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Festivalul Internațional de Literatură și Traducere
Iași revine în forță cu doi laureați ai premiului
Nobel și alte nume grele ale literaturii
contemporane.   PAGINILE 8 -11

STAR TREK
DISCOVERY: 
ȘI KLINGONIENII
SUNT OAMENI
La 12 ani dis tanță față de
ultima serie, noul Star Trek
apare pe micile ecrane în so -
țit de acuze de „exces de
di    ver sitate” și corectitu dine
politică.  PAGINA 13

n Cu un titlu din zona
presei de televiziune, al
treilea lungmetraj al
Iuliei e o dramă
contemporană al cărei
atu sunt interpretările.
Un film care vorbește
despre „lucruri mari:
moarte, familie,
vinovăție”.
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UN INTERVIU CU IULIA RUGINĂ 
ȘI ANDI VASLUIANU
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REGIZOAREA IULIA RUGINĂ ȘI PROTAGONISTUL ANDI VASLUIANU VORBESC DESPRE BREAKING NEWS

Un film de actualitate despre
provocări și schimbări interioare

INTERVIU REALIZAT DE 
IULIA BLAGA

Iulia Rugină: „A fost
intens tot drumul“

Care au fost cele mai mari
provocări în a spune o po-
veste încărcată mai mult 
psihologic decât narativ?

Cred că într�un film de genul ăsta
provocările sunt interioare. Te lupți
cu ce ai tu, ca autor, pe interior. În�
cerci să vezi de unde vin traumele
(pentru că sunt niște traume), cum
se manifestă ele, cum s�ar mani�
festa în personajele cu care defilezi
și cum îi faci pe actori să le arate.
Cred că ești mult mai vulnerabil
când te expui în fața propriilor tăi
demoni în timp ce faci filmul. 

A fost un film greu de făcut?

Mai greu decât toate celelalte.
Cred că totul a plecat de la presiu�
nea în mare parte autoindusă pe
care am simțit�o permanent pe
umeri. Breaking News a stat în
sala de așteptare vreo 10 ani, nu s�a
putut produce foarte mult timp,
iar asta e chinuitor. Sunt multe
întrebări, nesiguranțe și frici care
vin la pachet cu așteptarea asta.
În plus, filmul vorbește despre lu�
cruri mari – moarte, familie, vino �
văție și, când îți propui asta, pră� 
pastia pateticului e foarte ma re și
e fix lângă picioarele tale. 

Ai lucrat mult ca să obții in-
terpretările atât de precise
ale tuturor interpreților? Bă-
nuiesc că a fost unul din lu-
crurile pe care ți le-ai dorit

cel mai mult, ca actorii 
să sune autentic.

Cred că asta ne dorim cu toții de
la actori într�un film – să fie vii. E
un adevăr acolo pe care, dacă ac�
torul nu�l transmite, totul devine
foarte de carton. În cazul unui
film ca Breaking News, autentici�
tatea e vitală, pentru că ea trebuie
să conțină o suferință care de
multe ori nu e la vedere. Greuta�
tea a fost că, deși mai toată lumea
suferă în filmul ăsta, cumva cu
toții încearcă să ascundă. E mult
mai dificil să redai asta, pentru că
sunt două straturi care trebuie să
meargă în paralel și să se lase
unul pe altul să existe, alternativ. 

N�am repetat mult pe text cu
nimeni. În general nu fac asta. Mi

se pare că adevărul despre care
ajungi să vorbești pleacă din min�
tea actorului, nu din textul pe
care îl zice. Pe hârtie sunt niște
vorbe – da, foarte importante, da,
generatoare de sens –, însă esența
e în interior. Așa că am vorbit
foarte mult cu fiecare dintre ei.
Am povestit despre film, despre
personaj, despre mine, despre ei,
despre ce înseamnă filmul ăsta.
Lucrurile astea se așază în mintea
unui actor și ies la iveală singure
de la un punct încolo. Și evident
că lucrul a fost diferit, pentru că
foarte multe personaje sunt epi�
sodice. Una e să lucrezi pe o
secvență, singura în care apare ci�
neva, și alta să lucrezi pentru tot
filmul cu cel care îl duce, de fapt,

în spate. Andi e în toate sec ven �
țele și atunci discuția nu e „aici
faci asta, aici zici asta în felul
ăsta“. În cazul ăsta sapi mult mai
în adâncimea lucrurilor. 

Chimia dintre Andi și Voica e
foarte bună, jocul lui matur
echilibrează foarte bine
energia ei brută. A fost o 
chimie naturală între ei?

