flateaz\. S\ nu mai folosim,
dac\ s`nte]i bun, termeni de ace[tia à la Sergiu Nicolaescu. Eu nu
v\d scriitorul sau artistul, cum
vre]i s\-i spune]i, ca pe un individ
care iese `n fa]\ cu pieptul bombat, ci ca pe un tip care `[i face
treaba pentru care a fost ales.

Dar o vanitate exist\, [i exist\
chiar [i la personajul c\r]ii dvs.
La el poate c\ exist\. Nu este o modestie pe care o joc. Cine m\ mai

www.suplimentuldecultura.ro

interviu « 9
cunoa[te [tie c\ stau `n banca mea
[i, `n general, nu prea `mi plac discu]iile despre mine. Ajung`nd la
cartea aceasta, `nc\ o dat\ spun:
faptul c\ am scris-o `n c`]iva ani
am l\sat-o, am reluat-o cred c\ `i
d\ o anumit\ `mplinire.

Vreau s\ ajungem `ntr-adev\r la
carte [i la subiectul acesteia,
pentru c\ au ap\rut destul de
multe c\r]i plasate `n comunism
`n ultima vreme. S`nt c\r]i care
surprind cu foarte mult realism
comunismul. Asta f\cea [i Zece
povestiri multilateral dezvoltate.
Dar dintr-un alt unghi.

Dintr-un unghi umoristic.
Da, mai h`tru.

Ei, pentru prima oar\ apare o
carte foarte liric\ despre comunism [i cu un univers fantastic pronun]at, cel pu]in de la
un punct `ncolo. Este comunismul `n aceast\ carte un simplu
argument de la care se pleac\
[i se ajunge `n alt\ parte?
Ar trebui s\ pornesc de la arti[tii
mei prefera]i, cum ar fi Dino Buzzati sau Gabriel García Márquez
sau `n pictur\ Van Gogh. Oamenii
ace[tia au creat o lume a lor. Comunismul este doar un pretext aici,
a]i remarcat foarte bine. Eu mi-am
propus s\ recreez o lume. Lumea
aceasta este cu totul particular\,
are regulile ei, iar la un moment
dat, ea scap\ de sub control. Eu
cred c\ o oper\ artistic\ st\ `n picioare `n momentul `n care degaj\
o anumit\ vraj\, care are o anumit\ `nghirlandare, ca s\ spun a[a,
un magnetism. Sper c\ acest roman are vraja aceasta.

Are de toate: [i universul tenebros comunist cu traiul la comun, [i securistul, [i iubire, care se transform\ `ncet, `ncet `n
altceva. Aduce `ns\ [i o privire
nu foarte flatant\ asupra artistului plastic din epoca ceau[ist\.
Pe vremea comunismului exista
gruparea aceea de arti[ti care
spunea: Asta este linia. S`ntem obliga]i s\ c`nt\m c`rmaciul . Dup\
ce a c\zut comunismul, am v\zut
c\ fiecare pre[edinte, fiecare [ef
mai mic `[i adun\ l`ng\ el o band\ de arti[ti de ace[tia. Au fost la
`nceput P\unescu, Ion B\e[u. S\

nu uit\m c\ B\e[u a fost unul dintre principalii delatori ai lui Corneliu Coposu. Cu o mare neru[inare, `n Adev\rul , `n 1990, spunea
c\ Corneliu Coposu m`nca la Paris cornule]e croissant el nu [tia
c\ croissant `nseamn\ de fapt cornule] , `n vreme ce noi st\team
aici [i sufeream. Coposu nici nu
fusese la Paris. S\ nu uit\m c\ cel
mai bun traduc\tor din literatura
sud-american\, Darie Nov\ceanu,
prieten personal al lui Márquez [i
al altor scriitori sud-americani, a
fost unul dintre principalii l\ud\tori ai minerilor. Spunea `n acele
momente: Bravo lor! A[a trebuia s\ le fac\! . Iar lucrurile au
continuat. {i B\sescu a avut acea
grupare cu nume foarte importante, Ple[u, Liiceanu, Patapievici,
C\rt\rescu [i al]ii.

Dar nu l-au l\udat `n chip artistic.
Nu s-a ajuns la od\, dar o sus]inere a existat. Acum lucrurile s`nt
pe fa]\. Dac\ o s\ v\ uita]i la lista
de sus]inere a primarului `nainte de alegeri, o s\ vede]i c\ fiecare
de acolo `ncepe s\-[i primeasc\
plata. Unul dintre ei a fost trimis
director la Institutul Cultural Român din Paris.

E vorba de celebra list\ a oamenilor de cultur\ din Ia[i.
Nu s`nt numai oameni de cultur\, ci din toate domeniile.

Era acolo [i Mircea Lucescu.
Fiecare avea c`te un interes. Mircea Lucescu cu so]ia. Apoi pe unul care tocmai ie[ise la pensie l-a
trimis director la Institutul Cultural Român din Paris [i g`ndi]i-v\ [i cu ce lefu[oar\ , pe altul
l-a pus director la Institutul Cultural Român, filiala pe Moldova.
Nu prea mai exist\ verticalitate.
Compromisurile acestea s`nt at`t
de dezgust\toare. V\d `ns\ c\ din
grupul de scriitori ie[eni, care s`nt
foarte aprecia]i pe plan european,
am putut s\ m\ conving de asta,
fiecare `[i vede de treaba lui. {i
m\ refer la grupul care conteaz\.

Gentlemanul bol[evic este tot
ce a reu[it s\ creeze mai spectaculos România ultimului sfert
de secol `n materie de viet\]i pe
dou\ picioare. Dou\ picioare
`n\l]ate obligatoriu cu m\rci

de la Gucci `n sus, de[i gentlemanul bol[evic se g\se[te la cel
mult a doua genera]ie `n pantofi, pantofi care, `n treac\t fie
spus, `l str`ng `ngrozitor, provoc`ndu-i riduri de intelectual
[i rup`ndu-i f\r\ mil\ zestrea de
[osete. Dac\ ar fi s\ reducem
foarte mult universul c\r]ii, avem un artist t`n\r supus unui
proces de reeducare. Partidul
nu-l considera un om nou suficient de docil [i se trece la represalii asupra sa.
Eu cred c\ personajul principal este blocul de locuin]e unde `[i avea
s\la[ul.

De asta ne d\m seama mult mai
t`rziu `n carte.
A[ prefera totu[i s\ nu dezv\luim.
Poate se va g\si vreun fraier s\ o
citeasc\.

Tema aceasta a comunismului
mai vinde prin ea `ns\[i?
Eu cred c\ este foarte tentant\,
foarte atractiv\. Este acela[i lucru
ca [i `n cazul nazismului.

S`nt mul]i tovar\[i [i tovar\[e
`n carte. Existau securi[ti de
bine [i securi[ti de r\u? S`nt
mul]i care s`nt dovedi]i acum
[i spun c\ au fost obliga]i s\
fac\ ceea ce au f\cut.
Cu siguran]\ c\ lucrurile s`nt nuan]ate. Am cunoscut [i eu ni[te
domni de ace[tia. To]i s-au reconvertit dup\ 90. Aveau ura aceasta de clas\ corespunz\toare. Nu
`nt`mpl\tor personajul respectiv
vine dintr-un orfelinat. S\ [ti]i c\,
`n general, era una dintre sursele
de aprovizionare a cadrelor Securit\]ii, pentru c\ un copil de la
orfelinat este frustrat afectiv, [tie
s\ urasc\ la cei mai `nal]i parametri tocmai din cauza frustr\rilor.
Iar aceast\ metod\ de racolare a
tinerilor din casele de copii nici
m\car nu este inven]ia noastr\, este
`mprumutat\ de la colegii ru[i.

Dar, p`n\ la urm\, el este asmu]it sau se asmute asupra unui
alt decre]el crescut la r`ndu-i
la orfelinat.
Este triunghiul acela psihanalitic
pe care `l cunoa[tem cu to]ii, cu
victima, cu salvatorul. S`nt dou\
personaje pe dos. Eu acolo [i descriu teoria aceea a copilului nedorit. Am urm\rit c`teva e[antioane dintre cei n\scu]i `n 67, imediat dup\ decretul 770 din 66, [i
s\ [ti]i c\ frustr\rile afective se
vedeau. Femeia se trezea cu o sarcin\ pe care nu [i-o dorea. Iar eu
descriu acest lucru. Bine, [tiu treaba asta de la profesorul Constantin Romanescu. De la el am aflat
aceast\ teorie. Era un fel de duel
`ntre mam\ [i f\t la nivel uterin,
iar copilul respectiv se n\[tea cu
frustr\rile pe care le [tim.
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Partea oniric\ din carte a existat de la bun `nceput? V\ `ntreb
pentru c\ este un proiect destul de vechi din care nu a mai supravie]uit mai mult de 15%.
Cred c\ aceasta este singura parte pe care am p\strat-o.

Ce avea prima variant\ de v-a
nemul]umit at`t de mult `nc`t
cinci ani a stat `n sertar?
~i lipseau [armul, magnetismul,
acel vino-ncoa. Frazele nu aveau
`nc\rc\tura magnetic\ pe care sper
eu c\ o au acum. Mi-am dat seama
c\ proiectul respectiv este ratat
din toate punctele de vedere, l-am
abandonat [i, pentru c\ ideea m\
obseda, dup\ cinci ani am reluat-o.
Eu nu scriu niciodat\ mai mult
de o pagin\ pe zi `n perioadele `n
care scriu. Am rezerve ca s\ stau
[i s\ umplu [i dou\zeci [i cinci de
pagini, dar scopul nu este s\ umpli. Scriind o singur\ pagin\, ideile circul\ apoi `n tine `n cursul
zilei, iar a doua zi g\se[ti noi ramifica]ii. Este greu ca s\ te ab]ii
dup\ o singur\ pagin\.

De fapt, aici este testul, s\ scrii
doar o pagin\.
Da. Jum\tate de an a durat rescrierea. N-am prea fost om, pentru c\
m\ frigea subiectul respectiv. Nu
m\ g`ndeam dec`t la asta. Eram
[i foarte absent. ~ntr-o zi, un nene
poli]ist mi-a luat permisul pentru c\ trecusem pe ro[u f\r\ s\
`mi dau seama. M\ obsedau, m\
dominau ideile de acolo.

Cum a ajuns C\t\lin Mihuleac
[i `n sfera zootehniei?
A fost unul dintre punctele de atrac]ie ale c\r]ii pe care le-am g`ndit, acea recoltare de sperm\ care
are loc la un institut zootehnic. A
trebuit s\ m\ adresez unor speciali[ti [i nu [tiam cum s\ le pun
`ntrebarea. C`nd le-am zis s\ `mi
explice cum se face asta, s-au uitat la mine de parc\ a[ fi fost un
extraterestru. {i totul este ca la
oameni, pe baz\ de feromoni.