Cred că a fost naturală și asta a
contat de fapt și în decizia de a
lucra cu Voica – faptul că lucru�
rile s�au potrivit cu cele din sce�
nariu. Amândoi au o perso na lita�
te foarte puternică și, când se în�
tâmplă asta cu doi oameni, e și
conexiune, și conflict. A fost un
love�hate, exact ca în povestea din
film, dar unul foarte constructiv.
A contat enorm experiența lui
Andi pe platou, în general, și în lu�
crul cu adolescenți în mod spe�
cial. Și a contat, de fapt, că toți trei
am înțeles de la un punct încolo
personajele astea la fel și atunci
ne�am dus cu toții în aceeași di �
recție. Deci chimie a fost, cred,
între noi toți: între Andi și Voica,
între Voica și mine, între mine și
Andi. Și a fost intens tot drumul
pentru că suntem persoane foarte
pasionale, foarte vocale, care se
enervează repede, se calmează re�
pede și apoi se bucură la maximum
de ce fac. În film, Voica trântește
la un moment dat ușa. În spatele
camerei s�au trântit multe uși,
asta e clar. (Râde.)

Într-adevăr, Voica e revelația
filmului. Cum ai găsit-o?

Am organizat un casting împre �
ună cu Cătălin Dordea. Am căutat
adolescente din trupe de teatru
sau de la licee de profil. Pe Voica
am găsit�o la „Dinu Lipatti“. Cătă�
lin s�a dus într�o „prospecție“ și 
s�a întors cu niște fotografii. Țin
minte foarte clar fotografia Voi�
căi. Era nemachiată, ciufulită, ră�
cită, părea că o deranjează că
cineva îi face poză. Atunci mi s�a
părut că am văzut�o prima dată pe
Simona. Apoi a venit la casting și
a trecut de prima etapă cu o săl�
băticie aproape înspăimântătoa �
re. Țin minte că i�am zis lui Andi:
„Atenție că mi�e puțin frică de ea“.
(Râde.) A revenit la a doua probă
și acela a fost momentul în care
am comunicat mai mult și, pe lân �
gă față, pe lângă atitudine, s�a pro�
dus și o legătură emoțională între
noi. Asta pentru că multe dintre
lucrurile pe care le are personajul
se găsesc și la Voica. Iar o parte
dintre ele s�au găsit și la mine la
vârsta ei. Așa s�a închis un cerc.
Abia apoi am început să lucrăm.
Cu Voica am lucrat mult. Din nou,
nu pe text. Pe personaj. 

Filmul pare scris pentru Andi,
deși am înțeles că nu l-ai avut
în cap de la primul draft scris
împreună cu Ana Agopian și
Oana Răsuceanu. Cum poți
scrie un scenariu fără să te
gândești la un actor anume?

Cu un titlu din zona presei de tele -
viziune, al treilea lungmetraj al Iuliei
Rugină (după Love building și Alt love
building) e o dramă con tem porană
despre un reporter care își pierde
cameramanul în cursul unui direct și
care trebuie să realizeze un material 
in memoriam, luptându-se cu

sentimentul de vinovăție și cu ostili -
tatea fiicei defunctului. Marele atu al
acestei povești spuse cu eficiență sunt
interpretările. În rolurile principale apar
Andi Vasluianu (care lasă la spate ro -
lurile de june-prim) și debutanta Voica
Oltean (premiată la Karlovy Vary cu o
Mențiune specială a juriului), iar din

distribuție mai fac parte Ioana Flora,
David Mihai Blaj, Floriela Grapini,
Angela Ioan, Maria Rotaru, Constantin
Cojocaru, Dorin Andone, Oxana
Moravec, Adina Lucaciu și Nicoleta
Hâncu. Filmul produs de Tudor
Giurgiu și Oana Giurgiu prin Libra Film
e pe ecrane din 29 septembrie 2017.
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Filmul vorbește despre lucruri mari –
moarte, familie, vinovăţie și, când îţi pro-
pui asta, prăpastia pateticului e foarte
mare.
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Poți, pentru că tu când scrii, gân�
dindu�te la personajul tău, îți poți
imagina pe oricine. Poate fi un
prieten sau un mix de mai mulți
prieteni. Poate să arate ca X, dar să
vorbească la fel ca Y și să se îmbrace
ca Z. Nu înseamnă că vei lucra cu ei,
ci că�i împrumuți o viață temporară
personajului, care capătă viața lui
proprie când finalizezi castingul.
Andi nu a dat casting pentru rolul
ăsta. Când am rescris scenariul ra�
dical, în anul în care am filmat, 
ne�a apărut în minte pentru prima
dată. Nu neapărat Vasluianu cel pe
care�l știam din alte filme sau din
viață, ci ceea ce mi s�a părut că ar
putea face în filmul ăsta. Cred că
am avut dreptate. 

E greu să te impui ca femeie
pe un platou de filmare?

Nu e greu, n�are de ce să fie greu.
Nu e o bătălie, nu trebuie să câș �
tigi teren în fața cuiva, să îți arăți
mușchii sau colții și să fii cel mai
tare. O echipă e acolo să te ajute să
faci filmul pe care ți�l dorești. Dacă
reușești să comunici corect astfel
ca ei să înțeleagă care e filmul ăla,
nu e nimic de impus. E vorba de �
spre comunicare și respect. 

Conflicte există întotdeauna
în orice lucru la care mai mulți oa�
meni au un aport creativ. E firesc
și e sănătos – ar fi foarte gre șit să
nu fie așa. Dar la final tu, regizo�
rul, știi cel mai bine ce vrei cu fil�
mul tău. Asta am învățat�o de la
Vivi [Vivi Drăgan Vasile, directo�
rul de imagine al filmului]; când
nu mai ai argumente ca regizor, te
întorci la eterna și imbatabila
frază: „Pentru că așa vreau eu!“.

Andi Vasluianu: 
„Și mie mi se pare că
am depășit un prag“

Cât de greu e să joci o poves-
te care e mai mult pe psiho-
logie decât pe acțiune?

Mi�a plăcut foarte tare scenariul.
Mai dădusem o probă la o altă va�
riantă, pentru rolul unui operator
scandalagiu, care a și dispărut pâ �
nă la urmă din poveste. 

Ultimul draft m�a emoționat
foarte tare. Mă fascinează oamenii
care trec printr�o schimbare inte�
rioară profundă, pentru că și mie
mi se pare că am depășit un prag.
Dacă filmul ar mai continua, pro�
babil că Mazilu ar intra într�o mare
depresie sau ar divorța sau ar învă �
ța ceva din ce i s�a întâmplat. 

Cum ai lucrat cu Iulia?

Absolut minunat! Mai lucrasem o
dată cu ea când era studentă. A
evoluat enorm. Pe lângă că e foarte
deșteaptă, vede foarte bine viața, o
simte în fiecare virgulă a ei. O duce
mintea și mi se pare foarte mișto și
colaborarea cu Ana și Oana.

Hai că ai avut pile, te-a băgat
vară-ta în film. (Andi Vasluia-
nu și Oana Răsuceanu sunt
verișori.)

Da, numai așa am făcut meseria
asta...

Dacă ai fi spus: „Pe aici vreau
să mai schimbați“, nu cred 
că există nu.

O, da, există nu!... Au fost cazuri
când le�am spus: „Băi, n�aș vrea să
duc personajul în zona asta“, iar ele
ziceau: „Ba da, noi așa am vrea“. Le
spuneam „balaur cu trei capete“.
Veneau toate trei la video�assist.
„Aoleu, Doamne, a venit agenția!“,
ziceam. Cu drag, bineînțeles. 

Nu știu dacă e din cauză că e
femeie, dar Iulia e foarte blândă,
știe foarte bine să ajungă unde
vrea. Se mai enervează, dar știe
cum să te ia. După părerea mea, e
în topul regizorilor de la noi.

Faptul că ești tată de fată 
te-a ajutat în relația cu Voica?

Nu neapărat. Mai degrabă m�a
ajutat lucrul cu elevii pe care îi
pregătesc pentru actorie. Voica
însăși trecea printr�o criză și i�a
ajutat al naibii de bine că a luat�o
Iulia în film. Iulia a mirosit�o ime�
diat. E minunată Voica. Avea 15
ani când a filmat, a împlinit 16 în
ultima zi de filmare. Am lucrat,
ne�am jucat, am repetat secvențe
înainte de filmare și am avut și un
hop la scena focului pe care l�am
trecut cu bine. 

Uneori scenele din tre noi doi
au ieșit din primele două�trei
duble, la altele a durat ceva mai
mult. E foarte talentată și e și des�
chisă la treabă.

Dacă tot zici că ai trecut un
prag, ți se întâmplă să te uiți
în urmă?

Eu n�am fost niciodată mulțumit de
ce am făcut până acum. Breaking
News e primul meu film la care am
stat cap�coadă. Inițial plecam la
toaletă. Nu�mi place să mă văd cu
lume multă în sală. Îmi place să le
văd singur, acasă, să le iau la desfă�
cut. Acum chiar mi�a plăcut și nu
neapărat de mine. Adică mi�a plă�
cut de mine mai mult decât îmi
place de obicei, dar m�a luat filmul.

Ai avut scene grele.