Partea aceasta de documentare
este adeseori anevoioas\ pentru c\ e[ti pus `n situa]ii dintre cele mai ciudate.
Oricum, toat\ lumea te prive[te ca
pe un ciudat `n calitatea aceasta de
om care `nnegre[te foaia de h`rtie. Este o parte anevoioas\, pentru c\ de multe ori nu [tii cum s\
pui problema. Pe mine m\ interesa, de exemplu, cum se face o recoltare de sperm\.

Pe Google nu se g\se[te informa]ia?
Pe Internet poate oricine s\ scrie
orice. Nu este o surs\ de informare.
Poate fi doar `n linii mari. Deci este destul de delicat. Apoi vin acele
`ntreb\ri: Pentru ce te intereseaz\? , Revino m`ine , Consult\ un
psihiatru . Cred `ns\ c\ am descris destul de realist modul `n
care se petrece aceast\ opera]iune, foarte delicat\, de altfel.

Retragerea aceasta din spa]iul
public va continua?
Da. Nu mai am nici o treab\ cu
via]a public\. ~mi v\d de mica mea
existen]\. Nu are nici un rost s\
mai `ncurc lumea [i nu mai am
ambi]ii sociale. Nu mai r`vnesc
nici o func]ie. Deja am fost foarte
deranjat pentru c\ am f\cut un
doctorat `n Litere, pentru c\ mi
se spusese c\ astfel voi fi fixat la
universitate, [i m-am trezit cu doctoratul, dar f\r\ altceva. Lucrul
acesta m-a deranjat pentru c\ mie
nu-mi arde de f\cut doctorate acum, mai ales c\ nu l-am f\cut ca
[tiu eu ce personalitate a României
actuale, ci chiar am muncit la el.

A ie[it o carte foarte bun\ p`n\
la urm\.
{i cu ce m\ `nc\lze[te pe mine? A
ie[it, a fost [i publicat\. Dar doar
aceast\ satisfac]ie c\ au studen]ii
de unde s\ `nve]e?

Nu e flatant s\ ai o carte `n plus?
Pentru mine, nu.
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Comunism `n
zona crepuscular\
Tovar\[ului Ion
Scutelnicu, gentlemanul
bol[evic din titlu, `i plac
femeile, ]ig\rile KENT [i
[osetele gri, cele mai gri
din tot blocul comunist, ni
se spune. A fost crescut la
orfelinat, unde obi[nuia
s\-[i tortureze colegii de
camer\, nu `nainte de a le
fi pretins varii favoruri
sexuale (pe care le-ar fi
ob]inut [i f\r\ tortur\), [i
a avansat metodic pe
scara parvenirii socialideologice p`n\ la pozi]ia
actual\ de [tab `n aparatul
propagandistic al PCR.
Florin Irimia
De men]ionat c\, `n pofida sl\biciunii sale pentru ]ig\rile americane, are capsa pus\ pe cuvintele
engleze[ti, capitalisto-imperialiste (love, God, Johnny), ceea ce-l
determin\ s\ devin\ violent dac\
acestea s`nt folosite `n prezen]a lui.
C`nd nu bate, c`nd nu tortureaz\,
`ncearc\ s\ fac\ un copil cu [efa
Spitalului de Neurochirurgie, care `i este soa]\.
Emil Faure, fost Vasile Buliga
`nainte de schimbarea numelui,

este [i el un vechi locatar al orfelinatelor comuniste, victim\ a decretului 770 din 1 octombrie 1966
care interzicea avorturile, nu [i
raporturile sexuale, a[a `nc`t,
c`nd mama lui, o student\ venit\
s\ lucreze pe [antier `ntr-o var\,
a r\mas `ns\rcinat\, n-a avut `ncotro [i a p\strat copilul, dar n-a
avut nici o ezitare `n a-l h\r\zi apoi orfelinatului din ora[, `n speran]a c\ va fi adoptat. Ceea ce,
din p\cate, nu s-a `nt`mplat.

Un tartor comunist,
un pictor pornograficoreac]ionar…
Copilul a crescut cu tot felul de
spaime pe care [i le trata cu lacrimile pl`nsetelor at`t de frecvente,
astfel `nc`t la un moment dat a devenit dependent de sare, ceea ce-l
determin\ la maturitate s\ se fotografieze `n mina Cacica, `mping`nd un vagonet plin cu clorura
alin\toare. Actualmente e artist
plastic, pictor mai precis, de[i
are v\dite talente [i de sculptor,
muzician, poet. Spre deosebire
de tovar\[ul Scutelnicu, Emil Faure nu are ambi]ii de m\rire, mai
degrab\ de dec\dere, c\ci de c`nd
s-a pus `n gur\ cu Nicu[or, b\iatul
lui cel\lalt Nicu, Nicu cel B\tr`n,
Tartorul tuturor Tartorilor, regimul, prin chiar Tovar\[u Scutelnicu, nu s-a mai ar\tat `ng\duitor

roman care, `n pofida atmosferei fantastice,
» „Un
supranaturale, [i a umorului n\valnic, reu[e[te s\
r\m`n\ `n acela[i timp foarte grav [i cred c\ tocmai
`n aceast\ performan]\ trebuie c\utat meritul lui.
Dincolo de poante, de ironii mai mult sau mai pu]in
mu[c\toare, sim]im [i r\m`nem cu gustul amar al
celor care au tr\it `ntr-un timp al irosirilor.“

fa]\ de arta pornografico-reac]ionar\ a pictorului [i a luat m\suri
represive. Prima m\sur\ a fost o
b\taie sor\ cu moartea, `n stil Scutelnicu, a doua o retrogradare
locativ\, c\ci artistul a fost mutat la subsolul unui bloc folosit `n
scopuri reeducative, unde mai
pui c\ acum trebuie s\-[i `mpart\ chichinea]a cu un [obolan care i-a fost strecurat `n cas\ pentru a-i face via]a amar\. Dar ce
nu [tie nici omul [i nici [obolanul,
este c\ blocul de locuin]e de pe
strada 1 Mai nr. 55 este o cl\dire
mai special\ `n toate sensurile.
Nu e vorba c\, dac\ locuie[ti aici,
e[ti obligat s\ ie[i la exerci]ii de
`nviorare `n fiecare diminea]\, ci
de faptul c\ imobilul are via]\
proprie, e un organism fiziologic,
o creatur\ monstruoas\ care se
poate dilata sau contracta dup\
nevoi, iar `n cazul lui Emil Faure, nevoia cere o contractare, astfel `nc`t acest element ostil societ\]ii comuniste s\ fie anihilat, s\
dispar\ ca [i cum n-ar fi existat
niciodat\.

par]ial, chiar [i a celei de-a treia)
a romanului, o gr\san\ piloas\
(este fiica directorului fabricii de
]evi din Roman) care, c`nd nu se
culc\ cu Faure (sau cu al]ii), este
responsabil\ de textele pancartelor cu lozinci comuniste. Ella se
cunoa[te cu Faure la un concert
al Cenaclului Flac\ra [i devin oficial aman]i. Chiar dac\ e ur`t\
[i absolut resping\toare oricum
ai lua-o, Faure o iube[te pentru
c\, spune el, atunci c`nd se culc\
cu ea, e ca [i cum ar c\l\tori `n jurul lumii, c\ci m\dularele celor
care o penetraser\ pe Ella puteau
`nconjura lejer P\m`ntul, ca o
curea peste burdihanul Ecuatorului . Ulterior, ea va `ncerca s\-l
salveze pe pictor de la moarte (deplas`ndu-se prin aer cu ajutorul
unui skateboard din flegm\ `nt\rit\!), dar nereu[ind, se va consola repede `n bra]ele gentlemanului
bol[evic, Scutelnicu, c\ruia `i va
da ceea ce directoarea Spitalului
de Neurochirurgie nu a fost `n stare: un copil.

...[i o gr\san\ piloas\

~nc\ se mai poate scrie
despre comunism

~n felul acesta, romanul, cel pu]in `n prima parte a sa, devine un
fel de cronic\ a ultimelor 24 de
ore din via]a acestui m\runt [i
penibil artist (dar care are parte
de o moarte glorioas\), `ntrerupt\ din timp `n timp de momente
retrospective care ne ajut\ s\-i
`n]elegem mai bine trecutul. ~ns\
Faure [i Scutelnicu nu s`nt singurele personaje importante din
romanul lui C\t\lin Mihuleac. Li
se mai adaug\ o femeie, Mihaela
G`rnea]\, sau mai pe scurt Ella,
protagonista p\r]ii a doua ([i,

Partea a treia se ocup\ de Muzeul
Comunismului, a[a cum o spune
[i titlul capitolului. Asemenea celor mai mul]i activi[ti PCR, Ion
Scutelnicu s-a transformat dup\
89 `ntr-un abil om de afaceri, folosindu-se de mo[tenirea comunist\ pentru a deveni un adev\rat
capitalist. ~ntre timp a devenit [i
religios [i foarte caritabil [i, poate pentru prima dat\ `n via]\, se
simte fericit. De[i a murit, pictorul Faure nu a disp\rut din con[tiin]a public\. Un orfelinat `i poart\ acum numele, iar scheletul

s\u, redus la dimensiuni liliputane, poate fi admirat `n interiorul unui cristal de dimensiunea
unui pachet de unt expus `n interiorul muzeului. Uneori, seara,
Chilia Artistului, cum a fost denumit cristalul, `ncepe s\ emane o
lumin\ care din albastru trece `n
ro[u [i apoi `n violaceu pentru a
reveni la neutralitatea incolor\.
E un spectacol grandios, proiectat pe un ecran uria[, `n curtea
muzeului, ca s\ se vad\ mai bine,
c\ci turi[tii s`nt mul]i [i preten]io[i.
Scris `n cheie realist-magic\,
Aventurile unui bol[evic comunist
este un roman care, `n pofida atmosferei fantastice, supranaturale, [i a umorului n\valnic, reu[e[te s\ r\m`n\ `n acela[i timp
foarte grav [i cred c\ tocmai `n
aceast\ performan]\ trebuie c\utat meritul lui. Dincolo de poante, de ironii mai mult sau mai pu]in mu[c\toare, sim]im [i r\m`nem cu gustul amar al celor care
au tr\it `ntr-un timp al irosirilor.
Al\turi de Dan Lungu [i Gabriela Adame[teanu, C\t\lin Mihuleac reu[e[te s\ demonstreze, din
nou, c\ `nc\ se mai poate scrie despre comunism dac\ [tii cum s\
scrii.
C\t\lin Mihuleac, Aventurile unui
gentleman bol[evic, colec]ia
„Proz\“, Editura Cartea
româneasc\, 2012

SEMNALE
Salman Rushdie, Sur`sul jaguarului, traducere din limba englez\ de Dana Cr\ciun,
colec]ia „Biblioteca Polirom. Seria de autor «Salman Rushdie»“, Editura Polirom, 168
de pagini, 27.95 lei