Da, dar a fost foarte mișto atmos�
fera la filmare, n�avea cum să nu
iasă și filmul bine. Era Vivi la ima �
gine, pe Iulia o știu de�o viață, erau
vară�mea, Ana – totul a fost o bucu�
rie. N�am întâlnit până acum un film
la care să fie o atmosferă mișto pe
platou și care să nu iasă bine. Uite, și

la Radu Muntean aveam tot genul
ăsta de distracție; la Furia, la Hârtia
va fi albastră ne�am superdistrat.
Când nu cunoști regizorul, îți tre�
buie un timp să te deschizi. Deși, la
vârsta mea, mi�e mult mai ușor să
rela ționez cu oamenii, pentru că am
înțeles că ăsta sunt. Plus că mi se
pare aberant să te confecționezi,
mai ales în meseria asta.

Înțeleg că ai o perioadă cu
multe proiecte în cinema. 

Da, toamna asta mai iese Octav [de
Serge Ioan Celebidachi] unde am
un rolișor, o să iasă Hawaii [de Jesús
del Cerro], care inițial se numea
Uruguay, și unde am rolul principal
negativ (un securist de pe vremea
lui Ceaușescu) și o să mai fac un
scurtmetraj cu Iulia în decembrie.
Joc și în Moromeții 2 care se fil�
mează acum. Sunt norocos, ce să zic. 

În teatru m�am băgat și mai
mult și îl ador, îmi place din ce în
ce mai mult. Aici ai posibilitatea
să te duci adânc în personaj. Cred
în continuare că teatrul clădește,
iar filmul profită de ce faci în 
teatru. Anthony Hopkins, Peter
O’Toole, Richard Burton, Spencer
Tracy, care mie îmi plac cel mai
mult, erau mari actori de teatru.
Cine face teatru are în ochi expe �
riența rolurilor mari, are siguranță,
relaxare, o anume forță în joc. Aura
lui e mult mai puternică.

Elevilor pe care îi pregătești
pentru actorie ce le spui 
la primele întâlniri?

În primul rând le spun că fiecare
minut din viața lor contează. Toa �
te gesturile sunt importante și
tre buie să le urmărești fără să fii
încordat. Cred foarte tare că, dacă
vrei să faci meseria asta à la lon�
gue, trebuie să lucrezi la interior.
Încă de la primele întâlniri le dau
temă ca o oră pe zi să stea cu ei
înșiși, în liniște. Asta fac și eu de
20 și ceva de ani. E un soi de me �
ditație, de introspecție, un fel de
duș – nu pot fără. Ține de un soi
de spriritualitate în care cred. 

Probabil că orice meserie ai
fi ales ai fi pus-o în legătură
cu evoluția interioară.

Posibil, poate așa sunt făcut. Totul
ține de evoluție, cred că de asta și
venim pe pământ. Când înțelegi că
orice om are o istorie și că nu tre�
buie să�l judeci... Dacă ai genul
ăsta de gândire, și rolurile vor fi
superficiale. Trebuie să tratezi
orice personaj ca pe tine însuți. 

În film, ce crezi, de ce Mazilu
nu recunoaște că a fost ideea
lui să intre în hală? 

De frică să nu�și piardă statutul în
ochii lumii. „Când ți�e prea bine e
rău“, sună o replică dintr�o piesă
în care joc. I se potrivește lui Ma�
zilu. Amorțești când ți�e prea bi �
ne, te relaxezi. De asta mi se pare
bun filmul, pentru că toți avem
momente când suntem lași. Până
ne iertăm, durează.

Ce te motivează când faci o
piesă sau un film și nu ies
bine? 

Dacă am dat cât am putut de mult,
pot pune capul pe pernă, dar dacă
și regizorul și ceilalți au lăsat�o
moale...

Te macină un eșec?

Rău! Am senzația că n�am dat
atenție cât trebuia, iar la următo�
rul proiect păstrez tot timpul
amin tirea rolului precedent. Dar
nu mi s�a mai întâmplat, pentru că
de pe la 35 de ani n�am mai lăsat
lucrurile. Oricum, cu cât trece tim�
pul și începi să cauți mai mult, cu
atât îți dai seama că e mai greu.
Sanda Manu ne spunea: „Să vă fie
frică de rolurile care ies ușor“. 

Eu mă joc la filmări pentru că
ăsta e felul meu de a mă relaxa.
Alți actori stau în cabină. Eu nu
vreau să�mi omor naturalețea și
așa mă și simt bine. Cred că tre�
buie să ai un soi de detașare. Se�
riozitatea strică. Mă uit mult la
stand�up comedy. Îmi plac spiritul
de observație și detașarea actorilor
tocmai pentru că stand�up�urile
sunt lucrate. Nu poți să nu te uiți
la lume dacă nu ești detașat.

Asta ziceai și acum 10 ani, tot
în „Suplimentul de cultură“.