Sur`sul jaguarului a fost scris\ de Salman Rushdie `n urma unei c\l\torii
`n Nicaragua [i este o prezentare plin\ de empatie a unei lumi aflate `ntr-o
prefacere radical\, dup\ alungarea dictatorului Somoza [i instaurarea unui
guvern revolu]ionar. Nicaragua anului 1986 e o ]ar\ fr\m`ntat\ [i surprinz\toare: guvernul sandinist poart\ un r\zboi de uzur\ cu gherilele Contra,
`n Managua e penurie de alimente, `n timp ce [apte poetese recit\ versuri
`n ruinele de la Grand Hotel, regiuni `ntregi s`nt afectate de atentate, fo[tii
revolu]ionari au ajuns politicieni [i o mul]ime de voluntari str\ini vin s\
participe la reconstruc]ia ]\rii.
Asum`ndu-[i masca jurnalistului, Rushdie izbute[te s\ reproduc\ o
stare de spirit [i s\ reconstituie dintr-un mozaic colorat, de pove[ti, momente istorice, dialoguri [i detalii cu parfum local, o lume a contradic]iilor, a speran]elor [i dezam\girilor, a aspira]iilor [i provizoratului.
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José Saramago, Lucarna, traducere din limba portughez\ [i note
de Simina Popa, prefa]\ de Pilar del Río, colec]ia „Biblioteca
Polirom. Seria de autor «José Saramago»“, Editura Polirom, 288
de pagini, 39.95 lei

Premiul Nobel pentru Literatur\ 1998

Lucarna este un roman de atmosfer\, `n care personajele
s`nt l\sate s\ respire, s\-[i exprime nemul]umirile, s\ evolueze ca `ntr-o pies\ de teatru pe un fundal urm\rit detaliu
cu detaliu. F\r\ s\ fac\ lucruri extraordinare, f\r\ s\ `ntreprind\ ac]iuni care s\ schimbe soarta lumii, fiecare dintre actorii care populeaz\ romanul este, la r`ndul s\u, un
personaj principal : cizmarul Silvestre, cu nea[teptata lui
alur\ de Don Quijote, t`n\ra Isaura, cu frustr\rile care pot
fi puse `n mintea fiec\ruia dintre noi, trecute zilnic `ntr-un
jurnal salvator, sau timida Justina, a c\rei lume se `nv`rte
`n jurul apuc\turilor unui so] capricios.
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Lady Gaga, lady
tare, lady f\r\
de moarte
„S`nt geniul transpira]iei [i al m\rgelelor de pe bourbon
street/ c`nd umbra fiului sf`nt coboar\ ca o umbr\ de
p\m`nt/ peste femeile cu [olduri de cofein\,/ peste
s`ngele v\rsat `ntr-o eprubet\ cu absint.// S`nt geniul
sandvi[urilor cu [unc\ de curcan/ `n diminea]a c`nd
bourbon street era ultimul vin,/ pe bourbon street c`nd
umbra fiului sf`nt/ c\dea peste lume ca o para[ut\ de
cabaret/ [i paietele str\luceau ca ni[te lum`n\ri de
`mp\rt\[anie,/ pe bourbon street c`nd diminea]a era sear\
de carnaval/ [i ochii de[ira]i ai românilor se prelingeau ca
ni[te melci/ sub cascheta lui Dave Brinks,/ pe bourbon
street c`nd bourbon street nu era New Orleans/ ci doar o
imita]ie ieftin\ a lui Dionysos trac...“
Bogdan-Alexandru St\nescu
Sincer s\ fiu, lui Conkan i-a reu[it aceast\ ginsbergizare a României: de[i nu am fost niciodat\,
absolut niciodat\, unul dintre cei
care pic\-n frez\ p\trun[i de viziunile vreunui beatnic, de squirtingul verbal ce-l presupune pe cel
al lecturii/interpret\rii, nu pot spune nici c\ Howl, A Supermarket in
California, America, Sunflower
Sutra sau At Apollinaire s Grave
mi-au r\mas indiferente. De fapt,
poezia asta nu te poate l\sa indiferent: te poate enerva, te poate revolta, te poate conecta la viziunea
care a n\scut-o, dar indiferent nu
vei r\m`ne. La fel e [i cu acest Extazul Sf`ntului Markon, al lui Marius Conkan. Nu trebuie s\ apar\
referirile directe la Ginsberg pentru a sim]i emula]ia cu poetul american. Nu trebuie s\ apar\ Pound,
pentru a-l sim]i, influen]a limit`ndu-se cu prec\dere la fazele vorticismului [i imagismului. Nu trebuie

s\ apar\ Rimbaud pentru a ghici
influen]a poetului francez, mai
ales din faza lui Une saison en enfer. A[adar, viziune, imagine dezl\n]uit\, corespunz\tor transportat\ `n verbiaj, un fond criptic bine
protejat de aceste cercuri concentrice ale limbajului, ale enumer\rii, ale retorismului, totul structurat asemenea unei tornade, `n mijlocul c\reia, `ns\, e lini[te... Iar
lini[tea de acolo `mi pare mie esen]ial\ poeziei adev\rate.

Impulsul ini]ial este venit
`n urma unei pasti[\ri
asumate
Ar mai fi de vorbit despre un alt
strat al acestei poezii: cel social,
al protestului, strat care, de prin
anii 2000, a cam disp\rut, l\s`nd
loc unui Eu tiranic care, asemenea unui monstru cu o mie de capete, `ncearc\ s\ sus]in\ un solo,
rezultatul fiind un concert `n care fiecare locatar al Turnului Babel trebuie s\ c`nte simultan. La
ora 5, eventual... {i, dac\-mi e permis s\-mi dau cu p\rerea, aici se
afl\ [i punctele cele mai puternice
ale poeziei lui Conkan `n acest volum, tocmai pentru c\-l simt capabil de a `ns\m`n]a solul propriului poem cu viziuni pur personale, chiar dac\ impulsul ini]ial
este venit `n urma unei pasti[\ri
asumate: Zon\ a sfin]eniei [i-a
c\p[unilor cop]i,/ zon\ a gunoaielor pe marginea str\zii,/ prime[te-ne, Italia, avem m`ini de porci,/
`ndur\m batjocura burduho]ilor
t\i,/ frec\m veceuri [i chilo]i de
mafio]i,/ `ngenunchem `n fa]a gr\sanelor tale,/ pentru c`]iva euro
`]i facem lun\ [i bec toat\ casa./
Italia, Italia, sfin]i bo[orogii `n

c\rucioare,/ mai un bac[i[, mai o
[ust\ [i facem avere, Italia! .

Conkan ]ine neap\rat s\
fie un vizionar
Aici metafora devine violent\,
verbul e mult mai incisiv [i partea cea mai bun\ este c\ sim]i cum
Eul acela care mimeaz\ beatnicitatea se ridic\ pe picioarele proprii [i face ni[te primi pa[i, `n ciuda trimiterii evidente la Apollinaire. ~n acela[i timp, poezia devine mult mai direct\, fiind, de fapt,
mai mult dec`t o descriere a viziunii (pentru c\ Marius Conkan ]ine neap\rat s\ fie un vizionar), adic\ transform`ndu-se `n fragment
de comunicare. Nu fac aici apologia
poeziei altruiste [i facile, ci pe aceea a unei poezii care, la un anumit nivel, s\ con]in\ [i germenii
unei decod\ri ulterioare.
Anthony Burgess (da, deviez,
dar deviez delicios) obi[nuia s\ `mpart\ scriitorii `n A-type [i B-type.
A-type writers, ca s\ barbarizez
un pic, erau cei mai conven]ionali, care pun accentul pe plot, inteligibilitate etc. B-type ar fi fost
cei c\rora li se cam rupe de a[a ceva (bine`n]eles c\ se autoincludea
`n registrul al doilea), fiind adep]ii experimentului total. Sigur c\
aceast\ clasificare putea afecta diferit opere din diverse perioade
ale aceluia[i scriitor. De exemplu,
The Portrait of a Lady era `n mod
evident un A-type, pe c`nd The Ambassadors trecuse grani]a `nspre
B-type. Balzac era exponentul lui
A-Type, pe c`nd Joyce `n mod evident al lui B-type. ~n acela[i timp,
`n cadrul operei lui Joyce, Dubliners ]inea de A-type, pe c`nd
Finnegans Wake era cea mai Btype oper\ scris\ vreodat\. Toat\
plimbarea asta prin mintea lui
Burgess nu am f\cut-o doar ca pe
un excurs autotelic, ci [i pentru
c\ acest Extaz Markonic pare a
ezita `n permanen]\ `ntre cei doi
versan]i. {i, `n opinia mea, este mult
mai bun atunci c`nd joac\ dup\
reguli. Cum ar fi `n cazul poemului `n proz\ Apa cu detergent a mamei mele: Din prima zi am ur`t
Mediterana cu organe de mort [i
Villa Literno cu organe de curv\.
Acolo româncele se tund scurt [i au
palme aspre. Car\ saci de ciment
cum [i-ar leg\na copiii. Ar trebui
s\ culeg ro[ii mereu ca s\ v\d c\
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via]a mea e mai bun\ dec`t a lor.
Arsur\ cu insecticid. M\nu[i de
gum\ care topesc degetele. Cutii
de ro[ii a[ezate ca ni[te cutii de
moarte .

Are verb, are ironie, are
imagine, are viziuni [i
energie
C`teodat\ sf`ntul Markon se descurc\ at`t de bine `n afara celebrelor viziuni, atunci c`nd uit\ c\
trebuie s\ fie vizionar, c\ trebuie
s\ joace rolul sf`ntului `n extaz,
c`nd uit\ s\ fie Ginsberg, Rimbaud,
Pound [.a.m.d., repet, se descurc\
at`t de bine, `nc`t devine absolut enervant\ `ntoarcerea lui la schem\.
Dau ca exemplu poemul Morga, care e splendid. Cu excep]ia primului vers, o concluzie b\tut\-n fruntea suspectului de cancer, elefantul din ochi etc.: Creierul meu nu
se va usca `n co[ul de gunoi al morgii./ Hribii uria[i pe care bunicul
`i culegea de sub frunze,/ `i cur\]a
de viermi [i de insecte ro[ii,/ `i sp\la cu ap\ de f`nt`n\, `i g\urea c`t
putea str\punge v`rful cu]itului,/
apoi `i `n[ira pe fr`nghii de-a lungul casei p`n\ c`nd se uscau [i se
chirceau ca ni[te p\st\i./ Morg\
a hribilor crescu]i din l\zi frigorifice,/ iarna c`nd bunica t\ia m\m\liga c-un fir de bumbac/ `n numele tat\lui [i-al fiului,/ l`ng\ duhul
de ciulama care se ridica la cer./
Sfin]ii unul c`te unul intrau pe poarta casei [i se a[ezau la mas\./