Mă fascinează că oamenii nu�și
pot permite să greșească. Eu, dacă
pe scenă nu scot vulnerabilitatea
în față, nu sunt deloc atrăgător. În
viață la fel. Bărbații vulnerabili
sunt fascinanți. De ce oamenii vor
să fie tot timpul puternici când
suntem, de fapt, ființe fragile?
Devin puternic atunci când sunt
fragil. Așa e și Mazilu.

El devine vulnerabil când
apare copila care-l scutură.

Și când minte. Acolo se strică pu�
terea. E groaznic pentru un om
care a mințit și care știe că a min �
țit. Revenind la ce spuneam, eu
știu cel mai bine unde scârțaie și
când scârțăie. Sunt câțiva oameni
extrem de apropiați cărora le spun
real ce am trăit acolo; când ei, care
îmi știu toate secretele, vin și�mi
spun că ceva nu e bine, îi cred.
Prima persoană e soția mea, a
doua e taică�meu. Ei îmi zic direct
ce cred, nu mă menajează. n SDC
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Eu n-am fost 
niciodată mulţumit 
de ce am făcut
până acum. Brea-
king News e primul
meu film la care am
stat cap-coadă.
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Cartea Sărbătoarea continuă
(traducere din limba engleză și
note de Ionuț Chiva) a fost pu �
blicată la Editura Polirom în
anul 2008.

Scumpe domnule Hemingway,
am fost prea tânăr când v�am în�
tâlnit. Nu știam nici literatură,
nici viață. Bineînțeles că v�am
găsit exagerat. Eram destul de
sigur că până la treizeci de ani voi
da o carte mai bună decât Fiesta
(The Sun Also Rises, în original).
Eram nebun, eram arogant, și eu
beam tot ca să fac oamenii mai
interesanți, și eu trăiam cu pisto�
lul la tâmplă sau la inimă, cred că
până la urmă ne�am fi înțeles

bine. Dar nu v�ați numărat nicio�
dată printre ai mei. L�am preferat
întotdeauna pe domnul Fitzge�
rald, imaginați�vă numai!

A trecut ceva vreme de când
nu mai am treizeci de ani, n�am
dat nici o capodoperă, ba chiar
dimpotrivă. 

Măcar acum știu că nu e bine
să existe ierarhii între scriitori. 

Domnule Hemingway, căci
Papa nu îndrăznesc totuși să vă
numesc, am fost cândva până în
Havana. Sunteți încă acolo, cuba�
nezii nu v�au uitat, mi�am băut
mojito�ul în Bodeguita del Medio
și daiquiri�ul în El Floridita, n�am
avut bani să trag la hotelul Ambos
Mundos, dar la ferma dumnea�
voastră tot am ajuns. Să știți:Pilar
e în continuare o barcă superbă,
ea n�a cunoscut moartea. 

Nu o să vă ascund adevărul:
chiar și în Cuba vă găseam legenda
obositoare. Și iar au trecut anotim�
purile și, fără să înțeleg măcar, mă
despărțeam de dumneavoastră și
vă uitam. Și s�a făcut o altă primă�
vară și ceva s�a întâmplat. 

Domnule Hemingway, mi v�a
readus în minte o tânără scriitoare
pe care n�am văzut�o. Să vă poves�
tesc: era primăvără, eram să rac,
stăteam într�un hostel cu paturi
supraetajate în orașul Amster�
dam. Eu eram în patul de deasupra,
dacă mă ridicam în capul oaselor
atingeam cu creștetul tavanul, iar
ferestre acolo nu existau.

Într�o noapte, în camera aceas �
ta a intrat o fată. S�a așezat în patul

de jos și�s�a ascuns după un pro�
sop. N�am coborât, n�a urcat, am
avut dialog. Am întrebat�o câți ani
are. Avea douăzeci și cinci de ani,
am oftat. Am întrebat�o cu ce se
ocupă. Era scriitoare. Am între�
bat�o care este scriitorul ei prefe�
rat. Mi�a spus numele dumnea� 
voastră. Am combătut�o, v�am com �
 bătut. Avea contrargumente, îi
erați idol. Obosit să vă fiu în con�
tra, am adormit. În zori, tânăra
scriitoare a plecat. 

A fost o zi lungă cea care a în�
ceput atunci. Am navigat pe cana�
lele din Amsterdam și m�am gân dit
că poate greșesc în chestiunea
Hemingway. Au trecut alte câteva
luni și am început să vă recitesc.
În mine a început să crească un
entuziasm copilăresc și mi s�a fă �
cut o poftă grozavă să scriu din
nou. Și asta e singura unitate de
măsură pe care o cunosc:un scrii�
tor e cu atât mai bun cu cât te faci
mai mult să vrei să scrii. 

Domnule Hemingway, m�a
înnebuit Sărbătoarea continuă.
Astăzi am oprit timpul, astăzi am
citit�o. E o carte pe care nimeni nu
o numește când vă enumeră vâr�
furile. Ceilalți greșesc.