trebuie s\ apar\
» Nu
referirile directe la
Ginsberg pentru a sim]i
emula]ia cu poetul
american. Nu trebuie s\
apar\ Pound, pentru a-l
sim]i, influen]a
limit`ndu-se cu
prec\dere la fazele
vorticismului [i
imagismului. Nu trebuie
s\ apar\ Rimbaud pentru
a ghici influen]a
poetului francez, mai
ales din faza lui Une
saison en enfer.
Morg\ a hribilor crescu]i din l\zi
frigorifice peste inimi [i m`ini,/
peste picioare [i ochi, peste gura
de m`l a sf`ntului./ Eli eli lama sabahtani, rosti duhul de ciulama/
[i to]i `ncuviin]ar\ .
De fapt, nu e altceva dec`t o boal\ de tinere]e, aceea care te face
s\ fugi de simplitate, pe care o confunzi cu banalitatea. Ca peste zece
ani s\ `n]elegi c\ lucrurile stau exact invers. Tocmai de aceea [i eu
cred c\ urm\torul volum al lui Marius Conkan va fi unul foarte bun
are toate datele pentru asta: are
verb, are ironie (Lady Gaga mulat\
pe discursul liturgic), are imagine,
are, `n fond, viziuni (prea multe) [i
are o energie pe care nu am mai
sim]it-o la mul]i poe]i de dup\
frumo[ii [i nebunii ani 2000.
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David Grossman – C\derea din timp
„Suplimentul de cultur\“
public\ `n avanpremier\
un fragment din volumul
C\derea din timp, de
David Grossman, care va
ap\rea `n cur`nd la Editura
Polirom, `n colec]ia
„Biblioteca Polirom. Seria
PROZ| XXI“, `n traducerea
din limba ebraic\ a lui
Gheorghe Miletineanu.
CEL CARE NOTEAZ| TOT CE SE
~NT~MPL| ~N ORA{: Umerii `ncep s\-i salte. {i i se umfl\ obrajii.
Am pierdut r\m\[agul. El se c\zne[te s\ se trag\ `napoi de l`ng\
mas\ [i s\ se ridice de pe scaun.
Trebuie s\ dispar de-aici [i `nc\
repede. Niciodat\ nu l-am v\zut
altfel dec`t l`ng\ mas\. De fapt, p`n\ `n clipa asta nu l-am v\zut niciodat\ st`nd `n picioare. ~mi aduc
aminte lucruri pe care le-am citit
despre el `n arhiva ora[ului. E momentul s-o iau din loc, dar picioarele nu m-ascult\. El devine, sub
ochii mei, tot mai cumplit. O s\ se
ridice `n picioare, e limpede c\ o
s\ se ridice [i-o s\ smulg\ casa din
temelii [i-o s\-i crape acoperi[ul.
Juc\riile [i hainele, toate r\m\[i]ele de copil\rie care s`nt aici, o s\

se fac\ praf [i pulbere [i-o s\ zboare `n toate p\r]ile. P\cat. P\cat. Aproape c\ `ncepusem s\-l `ndr\gesc. Geme, fa]a `i tremur\. ~n acest timp aud acolo la el, `n\untru
`n odaie, lovituri puternice [i, totodat\, un sc`r]`it straniu, ca zg`rietura unei unghii mari [i dure pe
podea. ~nchid ochii [i-mi spun zorit c\ nu-i dec`t masa, nu-i dec`t masa care sc`r]`ie a[a. M\ str\fulger\
un g`nd: o s\ se ridice de pe scaun
[i-o s\ m\ `n[face, o s\ m\ trag\ `n
odaia lui [i-acolo o s\ m\ `nfulece.
{i `nc\ un g`nd: picioarele mesei
\steia au potcoave.
CENTAURUL: Ei, dr\cia dracului!
Nu pot nici m\car s\ stau `n picioare? Ce c\cat! Ce c\cat!
CEL CARE NOTEAZ| TOT CE SE
~NT~MPL| ~N ORA{: Capul `i cade pe piept [i pl`nge, pe cinstea mea
c\ pl`nge. Ar fi mai bine s\ plec.
~n felul \sta n-o s\-l fac s\ se ru[ineze. Mai a[tept o clip\ [i plec. Umerii i se cutremur\. Un tremur
rapid [i fr`nt. ~[i acoper\ fa]a cu
m`inile. Eu num\r cr\p\turile [i
plesniturile trotuarului. Corectez
c`teva gre[eli care mi-au sc\pat `n
`nsemn\rile din carnet. Apoi, cum
n-am `ncotro, `ncep s\ ascult feluritele straturi ale pl`nsului lui, p`n\

Autorul
David Grossman, n\scut `n 1954, este unul dintre cei mai importan]i
autori israelieni, cunoscut comentator al politicii Israelului fa]\
de Palestina [i militant pentru acceptarea Palestinei ca stat. A studiat filosofie [i teatru la Universitatea Ebraic\ de la Ierusalim,
iar dup\ ce s-a eliberat din armat\ a lucrat la postul de radio Vocea
Israelului. Dintre romanele sale, distinse cu numeroase premii [i
traduse `n peste treizeci de limbi, fac parte Copii `n zigzag (1994),
Cineva cu care s\ fugi de acas\ (2000) sau P`n\ la cap\tul
p\m`ntului (Polirom, 2012), cel mai recent roman al s\u, din 2008.

c`nd `l g\sesc pe acela care mi-e
bine cunoscut. Iat\, eu, dac-a[ pl`nge, probabil c\ a[a a[ pl`nge. Ascult. Din clipa `n care fiic\-mii i
s-a `nt`mplat lucrul acela, mi-am interzis mila fa]\ de mine `nsumi, de
orice fel ar fi ea. Asta oblig\, bine`n]eles, `ntr-o anumit\ m\sur\ la
st\p`nire de sine [i la un permanent autocontrol. Chiar [i noaptea. Cu toate astea, nu pot s\-i interzic centaurului s\ pl`ng\. Asta-i
problema lui personal\, chiar dac\, dintr-un motiv sau altul, se `nc\p\]`neaz\ s\ pl`ng\ cu vocea mea.
~ncerc s\ ghicesc ce-ar face nevast\-mea `ntr-o asemenea situa]ie.
M\ salt `n v`rful picioarelor. M`na
`mi flutur\ prin aer pe deasupra
capului lui. Iat\ o m`n\ care n-are
dreptul s\ ating\ un om. O m`n\
nenorocit\, spurcat\, m`na unui
om fricos. Respir ad`nc, `nchid ochii
[i-i m`ng`i buclele. {[[, [[[ , `i
spun.
Asupra lui pogoar\ lini[tea. Asupra `ntregului ora[ s-a l\sat lini[tea. Nu `ndr\znesc s\ m\ mi[c.
Stau a[a, cu m`na odihnindu-se pe
capul centaurului, c`nd deodat\
aud, foarte aproape de mine, chiar
`n locul `n care m`na mea atinge
capul cel mare [i n\du[it, vocea
b\rbatului care urc\ [i coboar\
colinele. [...]
Dar unde e acolo? `ntreab\
nevast\-mea a doua zi, `n timpul
plimb\rii noastre nocturne ea e
pe strad\, iar eu merg `n urma ei,
ascuns printre umbre. Unde e acest acolo unde se duce el? Cine
crede c\, `n general, exist\ a[a ceva,
un acolo?
Uite-a[a, `n timp ce merge calm\, ea azv`rle `n aer vorbele astea! Aproape c\-mi tremur\ picioarele, at`t de mare mi-e surpriza.
M\ uit `n jur, ca s\ v\d dac\ n-a
auzit-o cineva, dar, spre norocul
nostru, la ora asta doar ea [i cu
mine s`ntem pe strad\.
Poate c\ acest acolo e de mult
aici? continu\ ea, iar eu m\ simt
[i mai tulburat din cauza intona]iei concrete [i practice a vocii ei
ca [i cum ar p\l\vr\gi despre treburi de toat\ ziua `n buc\t\ria locuin]ei noastre.
{i poate c\ [i noi s`ntem pu]in
acolo de c`nd ni s-a `nt`mplat ce ni
s-a `nt`mplat , spune ea, `ndrept`ndu-[i spinarea, [i mie mi se pare
c\ pa[ii ei se `ncarc\ de un elan
nou. {i poate c\ acolo a fost `ntotdeauna aici, doar c\ n-am [tiut noi.
Sufl\ un v`nt rece. Ea `[i `nf\[oar\ g`tul cu un fular, dar umerii ei
frumo[i r\m`n dezveli]i. Face asta
de dragul meu. Azi e ziua mea de

na[tere, ~n\l]imea Ta, [i ea [tie
c`t de mult `mi plac umerii ei.
{i dac\ a[a stau lucrurile , respir\ ea ad`nc, atunci poate c\,
poate c\ [i ea e aici, cu noi, clip\
de clip\ .
Puterea zdrobitoare a afirma]iei
din aceste cuvinte ne opre[te din
mers pe am`ndoi.
~nchipuie-]i , [opte[te ea.
Continu\m s\ mergem, ea `n
frunte, eu `n umbra caselor [i prin
cur]ile `ntunecate, [i `n\untrul meu
e un mare zbucium.
B|TR~NUL PROFESOR DE MATEMATIC|:
Tat\l nu trebuie s\ supravie]uiasc\ fiului lui ,
asta e, vezi bine, o regul\ a c\rei logic\
treaz\ `[i are r\d\cinile
nu numai `n via]a omului, ci [i,
dup\ cum se [tie,
`n [tiin]a opticii, acolo
(`n spiritul nepre]uitului
Spinoza, [lefuitorul de lentile)
am g\sit o judecat\
foarte `ndr\znea]\: Niciodat\
obiectul
( via]a fiului )
nu are dreptul s\ se g\seasc\
`n univers
la o distan]\
de la care tat\l
( subiectul
care prive[te )
poate s\-l cuprind\ `n `ntregime,
de la `nceput [i p`n\ la sf`r[it,
dintr-o singur\ privire .
Fiindc\ dac\ lucrurile stau altfel
([i asta adaug eu),
subiectul care prive[te
se transform\
dintr-odat\
`ntr-un bloc de
lignit
(numit [i
c\rbune ).
CEL CARE NOTEAZ| TOT CE
SE ~NT~MPL| ~N ORA{: Acum,
de la o zi la alta, umbletul celui care merge parc\ s-ar iu]i. Uneori pare, ~n\l]imea Ta, c\ o putere f\r\
nume plute[te `n jurul ora[ului, `l
`nv\luie [i, ca unul care suge un
ou printr-o g\urice pe care i-a f\cut-o `n coaj\, el, b\rbatul care
merge, `i atrage dup\ sine pe unii [i
pe al]ii din buc\t\rii [i din pie]e,
de pe diguri [i de prin paturi. (~n\l]imea Ta, oare o fi adev\rat zvonul
scandalos [i n\ucitor c\ atrage oameni chiar [i din od\ile palatului?)
{i femeia din v`rful turnului
din c`nd `n c`nd `mi ridic privirea
[i-o v\d acolo, printre nori, cu coada despletit\ [i p\rul ei argintiu
flutur`nd `n toate p\r]ile , [i ea e

din timp nu este un volum autobiografic
» [i„C\derea
nici nu se petrece `n Israel. ~ns\, pentru a-l scrie,
autorul a fost nevoit s\ exploreze abisul profund al
propriilor sale sentimente.“ („The Guardian“)
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c`teodat\ silit\ s\ se ]in\ cu am`ndou\ bra]ele de ]epu[a turnului,
pentru ca furtuna nev\zut\ s\ n-o
ia pe sus. Acum, de pild\, gura ei
e c\scat\ [i nu [tiu dac\ femeia
]ip\ ceva `n t\cere sau `nghite cu
patim\ cuvinte care suie [i ajung
p`n\ la ea...
B|RBATUL CARE MERGE:
Ca `n clipa `n care f\tul iese din
matc\
[i din trupul mamei,
moartea lui m-a f\cut
tat\l care
n-am fost niciodat\:
a f\cut
`n mine o gaur\ [i-o ran\
[i-un gol, dar m-a [i umplut
cu fiin]a lui,
care de-atunci
m\ n\p\de[te toat\ pe din\untru,
o tr\ire care
n-are seam\n
moartea lui
m-a f\cut
apt
s\-l port `n mine ca pentru a-l na[te.
Moartea lui
m\ transform\ `ntr-o piele n\p`rlit\,
goal\ de tat\ [i, totodat\,
de mam\,
moartea lui
`mi dezvele[te un s`n,
dar f\r\ sugar,
iar pe pere]ii uterului meu cioplit
`n ziua aceea
moartea lui scrijele[te cu unghii
de pu[c\ria[ evadat
num\rul zilelor care mi-au r\mas de tr\it
f\r\ el.
Astfel, cu un bisturiu str\veziu,
moartea lui
graveaz\ `n mine o solie:
b\rbatul care [i-a pierdut copilul
e pe vecie
femeie.
CEL CARE NOTEAZ| TOT CE SE
~NT~MPL| ~N ORA{: Iar `n noaptea urm\toare nevast\-mea [i cu
mine ne facem iar plimbarea noastr\ obi[nuit\. Vedem c`nd [i c`nd
printre cl\dirile ora[ului micul
cortegiu ce urc\ [i coboar\ colinele pe linia orizontului.
NEVASTA CELUI CARE NOTEAZ| TOT CE SE ~NT~MPL| ~N
ORA{: ~n ultimele zile mi se pare
c\ peste capetele lor, `n aer, p`lp`ie
ceva ro[iatic, ca un lan] de t\ciuni,
care plute[te acolo, deasupra lor...
CEL CARE NOTEAZ| TOT CE SE
~NT~MPL| ~N ORA{: Ca de obicei, ea e cea care stabile[te ritmul
mersului. C`nd ea se opre[te, m\
opresc [i eu. Uneori, c`nd ea cade
pe g`nduri, eu trebuie s\ intru `ntr-una din cur]i [i s\ m\ ghemuiesc `nd\r\tul unui gard, rug`ndu-m\ la Dumnezeu s\ nu fie nici
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un c`ine acolo. ~n clipa asta ea prive[te lung t\ciunii aceia ciuda]i,
iar eu, ca-ntotdeauna, o privesc pe
ea. Lumina secerii `nguste a lunii
`i cade pe obraz. C`ndva a fost at`t
de frumoas\! {i-acum e frumoas\.
C`nd ajungem `n sf`r[it la casa
ei, ea deschide u[a, dar `n noaptea
asta, altfel dec`t de obicei, z\bove[te `n prag, se `ntoarce spre mine [i prive[te drept `n `ntuneric,
ca [i cum ar ghici cu precizie unde
m\ ascund eu. Simt suflarea casei
venind spre mine [i suflarea asta
e c\ldu]\ [i parfumat\. Ea-[i `mbr\]i[eaz\ trupul [i ofteaz\ surd.
S-ar putea s\ gre[esc, dar poate c\
\sta e felul ei de a-mi spune c-ar
vrea s\ se repead\ asupra mea cu
]ipete, cu din]ii dezveli]i, s\-mi tr`nteasc\ pumni `ntr-o izbucnire de
furie cumplit\, s\ jupoaie cu unghiile pielea de pe mine.
Ea `nchide `ncet u[a. Se adun\
la casa ei. Eu `mi `ndrept privirea
spre coline.
B|RBATUL CARE MERGE:
Iar el, el `nsu[i,
el a murit,
de-acum [tiu asta,
de-acum [tiu s\ spun cu toate c\
`ntotdeauna `n [oapt\ copilul
a murit , aproape
c\-n]eleg
sensul sunetelor:
copilul
a murit,
recunosc astfel
c\-n aceste
cuvinte e
un adev\r. El a murit,
[tiu, da,
recunosc: el
a murit, dar
moartea lui,
moartea lui
se umple
[i se gole[te
[i se-agit\,
e nelini[tit\,
e nelini[tit\
moartea lui,
e foarte
nelini[tit\.
B|TR~NUL PROFESOR DE MATEMATIC|: ...Pe baza observa]iilor

mele, socotesc, tinere, c\ numai oamenii de-un anumit soi s`nt capabili s-o discearn\. Incandescen]a.
A[a numesc eu `n sinea mea t\ciunii \[tia cu adev\rat enigmatici.

tremur, iar apoi [i-a desf\cut palmele `n fa]a mea, ca [i cum ar fi
cerut iertare, s-a r\sucit pe c\lc`ie
[i s-a `ndep\rtat de mine, morm\ind ceva pentru sine `nsu[i [...]

CEL CARE NOTEAZ| TOT CE SE
~NT~MPL| ~N ORA{: ~n noaptea
asta l-am `nt`lnit din nou, `nt`mpl\tor, spre diminea]\, la ora trei.
Acum nu st\tea `n picioare [i nu
scria exerci]ii pe zid: obosit, aproape `nvins, se a[ezase, `n `ntunericul str\zii, pe banca pe care
a]ipisem eu. Dup\ c`teva clipe de
st`njeneal\ a am`ndurora [i dup\
ce i-am amintit, `n sf`r[it, c\ i-am
fost elev `n clasa `nt`i [i c\ `n clasa lui am `nt`lnit-o pe feti]a care
mai t`rziu a devenit so]ia mea,
ne-am coco]at pe banc\, am stat
al\turi `n picioare [i-am contemplat o vreme fenomenul.

CEL CARE NOTEAZ| TOT CE
SE ~NT~MPL| ~N ORA{: {i s-a dus!
S-a dus! Brusc, nevast\-mea a r\s\rit din `ntuneric l`ng\ mine, pe
strad\, [i brusc s-a [i `ndep\rtat
de mine. Nici nu m-a v\zut: a pornit ca-n somn `n spatele profesorului. Imediat m-am culcat pe banc\
[i m-am ghemuit din r\sputeri. ~mi
era foarte frig. Am `ncercat s\ a]ipesc. N-am a]ipit. Nu [tiu ce-o s\
fac azi cu mine `nsumi. {i soarele
nici n-a r\s\rit `nc\. Ora[ul e `nsp\im`nt\tor de pustiu. R\t\cesc
pe str\zi. Nici ]ipenie de om. Alerg
la debarcader, scotocesc prin mormane puturoase de plase [i alge uscate nici ]ipenie de om. ~ncotro
s\ m\ duc? Acolo, pe coline, t\ciunii cei mici clipesc `n noaptea asta
de parc\ `n fiecare din ei ar bate o
inim\. ~ntr-o curte `ntunecat\ de la
marginea pie]ei st\ un b\tr`n m\gar cenu[iu. M\n`nc\ din iesle. ~mi
apropii fa]a de blana lui, `mi frec
nasul de ea. Spre surprinderea
mea, e moale, chiar mai moale dec`t p\rul centaurului. Poate c\ `n
lipsa mea lucrurile de pe lume s-au
mai `nmuiat oleac\? M\garul `nceteaz\ s\ mestece. M\ a[teapt\. Despre lucrul care i s-a `nt`mplat ei,
feti]ei mele, n-am voie s\ vorbesc cu
nimeni `i explic eu [i, la drept
vorbind, n-am voie nici m\car s\
mi-o amintesc, de[i nu-ntotdeauna
reu[esc lucrul \sta, mai ales de
c`nd b\rbatul acela a `nceput s\ fac\ `nconjurul ora[ului. M\garul `[i
`ntoarce capul spre mine. Privirea
lui e inteligent\ [i sceptic\. Da-da,
[optesc eu, nici m\car s\ mi-o amintesc n-am voie, `nchipuie-]i. El `[i
mi[c\ urechile cu uimire. Ducele,
spun eu [i-mi `ncol\cesc bra]ele `n
jurul g`tului lui, el e cel care mi-a
poruncit, prin ordin ducal, s\-mi p\r\sesc casa, s\ umblu zi [i noapte
pe str\zi [i s\ notez pove[tile locuitorilor ora[ului despre copiii lor.
{i el e [i cel care mi-a interzis
printr-un ordin explicit! s\ mi-o
amintesc pe copila mea. Da, imediat dup\ ce s-a `nt`mplat, el m-a

B|TR~NUL PROFESOR DE MATEMATIC|: Inima `mi spune, tinere,
c\ din clipa `n care omul a v\zut incandescen]a asta, `i e sortit s\ porneasc\ [i s\ se `ndrepte spre ea.
CEL CARE NOTEAZ| TOT CE
SE ~NT~MPL| ~N ORA{: C`nd
vorbea, labele mari ale picioarelor `i tremurau [i f\ceau banca de
lemn s\ vibreze. {i picioarele mele mici s-au pus deodat\ `n mi[care. I-am vorbit `n g`nd. I-am spus
c\ pe lumea asta a fost c`ndva o
vreme c`nd feti]a mea nu exista
deloc. ~nc\ nu exista. Nu exista
nici bucuria pe care a adus-o `n via]a mea [i nu existau nici suferin]ele astea. {i-am vrut ca el s\ se
uite la mine cu privirea lui r\t\cit\, z\p\cit\, privirea aceea `n care orice e cu putin]\. S\ m\ cheme
din nou la zidul unei case [i s\ m\
examineze la nesf`r[it, pun`ndu-m\
s\ fac exerci]ii de adunare [i sc\dere. M\ g`ndeam: poate c\ [i el dore[te s\ devin\ iar dasc\l t`n\r [i
candid. {i poate c\ o s-o invit aici
pe nevast\-mea [i o s\ `nfiin]\m
`mpreun\ o clas\ mic\, pentru noi,
`n care s\ nu mai [tim de necazuri. {i de-acum `ncepusem s\ fredonez doi [i cu doi fac patru , dar
el a s\rit deodat\ de pe banc\
m-a uluit s\ v\d cu c`t\ u[urin]\
se mai mi[c\ `nc\ , a stat o clip\,
[i-a privit picioarele cuprinse de