Ați scris�o târziu, când deja
erați considerat paranoic (erați
paranoic, dar aveați și dreptate,
chiar vă urmăreau agenții fede�
rali) și chiar epuizat, dacă nu ex�
pirat literar (mereu au existat
radicali fără orizont). Ați scris�o 
la timpul potrivit: ce splendidă 
întoarcere în Parisul tinereții

dumneavoastră e aici! Și nici mă �
car Bătrânul și marea nu spu ne
de spre dumneavoastră cât aceas �
tă Sărbătoare continuă.

Domnule Hemingway, acum
știu: ați căutat cu groază un ade�
văr care nu există. L�ați căutat
sincer:un adevăr înalt care să jus �
 tifice, pe pământ, viața. De aceea
e minunată melancolia din Săr�
bătoarea dumneavoastră, ea m�a
adus în pragul dansului. E mi�
 nunat să fii tânăr și să fie secolul
XX și să fii la Paris și, de aici, să
scrii despre Michigan, și să mai
fie și respi rația unei femei pe
care o iubești, scăldată în razele
lunii. Poate că greșesc, dar deja
e mult prea târziu ca să îmi mai
pese: cred, domnule Heming �
way, că tocmai v�am citit testa�
mentul. n SDC

ANDREI CRĂCIUN
CULEGĂTORUL DE HARFE

Scrisoare către 
Ernest Hemingway 

1.
Ies în spatele casei, să�mi beau
cafeaua. Afară e frigul ăla fain al
dimineților de toamnă, care te
face să dârdâi când duci cana la
gură. 

Aștept să mă încălzesc, dar tot
scap dinții la trap. Intru și�mi iau
un hanorac. Revin și aud un copil
din vecini urlând:

— Mamaaaa! Mamaaa!
— Ce�i, măi? Ce vrei? îi răs �

punde o voce plictisită.
— Vreau înghețată cu popcorn.

2.
Aveam o geacă tare faină – geaca
mea de suflet, bună și la vânt, și la
ploaie, și la răcoare, și la frig�frig,
de munte, da’ și de oraș – pe care

n�am mai găsit�o cam din peri �
oada în care m�am mutat la casă.
Între timp, am răscolit periodic și
obsesiv podul casei, birourile de la
serviciu, mașina, casele părinților
și ale prietenilor – neam, nicăieri!
S�o fi pierdut, să�mi fi căzut pe ne�
observate, exclus. Doar nu poți
pierde o geacă ca și cum ar fi o
cheie. Trebuie să exis te pe undeva,
mă gândeam, lăsată de mine.

În perioadele cu multă mun �
că, cu o tonă de informații acumu�
late într�o singură zi, memoria
mea o ia razna, îmi joacă feste,
uneori uit ce�am vorbit ieri, al�
teori îmi pot aduce aminte pe de
rost programul FILIT integral 
și toate discuțiile pe care le�am
purtat cu fiecare invitat în parte.

Na, ideea e că nu�i chiar OK ce mi
se întâmplă, dar tocmai am des�
coperit un avantaj al epuizării fi�
zice și psihice, al informațiilor
care�mi vin random în cap, chiar
și când îmi propun să mă relaxez
pentru o oră.

Acum, când mi�am pus în cui
geaca aia de munte urâtă, mi�a
venit brusc în minte unde am lă �
sat�o pe aia mișto: într�un cuier
dintr�un bar, peste drum de hotel,
cu doi ani în urmă, la doar vreo
zece mii de kilometri depărtare,
în Seattle. 

3.
În autobuzul aglomerat, după ce
compostez biletul, mă atârn de�o
curea din tavan și mă uit aiurea.
Imediat văd alături, așezate pe
scaun, două fetițe de vreo zece
ani, îmbrăcate la fel. Par gemene.
Una cu ochii în mobil, alta eva�
luând din priviri oamenii din
preajmă, inclusiv pe mine. Apoi se

ridică și�i oferă locul unei bătrâ �
ne. Care nu�l vrea:

— Mulțumesc, stai tu dră �
guță. Eu cobor la prima. 

La următoarea stație, după ce
se închid ușile, privește repede în
jur și îi oferă locul unui domn
abia urcat. Care tot nu�l vrea. Și
tot așa, de fiecare dată când apar
noi persoane lângă scaun, scă�
zând limita de vârstă.

Cobor după vreo zece stații,
tare bucuros că încă nu�s atât de
bătrân încât fetița aia super�poli�
ticoasă să�mi fi oferit mie locul ei
pe care nu�l voia nimeni, cum în�
cepusem să mă tem. 