„Povestea pe
care o scriu e
o alt\ cas\ a
mea, de[i
uneori
dureaz\ doi
sau trei ani
p`n\ devine
`ntr-adev\r o
cas\. C`nd
am o
poveste, c`nd
[tiu firea [i
limbajul
fiec\rui personaj, nu m\
simt niciodat\ singur.
Uneori mai
scriu [i c`te o
carte relaxant\, dar
iau literatura
`n serios. Aici
ai de-a face cu explozibili. Po]i schimba via]a unui
cititor; po]i schimba – ba chiar cred c\ ar trebui s\
schimbi – p`n\ [i via]a ta.“ – David Grossman

condamnat, dup\ ce ea s-a `necat,
adic\ feti]a mea, Hannah, s-a `necat
sub ochii mei `n lac [i n-am putut,
ascult\, erau valuri mari, uria[e,
[i n-am... ce puteam eu...?
Nu m\ crezi. Dai ne`ncrez\tor
din urechi, ba chiar le `ncruci[ezi,
ca s\ ar\]i c\ negi posibilitatea...
{tiu exact ce g`nde[ti `n clipa asta:
Ducele?! Ducele nostru cel bun [i
delicat? Nu se poate! To]i locuitorii ora[ului g`ndesc a[a [i, la drept
vorbind, eu `nsumi g`ndesc c`teodat\ a[a. Fiindc\ poate c-ai [i auzit
de ici, de colo c\ am fost c`ndva prieteni buni, eu [i ducele, prieteni de
suflet adev\ra]i, da, doar am fost
m\sc\riciul lui vreme de dou\zeci
de ani, p`n\ c`nd mi s-a `nt`mplat
nenorocirea, m\sc\riciul lui favorit... {i c`nd te g`nde[ti c\ tocmai
el, tocmai el mi-a dat o porunc\ at`t de `ngrozitoare... ~n general, cum
de i-a putut trece prin cap un asemenea ordin?
Buzele `mi tremur\ deodat\, iar
m\garul `nclin\ capul [i le prive[te

cercet\tor. M\ tem c-o s\-mi citeasc\ pe buze cuvinte pe care prefer s\ le p\strez numai pentru mine
sau cuvinte pe care mi s-a interzis,
prin ordin ducal, s\ le rostesc, fie
[i numai `n sinea mea, sau s\ mi le
amintesc, fie [i numai printr-o aluzie, printr-un singur cuv`nt, dup\
cum n-am voie nici s\ m\ g`ndesc
cine ar fi fost ea azi dac-ar fi fost.
Porunca e s\ nu mi-o imaginez deloc [i nici s\ nu-i visez chipul. Interzise `mi s`nt [i dorurile, dorin]ele [. cl., b\t\ile subite de inim\ sau
un spasm `n m\runtaiele `ntoarse
pe dos, [i orice fel de pl`ns e, de-asemenea, pus pe list\, de la bocet p`n\ la un suspin u[or `n somn. Memoria mi-e amputat\, m\g\ru[ule,
s`nt nazireu al fiicei mele, prizonierul unei carcere mici [i `ndep\rtate `n `nchisoarea spiritului meu,
p`n\ `ntr-at`t `nc`t, ca `n poezia pe
care am citit-o c`ndva `mpreun\,
ducele [i cu mine, via]a mea, care-a
iubit soarele [i luna, seam\n\ cu
ceva ce nu s-a-nt`mplat .

SEMNALE
Pearl S. Buck, Mama, traducere din limba englez\ de Ioana Oprica, colec]ia
„Biblioteca Polirom. Proz\ XX“, Editura Polirom, 288 de pagini, 24.95 lei

Mama este povestea unei femei aparent ne`nsemnate, dintr-o lume `ndep\rtat\ [i `ngropat\ `n istorie. Romanul zugr\ve[te `ntr-un limbaj viu portretul
unei femei s\race dintr-o regiune rural\ a Chinei. Mama cea anonim\,
asemenea celorlalte personaje feminine din carte, este o reprezentare a
milioanelor de femei f\r\ chip din spa]iul rural. Pe m\sur\ ce tradi]iile
str\vechi, pe care ea `ns\[i le urmeaz\ cu sfin]enie, `ncep s\ se loveasc\
de idealurile epocii comuniste, eroina se vede silit\ s\-[i g\seasc\ echilibrul `n fa]a noului rol pe care ]\r\nimea chinez\ trebuie s\-l joace.
Gra]ie extraordinarei sale intui]ii, Pearl S. Buck a p\truns `n mintea
[i `n sufletul unei ]\r\nci chineze, descoperind [i apoi `mp\rt\[indu-ne
valorile primordiale ale existen]ei. ( The Times Literary Supplement )
Pearl S. Buck are meritul incontestabil de a fi pus `n lumin\ vie]ile
unor oameni ne[tiu]i, c\rora le-a conferit un destin universal. ( The New
York Times )
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Aurora Liiceanu, Supuse sau rebele. Dou\ versiuni ale feminit\]ii, carte
publicat\ [i `n edi]ie digital\, colec]ia „Seria de autor «Aurora Liiceanu»“, Editura Polirom, 240 de pagini, 26.95 lei

O nou\ carte semnat\ de Aurora Liiceanu, cel mai cunoscut psiholog autohton [i una dintre cele mai de succes autoare publicate de
Editura Polirom `n ultimii ani.
Hadley Hemingway [i Zelda Fitzgerald par s\ aib\ `n comun
un singur lucru: am`ndou\ au fost c\s\torite cu scriitori celebri. ~n
rest, s`nt complet diferite: Hadley e o femeie care a asimilat valorile mediului din care provine [i nu `[i dore[te dec`t o via]\ lini[tit\
al\turi de so] [i de copii; Zelda e autonom\, excentric\, `ncalc\
toate regulile [i `ncearc\ mereu s\ se desprind\ de personajele feminine create de celebrul ei so], care o folose[te ca surs\ de inspira]ie
pentru c\r]ile sale. Compar`nd personalit\]ile [i rela]iile lor cu
partenerii de cuplu, Aurora Liiceanu ne arat\ c\ Hadley [i Zelda reprezint\ de fapt dou\ tipuri feminine pe care le putem recunoa[te
cu u[urin]\ [i ast\zi, dac\ privim atent `n jurul nostru.
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S`nt filmele prea lungi?
„Erau vremuri bune. Un film, `n mare, dura o or\
[i jum\tate [i toat\ lumea era at`t de fericit\.
Ast\zi, aceast\ g`ndire `n]eleapt\ nu mai este la
mod\ [i, s\ dai peste un lungmetraj mai scurt
de dou\ ore, ]ine de miracol“, scrie „Le Figaro“.
Ziarul francez noteaz\ tendin]a, tot mai
evident\ `n ultimii ani, a filmelor de a fi din ce
`n ce mai lungi. Exemplele s`nt nenum\rate:
Hobbit, Lincoln, Django Unchained... toate au o
durat\ de dou\ ore [i jum\tate sau chiar mai
mult. P`n\ [i ultimul James Bond, Skyfall, trece
de 2 ore 23 de minute.

~ntr-un ton ironic, Le Figaro comenteaz\ c\, `n asemenea condi]ii, pentru spectator mersul la cinema devine
un act de eroism ce necesit\ o preg\tire la fel de minu]ioas\ ca o expedi]ie pe
Annapurna ... {i numai din
vina cinea[tilor, care au ajuns s\ fie foarte speria]i de
scurtime, aceast\ «sor\ a
talentului», cum spune Cehov. {i-au pierdut `ndem`narea de a t\ia.
Depl`ng`nd faptul c\ produc\torii menajeaz\ prea
mult ego-ul regizorilor, autorul articolului rememoreaz\ c`teva grele `ncerc\ri :
Gangs of New York (2h50)
sau Che (de dou\ ori 2 ore).
O mare bucurie a fost Dup\ dealuri, de Mungiu, care
a durat doar 2h30 , comenteaz\ Le Figaro .
Se poate [i mai r\u. Filmul
danez Modern Times Forever (2011) dureaz\ 240 de ore
(10 zile), iar Shoah peste nou\ ore. Acestea reprezint\
`nc\lc\ri flagrante ale unei
reguli de aur formulate c`ndva de Regele seriilor B , Roger Corman: Nici un film
nu trebuie s\ treac\ de 90 de
minute dec`t dac\ are dispens\ de la Pap\! .
L\s`nd la o parte excep]iile notabile precum Pe aripile v`ntului (3h38) sau
Lawrence of Arabia (3h36),
`n trecut filmele aveau o durat\ confortabil\, at`t pentru
spectator, c`t [i pentru managerii s\lilor de cinema.
Dar, noteaz\ The Guardian ,
durata filmelor nu face

dec`t s\ creasc\ din anii 30
`ncoace. Filmele aveau atunci
o durat\ medie de 96 de minute. ~n anii 50, aceast\ medie a urcat la 114 minute, iar
`n anii 90 la 129 de minute. O
tendin]\ care, crede Le Figaro , a `nceput cu Apocalypse
Now, c`nd, dup\ succesul Na[ului, Coppola nu [i-a mai
impus limite.
De ce se `nt`mpl\ asta,
mai ales `n ultima vreme? Peter Travers, critic la revista
Rolling Stone , crede c\ de
vin\ este sezonul Oscarurilor. Marile studiouri s`nt
convinse c\ un film este c`nt\rit la kilogram de membrii juriului , spune el. Blockbusterele s-au pliat [i ele pe
acest trend, dar asta nu pare s\
fi afectat foarte mult `ncas\rile lor. Poate fiindc\, spune

Bob Birchard, editorul Catalogului AFI, proliferarea
multiplexurilor a dat studiourilor posibilitatea de a
scoate pe pia]\ at`tea filme
foarte lungi .
Aceast\ tendin]\ a lunglungmetrajelor d\, totu[i, b\t\i de cap managerilor cinematografelor. A devenit o mod\ , constat\ Martin Bidou,
programator al re]elei Haut
et Court. Trebuie s\ [ti]i c\
un film prea lung `nseamn\
un spectacol mai pu]in, chiar
dou\ `n cazul ultimului Tarantino. Efectul aritmetic
este de neevitat. Un spectacol mai pu]in, adic\ mai pu]ine `ncas\ri. Un alt efect
este cel al decal\rii orarelor
cinematografelor, cel pu]in `n
Fran]a, unde spectatorii par
foarte ata[a]i de tradi]ie .