4.
Am o vârstă, dar nu pot pricepe
de ce la schimbarea cărții de iden �
titate e nevoie să prezinți certifi�
catul de naștere în original. Păi,
cartea de identitate pe care o pre �
dau nu�i suficientă dovadă că
exist, că m�am născut, că am tot

prezentat certificatul de naștere
de la primul buletin încoace? Sin�
gura noimă a solicitării ar fi doar
dacă statul face vreun stu diu so�
ciologic prin care să verifice cât
de grijulii sunt cetățenii cu pri �
mul act birocratic din viața lor.
Altfel, povestea e așa: certi fica �
tul meu de naștere ara tă ca unul
dintre manuscrisele de la Marea
Moartă și mă tem că n�or să�mi
schimbe ăștia cartea de identi�
tate. n SDC

Zile de toamnă
FLORIN LĂZĂRESCU
ÎNTÂMPLĂRI 
ŞI PERSONAJE
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Sunt unul dintre sutele de mii –
ba nu, milioanele de români care
au ieșit în stradă ca să manifes�
teze pentru democrație în ulti�
mul sfert de secol și mai bine. De
la începutul lui 1990 am partici�
pat la manifestații mai mari sau
mai mici, la început în coloane
parcă nesfârșite, cu care traver�
sam orașul vara și iarna, pe
vreme bună și pe ploaie ori nin�
soare, iar apoi în grupuri tot mai
mici și cu speranțe asemenea.

Pe atunci speram. Ne puneam
speranțele în partidele politice
așa�numite de dreapta, în vestita
și slăvita opoziție politică româ�
nească, care, deși bine inten țio �
nată, părea prea slabă și avea
nevoie de sprijinul societății ci�
vile în lupta cu foștii securiști și
activiști PCR. Așa credeam atunci.

Nu mai cred. De aceea sper că
îmi va fi iertat titlul oarecum ne�
cuviincios – care cred totuși că i�ar
fi plăcut regretatului Luca Pițu –,

mai ales că, odată cu trecerea ani�
lor, văd în ceea ce numeam „opo �
ziție“ mai degrabă o altă față a
fripturismului politic. Poate că
singurul partid de opoziție auten�
tică de după decembrie 1989 a
fost Partidul Național�Țărănesc din
perioada lui Corneliu Coposu –
deși a avut și el personajele lui
dubioase, chiar prea multe. Alt�
fel... Dumnezeu cu mila!

Îmi aduc aminte ce lamen �
tații s�au iscat recent la alegerea
Gabrielei Vrînceanu�Firea în func �
ția de primar general al Bu cu �
reștiului. Chiar dacă înaintea ei
pesediștii l�au mai avut și pe So �
rin Oprescu, este prima dată când
partidul�stat, PSD�ul, câștigă ofi�
cial, prin vot popular, primăria
Capitalei. Mai mare jalea! Iată, și
acest bastion al luptei împotriva
pesedizării a căzut în fața presiu�
nilor politice. De vină sunt tinerii
care n�au ieșit la vot. Sau bătrânii
care au votat cu gândul la pungile
cu făină și subvențiile promise de

social�democrați. Sau hipsterii.
Sau mafia. De vină e oricine, numai
opoziția cea pură și eroică nu.

Ei, dar hai să ne amintim câ�
teva dintre personajele opoziției
care au ocupat funcția de primar
al Bucureștiului: Crin Halaicu,
candidatul Convenției Democra�
tice, liberal și, ulterior, milionar,
Victor Ciorbea, ulterior prim�mi�
nistru al României, azi Avocat al
Poporului, Viorel Lis, mai cunos�
cut ca subiect de cancan TV îm�
preună cu soția lui, și Traian Bă� 
sescu, care... dar cine nu�l cu noaș te
pe apărătorul de ieri al DNA�ului
pe care îl spurcă azi? Sute de mii
de oameni i�au votat plini de spe �
ranțe, au lipit noaptea afișe cu
chipurile lor, au ieșit la mitinguri
de susținere, s�au certat cu prie�
teni și rude – vă dați seama? Pen�
tru Viorel Lis, pentru Crin Halai cu,
pentru etc., etc. Toată crema asta
a opoziției n�a dovedit că ar fi cine
știe ce lumină a democrației și
administrației. Chiar dimpotrivă.

Oricât de mare ar fi azi dezastrul
din Capitală, el nu i se poate pune
în cârcă exclusiv PSD�ului. Toc�
mai în anii de mandat ai primari�
lor din așa�zisa opoziție s�au dat
marile tunuri imobiliare, s�au con �
cesionat și vândut spații comer�
ciale, s�au făcut afaceri de zeci de
milioane de euro (sau dolari).
Toți au avut grijă de apro piații
lor și de rețelele de partid. Doar
de locuitorii Bucu reștiului, de
votanții lor entuziaști au uitat. Și�
atunci la ce folos un primar al
opoziției? își vor fi zis bucureș �
tenii. De ce n�am încerca și cu o fe�
meie pesedistă? Sincer să fiu, nu�i
pot acuza pentru asta. După ce 
te�ai fript de patru�cinci ori la rând
cu buna opoziție, parcă îți ajunge.