Reginele play-b
backului
O informa]ie ap\rut\ `n Time i-a inflamat pe americani: Beyoncé ar fi
f\cut play-back atunci c`nd a interpretat imnul SUA, la recenta `nvestitur\
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a pre[edintelui Obama. O informa]ie
semiconfirmat\ de orchestra Marinei,
care a recunoscut c\ cel pu]in munca lor a fost mimat\ `n transmisia
TV ce a f\cut `nconjurul lumii. Dar
Beyoncé n-ar fi prima regin\ pop
care este ar\tat\ cu degetul pentru
play-back, scrie Le Monde .
~n 2004, Elton John a dat public sentin]a: Cine face play-back pe scen\
atunci c`nd pl\te[ti 134 de dolari pe
bilet ar trebui `mpu[cat! . Genialul
compozitor avea ce avea cu Madonna,
iar atacurile sale la adresa interpretei
lui Like a Virgin aveau s\ continue [i
`n anii urm\tori. Anul trecut, Madonna, din nou suspectat\ de play-back,
atr\gea m`nia milioanelor de telespectatori ai Superbowl-ului. {i Whitney

Filmele lungi busculeaz\
obiceiurile consumatorilor ,
spune Martin Bidou. Toate acestea `i supun la grele `ncerc\ri pe managerii cinematografelor, dar, `n cele din urm\,
ace[tia reu[esc s\ scoat\ banii. ~i ajut\ [i faptul c\, `n majoritatea cazurilor, publicul
crede c\ aceast\ lungime a
filmelor este justificat\ artistic, mai ales c`nd vine vorba
despre produc]ii precum Zero Dark Thirty a lui Kathryn
Bigelow sau Lincoln-ul lui
Spielberg. Pe termen lung,
distribuitorii cred c\ se va
renun]a la aceast\ mod\.
P`n\ atunci, ei s`nt terifia]i de o alt\ tendin]\ a Hollywoodului: filmul de 2 ore [i
10 minute, o monstruozitate
d\un\toare pentru programul cinematografelor.

Houston, `n 1991, a fost aspru criticat\
pentru alt\ interpretare `n play-back
a imnului american.
Cele mai blamate s`nt `ns\ reginele pop [i R & B, mai ales Britney Spears.
Alt\ vedet\, Lana Del Rey, pu]in performant\ live, are m\car meritul
[i curajul de a `nfrunta publicul cu
sl\biciunile ei , spune Le Monde .
~n ce o prive[te pe Beyoncé, un
play-back ar fi fost justificat de frica
unui rateu, tehnic sau de alt\ natur\, `n timpul unei transmisii TV extrem de importante pentru Statele Unite [i urm\rite de `ntreaga planet\.
Asta nu `nseamn\ c\ artistul nu poate presta live , precizeaz\ purt\torul
de cuv`nt al orchestrei Marinei. Acum `ns\, Beyoncé, care trebuie s\
c`nte `n deschiderea Superbowl de
anul acesta, va fi urm\rit\ cu [i mai
mult\ aten]ie de c\tre americani.
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Fran]a – Germania,
meci cultural
„Dac\ francezii apreciaz\
teatrul german, coregrafii
[i pictorii, nem]ii nu se feresc nici de cinemaul, nici
de scriitorii no[tri. Drept
dovad\, cel mai mare succes `n str\in\tate al filmul
Intouchables (foto) a fost
`nregistrat chiar dincolo de
Rin“, scrie ziarul „Le Figaro“,
`ncerc`nd s\ afle ce place
francezilor din cultura
german\, [i viceversa.
Filmul german, de exemplu, nu a
fost prea gustat `n Hexagon de la
operele lui Rainer Werner Fassbinder [i Volker Schlöndorff `n anii
70, cu excep]ia unor succese sporadice precum La vie des autres (2007),
Good Bye, Lenin! (2003) sau Downfall (2004). Nici scriitorii germani
nu s`nt prea populari `n Fran]a.
Poate fi citat Günter Grass, dar, `n
ultima vreme, acesta atrage aten]ia mai mult cu polemicile lui anti-israeliene. Mai au succes Bernhard Schlink [i Parfumul lui Süskind, dar Turnul de Uwe Tellkamp,
bestseller peste Rin, nu a atras aten]ia `n Fran]a.
Arti[tii plastici germani par a fi
mai aprecia]i de publicul francez,
a[a cum o dovede[te succesul expozi]iilor lui Anselm Kiefer sau
Gerhard Richter. Francezii se mai

las\ sedu[i de dansatoarea Pina
Bausch sau de Sasha Waltz, dar
arti[tii germani dau lovitura mai
ales prin produc]iile teatrale.
De partea cealalt\, nem]ii par
a se da `n v`nt dup\ filmul [i actorii francezi. De asemenea, continu\
s\ fie fascina]i de marii intelectuali francezi din anii 60- 80, p\rerile unor Bernard-Henri Lévy
sau André Glucksmann atr\g`nd
mereu aten]ia. De[i atacat de critici, Michel Houellebecq s-a impus
[i el ca un star necontestat `n lumea
literar\ a ultimilor ani. El este autorul contemporan cel mai frecvent

Celebrul actor de comedie britanic a discutat cu The Telegraph despre criticii s\i `nainte de lansarea noului s\u serial, Derek, o comedie despre un b\rbat cu dizabilit\]i care lucreaz\ la un azil de b\tr`ni.
Chiar `nainte de premier\, critcii care au vizionat episodulpilot l-au atacat pe Gervais pe motiv c\ `[i bate joc de membrii
mai vulnerabili ai societ\]ii . Ce fac, fac doar pentru mine [i
nu iau `n considerare dec`t punctul meu de vedere , spune
Gervais. Arta nu e democra]ie, trebuie s\ fii complet fascist
ca artist.
Dac\ m-ar `ngrijora oamenii c\rora nu le plac
filmele mele, ar trebui s\ merg din u[\ `n u[\ [i s\ `ntreb «Mia]i cump\rat ultimul DVD? Nu? De ce? Pot s\ fac ceva s\ v\
conving s\-l cump\ra]i? {i, dac\ tot s`nt aici, nu vre]i s\ v\
sp\l [i geamurile? Pe P\m`nt s`nt 7 miliarde de oameni, nu am
nevoie s\ m\ plac\ to]i!

pus `n scen\ `n Germania, chiar [i
`n cele mai mici teatre municipale. Foarte apreciat este [i artistul plastic Cyprien Gaillard, laureat, `n 2011, al premiului oferit
de Nationalgalerie din Berlin.
Dar , spune Le Figaro , prietenia cultural\ franco-german\
este marcat\ de o bizarerie revelatoare pentru rela]iile atipice ale
celor doi vecini... ~n panteonul starurilor celei de a 7-a arte, Germania venereaz\ un actor francez necunoscut `n Fran]a: Pierre Brice,
devenit idol na]ional german ca interpret al celebrului Winnetou .

Spielberg [i Hanks
pleac\ la r\zboi

Arnold, terminat
la box-o
office?

Dup\ Band of Brothers [i
The Pacific, cuplul format din
celebrul regizor [i celebrul
actor preg\tesc, ca produc\tori, o a treia miniserie TV
despre cel de-al Doilea R\zboi
Mondial. De data aceasta,
Hanks [i Spielberg s-au inspirat din cartea istoricului
Donald L. Miller, Masters of
the Air. Scenariul seriei va fi
realizat de un vechi colaborator, Graham Yost, [i va prezenta r\zboiul prin ochii solda]ilor din Eighth Air Force.
La fel ca produc]iile precedente, [i Masters of the Air va reprezenta o investi]ie serioas\

He ll be back. Dar cui `i pas\? , scrie The
Hollywood Reporter , coment`nd e[ecul la
public al celui mai nou film al lui Arnold
Schwarzenegger, primul realizat `n ultimii zece ani.
La 65 de ani, fostul guvernator al Californiei s-a `ntors la filmul de ac]iune, `ns\
ceea ce ar fi trebuit s\ reprezinte marea lui
`ntoarcere s-a transformat `ntr-un referendum pe tema «`[i va reveni Arnold dup\ scandalurile personale [i dup\ o prea lung\ absen]\ de pe ecrane?» .
Filmul The Last Stand nu a entuziasmat
nici criticii, nici publicul, ceea ce `ngrijoreaz\ cu privire la viitoarele proiecte ale lui
Schwarzenegger, printre care The Tomb [i
Ten. Dac\ [i acestea vor urma aceea[i
traiectorie ca The Last Stand, Arnold e terminat , spune un agent hollywoodian.
Al]ii cred c\ acest insucces e doar o `nt`mplare, c\ The Last Stand a avut de `nfruntat competitori serio[i [i c\ subiectul
filmului nu a fost chiar foarte interesant.
Poate de aceea Arnold a anun]at c\ va juca
`n viitorul Terminator 5.

pentru HBO, cu platouri uria[e, multe efecte speciale [i
o distribu]ie numeroas\.
Dar, de[i miniseriile precedente au fost printre cele mai
costisitoare produc]ii de gen
din istoria TV (numai The Pacific a costat 200 de milioane de dolari), ele au reprezentat un succes uria[ pentru HBO: Band of Brothers
a fost recompensat, `n 2002,
cu un Golden Globe [i cinci
premii Emmy, iar `n 2010 The
Pacific a primit nu mai pu]in de 14 premii, printre care
un Emmy pentru cea mai bun\ miniserie.

Ricky Gervais:
„Arta nu e democra]ie“
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EN}ICLOPEDIA
ENCARTA
Luiza Vasiliu

Luddi]ii
En]iclopedia e o ma[in\ de cusut,
leag\ lucrurile `ntre ele, g\se[te
un plic r\t\cit `n Groenlanda, `l cite[te [i m\soar\ ghe]arii din cap
p`n\-n picioare, dup\ care lipe[te
plicul la loc [i i-l trimite proprietarului lui de drept din insulele
calde, lanseaz\ avioane de la fereastra care d\ `nspre strada Veronica, face lipici din ceai [i sfori
din cozi de cire[e, repar\ firul dus
de la ciorap, coase buzunare, [tie
s\ combine toate cele 1.485 de modele de noduri marin\re[ti, nimic
nu-i scap\. Nici m\car luddi]ii, care pur [i simplu `nnebuniser\ la
ideea progresului [i se-apucaser\
`n 1811 s\ intre `n fabricile din Anglia [i s\ fac\ praf ma[inile de cusut (stocking frames, un fel de r\zboaie de ]esut industriale), s\ fac\ praf fabricile, s\-i amenin]e pe
proprietarii lor. Dup\ cum se poate vedea [i din scrisoarea adresat\ lui Henry of Leicester: Mi s-a
adus la cuno[tin]\ c\ s`nte]i unul
dintre acei tic\lo[i blestema]i care simt desf\tare atunci c`nd `i
nenorocesc [i s\r\cesc pe acei s\rmani [i neferici]i oameni numi]i
}es\tori; de-acum s\ se [tie c\ `n
aceast\ zi am dat ordin ca s\ vi se
`mpu[te trupul cu un Glon] Leden .
Luddi]ii [i-au mai f\cut de cap
vreo doi ani, p`n\ c`nd armata a
`n\bu[it revolta. Gata cu luddi]ii,
tr\iasc\ progresul. ~n 1984, Pynchon a scris un text ( E OK s\ fii
luddit? ) `n care poveste[te legenda Regelui Ludd, `ntemeietorul mitic al acestei descreier\ri
f\r\ speran]\: ~n 1779, `ntr-un sat
prin apropiere de Leicestershire,
un anume Ned Lud a dat buzna `ntr-o cas\ [i, cuprins de «un acces
de nebunie turbat\», a distrus dou\ ma[ini folosite la ]esut ciorapi...
C`nd distrug\torii de ma[ini din
1812 [i-au luat numele dup\ el,
Ned Lud era deja absorbit de porecla mai mult sau mai pu]in sarcastic\ «Regele (sau C\pitanul)
Ludd», o figur\ misterioas\, sonor\, `ntunecat\ [i amuzant\: o
prezen]\ mai-mult-dec`t-omeneasc\, r\t\cind undeva `n noapte prin
cartierele industriale ale Angliei,
captiv al unei singure fixa]ii comice: de fiecare dat\ c`nd vede o
ma[in\ de ]esut industrial\, o ia
razna [i-o face buc\]i-buc\]ele .
Regele Ludd era prieten bun cu Lordul Byron. Dar despre asta vom
coase alt\ dat\.

Eliberarea lui Django
„Sclavia american\ nu e un
Film
western spaghetti“, s-a
exprimat cu n\duf Spike Lee
Iulia Blaga
pe Twitter dup\ ce, `ntr-un
interviu, declarase c\ refuz\
din principiu s\ vad\ filmul
lui Quentin Tarantino pentru c\ i se pare „lipsit de respect“
fa]\ de str\mo[ii lui. Apriga reac]ie pe neve a cineastului de
culoare n-a f\cut dec`t s\ creasc\ interesul pentru Django
Unchained (lansat `n SUA de Cr\ciun). Cohorte `ntregi de
cinefili de culoare s-au dus oricum s\-l vad\ [i, a[a cum se
`nt`mpl\ cu filmele lui Tarantino, a fost nominalizat la
premiile sezonului american pentru scenariu [i interpretare.
Nu s`nt un mare fan Tarantino. Nu
cred c\ a dat ceva la fel de bun ca
Reservoir Dogs [i, cu fiecare film,
am senza]ia c\ ne face cu ochiul
tot mai mult, ceea ce m\ `mpiedic\ s\ m\ scufund `n poveste. Nu
vreau un regizor care insist\ s\
fie vizibil [i care m\ trage de m`nec\, dar trebuie s\ recunosc c\ sclavia e un subiect mult mai interesant
dec`t al Doilea R\zboi Mondial. Nu
trebuie s\ fii psihanalist ca s\ vezi
c\ cinemaul e pentru Tarantino o
r\fuial\ continu\, film dup\ film.
Acum cic\ ne afl\m `n fa]a unei trilogii a r\zbun\rii (ar fi prima oar\?!)
deschis\ de Tic\lo[i f\r\ glorie/Inglourious Basterds. ~n esen]\, de
c`nd `l [tim, Tarantino se r\zboie[te cu modul elitist de a vedea cinemaul, care arunc\ filmele de serie
B `ntr-o cutie sub tejghea. Orice copil [tie azi c\ fostul angajat al unui
centru de `nchiriere a filmelor a
relansat gustul pentru filmele exploitation , sfid`nd snobii cinematecilor. Odat\ cu asta a venit [i interesul pentru teme mai provocatoare, ca posibilitatea artei de a
schimba cursul istoriei (Inglourious
Basterds) sau sclavia american\ de
care cinea[tii americani fug ca de
necuratul.

Nu lipse[te nimic din
arsenalul tarantinesc
2012 era perioada cea mai bun\
pentru un film despre sclavie [i
nu e o `nt`mplare c\ [i Lincoln, care
se refer\ mai ales la abolirea sclaviei, a ie[it tot `n 2012, anul realegerii lui Barack Obama (tot `n 2012
a ie[it [i Abraham Lincoln: V`n\tor de vampiri/Abraham Lincoln:
Vampire Hunter!). Deja se vorbe[te
peste Ocean despre the Obama cinema ( The New York Times ) [i
despre faptul c\ acesta a catalizat
era de a[teptat o schimbare de perspectiv\ [i `n cinemaul american.
Django Unchained impune `n premier\ un erou de western (spaghetti) de culoare, un sclav frumos [i
m`ndru care, odat\ eliberat, `nainteaz\ calm spre eliberarea Brunhildei sale (o cheam\ Broomhilda, probabil de la broom = m\tur\). Fa]\
de Inglourious Basterds, Django
Unchained e mult mai fluent ca
dramaturgie, prelu`nd `n mod firesc
pecetea narativ\ a unui western
peste care imprim\ aerul unei odisei implacabile. De ce western
spaghetti [i nu western ]ine de faptul c\ [i westernul spaghetti era
o copie a genului originar, de un

kitsch asumat (la Tarantino, RZA [i
Ennio Morricone se `mpac\ bine).
Filmul `l urm\re[te pe Django (Jamie Foxx) care, odat\ eliberat de
neam]ul King Schultz (Christoph
Waltz), care se d\ dentist, dar e, de
fapt, uciga[ pl\tit, `l ajut\ pe acesta
`n c`teva misiuni, `ndrept`ndu-se
apoi spre Candyland, unde so]ia sa
Broomhilda (Kerry Washington) e
]inut\ sclav\ de sadicul mo[ier Calvin Candie (Leonardo DiCaprio).
Nimic din arsenalul tarantinesc nu
lipse[te, de la filosof\ri pe teme
u[oare p`n\ la pungile cu vopsea
care `mproa[c\ de sub hainele figuran]ilor, c\rora li se adaug\ pl\cerea lui Django de a ucide albi, dar
filmul are o frumuse]e vizual\ mult
diferit\ de celelalte filme ale lui Tarantino, de[i Robert Richardson i-a
f\cut [i imaginea la Kill Bill. Probabil c\ aspectul flou al acelor copaci
`nc\rca]i de superbul Spanish Moss
(mu[chi specific sudului) a dat nota vizual\ a filmului.

Samuel L. Jackson nu a
primit nici o nominalizare
Dar cel mai bun lucru `n Django Unchained nu este nici imaginea,
nici Christoph Waltz (sofisticat),

nici Jamie Foxx (precis pe nuan]e)
[i nici m\car DiCaprio (pasabil), ci
Samuel L. Jackson `n costumul personajului-bomb\ al filmului. Asemuit de Peter Bradshaw, criticul de
la The Guardian , cu un mare[al
Pétain, Stephen e negrul de `ncredere al lui Candie, un fel de unchi
Tom complet putrezit pe din\untru, care `i ur\[te pe cei de aceea[i
culoare a pielii. E de ne`n]eles de
ce Samuel L. Jackson nu a fost nominalizat pentru rol secundar masculin nici la Globurile de Aur [i nici
la Oscaruri.
Dac\ Tarantino caut\ s\ exprime ceva dincolo de jocul cu care
evident c\ se amuz\ (el `nsu[i apare `n chip de proprietar de sclavi
[i `[i rezerv\ o moarte spectaculoas\), atunci e aceast\ idee provocatoare c\ `n momentele delicate ale istoriei colabora]ioni[tii
s`nt mult mai periculo[i dec`t opresorii. Distan]a dintre Mammy, sclava m\moas\ din Pe aripile v`ntului, [i Stephen, c`inele de paz\ din
Django Unchained, e propor]ional
aceea[i cu distan]a dintre un pre[edinte alb [i unul de culoare.
Django dezl\n]uit/Django Unchained.
Regia: Quentin Tarantino. Cu: Jamie Foxx,
Christoph Waltz, Leonardo DiCaprio,
Kerry Washington, Samuel L. Jackson

~n excursie

gratuit\, ca s\ nu fie? O s\
sun la inspectorat, s\ m\
ia dracu dac\ nu sun.

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

22.01.2013
Doamna `nv\]\toare,
cu toat\ ru[inea v\ spun c\nu
s`nt de acord. Din [ase milioane salar nu-mi permit
s\-mi trimit copilul `n excursii ori de c`te ori vreun
alt p\rinte are c`te o idee
din asta.
Dar doamna Bof, vorbim despre Unirea lui Cuza, e o ocazie foarte bun\
pentru copii s\ vad\ re[edin]a domneasc\. {i, `n plus, Ruginoasa e chiar aproape, `ntr-o or\ jumate s`ntem acolo.
Ca s\ ce? Ca s\ m\ `ntrebe copilu de ce unii au ajuns domnitori, iar taic\-su
e doar un be]iv `mpu]it? Sau

24.01.2013
Copii, v\ rog s\ p\stra]i ordinea `n coloan\, doi
c`te doi. Ionele, arunc\ guma!
Doamna `nv\]\toare, da
ce muzeu este \sta? De ce s`nt
oamenii `mbr\ca]i `n alb?
Nu e muzeu, dragi copii, este Maternitatea Cuza
Vod\. V-am promis c\ v\ duc
`ntr-un loc special pentru a
s\rb\tori... ce s\rb\torim
azi, copii?
Unireaaaa!
A cui?
A lui Cuzaaaa!
Bravo, plus c\ am [i o
prieten\ care a n\scut alalt\ieri, [i oricum voiam s\
o vizitez.
Doamna, da de ce
tanti asta st\ `ntins\ pe o

Bobi

de ce unii au stat `n palate
[i noi ne `nghesuim patru
`ntr-o garsonier\? C`t cost\, m\ rog, plimbarea?
Nu e mult deloc, 50 de lei.
Eu muncesc de banii \[tia p`n\-mi cade curu , m\
scuza]i. Unire, neunire, nu
s`nt de acord [i gata. Ce,
nu-i pute]i t`r`i prin ora[
pe la vreun muzeu, ceva?
Sau face]i dracului Hora
Unirii `n jurul [colii.
Doamna Bof, trebuie
s\ `n]elege]i c\ este foarte
important s\ investim `n
educa]ia copiilor.
Eu n-am bani nici s\-mi
iau un kil de crenvur[ti.
De ce se spune c\ [coala e
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mas\ [i-[i ]ine picioarele
`n sus?
~nchide repede u[a aia,
nesim]itule! Nimeni nu mai
atinge nimic f\r\ voia mea.
Doamna, da a stat [i
Cuza pe masa aia?
Nu.
De ce nu? C\ doar e
maternitatea lui.
Nu-i a lui, copii, doar
`i poart\ numele.
Doamna, Ionu] vomit\.
Dar ce a p\]it, iar a
m`ncat chipsuri?
Nu, da l-am v\zut intr`nd acolo unde scrie Sala
de na[teri [i a zis c\ dou\
doamne ]ipau la el foarte
tare [i c\ a v\zut s`nge.

E ceva normal, voi o s\
`n]elege]i c`nd ve]i fi mai
mari. A[a se nasc copiii. Acum o s\ v\ rog s\ sta]i cumin]i 5 minute, m\ duc s\-mi
vizitez prietena. Toat\ lumea,
lini[te! Ionel, `i scrii pe o foaie pe to]i care nu-s cumin]i.
Ionele, uite un doctor.
Doamna a zis s\ taci,
te scriu!
Copii, ce-i cu voi aici?
Am venit cu doamna
`nv\]\toare.
Ce s\ face]i?
S\ s\rb\torim!
Ce anume?
Unireaaaa!
Care Unire?
A lui Cuzaaaa!
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