Victor Ciorbea e un caz�școală.
Din sindicalist și vajnic adversar al
social�democraților, a devenit în
2014 Avocat al Poporului tocmai la
propunerea PSD, partid pe care îl

menajează mai mult sau mai puțin
discret încă de pe vremea guvernu�
lui Ponta. O fi de înțeles, are și omul
o vârstă, are datorii, trebuie să
pună o pâine mai albă pe masa de
mahon, ce rost are să lupte cu mo�
rile de vânt? Că vor fi crezut odi�
nioară oamenii în el și în rec ti�
tu dinea sa morală – nu mai con�
tează. Nici măcar nu e singurul,
dacă asta reprezintă o consolare. E
doar unul dintre numele răsună�
toare care au făcut în România
postdecembristă ceea ce spuneam
la început: opoziția caprei. n SDC

RADU PAVEL GHEO
ROMÂNII E DEŞTEPŢI

Opoziția caprei (I)

De luni bune, de când PSD a
călcat cu ambele picioare linia
roșie, România a ieșit din limi �
tele jocului democratic. Insti �
tuțiile rezistă cu greu asaltului
PSD, jurnaliștii nu mai sunt în
stare de analize lucide, ci sunt
obligați să se poziționeze, iar
președintele vorbește și el, pe 
un ton grav, despre nevoia unei
implicări civice maxime.

E o stare de alertă nedeclarată, un
război intern de uzură, care s�a
declanșat imediat după ce PSD a
câștigat alegerile din decembrie
2016. Niciodată parcă în ultimii
10 ani atmosfera n�a fost atât de
apă sătoare, pentru că PSD de 
odi nioară nu acționa atât de cinic
și de brutal cum face azi partidul
lui Dragnea. Guvernarea PSD se
reduce doar la acapararea Jus �
tiției. Iar toamna asta se dă asal �
tul final. Nu mai e timp de nuan țe.
Nu�i interesează pe cei din PSD
cum merge economia, de ce sun�
tem în coada Europei la mai toate
capitolele, ci doar să scape de
problemele penale care s�au tot
acumulat.

Vedem o unitate în interiorul
PSD cum n�a mai fost de pe vre�
mea când formațiunea era con �
dusă de Iliescu. Ce i�a apucat pe
social�democrați? E așa o dragos �
te nebună față de Dragnea? E Bă �
dălău personaj carismatic și urmat
de mase? Nici vorbă, firul roșu
care ține strâns partidul e lupta
împotriva Justiției. Prea au suferit
pesediștii în ultimii ani, n�au avut
o clipă de liniște pentru a�și vedea
senini de afaceri și de propriile
interese. Cum adică să fii baron
de județ, să ai totul la picioare, să
pui miniștri și secretari de stat, să
învârți pe degete comunitatea
locală și cea de afaceri, dar să nu
te poți bucura de toate as tea? Dar
cine e DNA? Ce vor Ko vesi, neam �
țul de la Cotroceni, ambasadele și

nebunii din stra dă? E complicat
să trăiești zi de zi cu spaima că vin
procurorii peste tine. Iar când ai
în fruntea partidului un personaj
la rându�i în colțit de probleme
penale, lupta cu dușmanul e mult
mai ușoară.

Nu cred că mai e cineva pre�
ocupat la ora asta la vârful PSD
de problemele țării. Singurul lor
scop e să domesticească Justiția.
Adică să�i lase în pace. Dacă de
mâine procurorii anti�corupție 
i�ar ocoli pe politicieni, atunci am
trăi în cea mai liniștită țară. Într�un
paradis al hoției. Ar putea sta
Kovesi în fruntea DNA până la
pen  sie, ce treabă ar mai avea Drag�
nea, Nicolicea, Codrin, Olgu ța sau
Călin Aldistul cu nemernicii de
procurori? S�ar duce și ei liniști �
ți la bilanțul instituțiilor de forță
și ar aplauda frenetic acti vitatea
acestora.

Partea proastă pentru oame�
nii ăștia e că mai sunt vreo câțiva
în țărișoara asta care mai cred în
dreptate, în valori și în demo �
crație. Că sunt doar trei din zece
oameni care se opun balaurului e
mai puțin important. Adevărul nu
poate fi ocolit, iar manipularea nu
ține chiar la toată lumea. 

Cine sunt cei care nu se lasă
încălecați de poveștile celor de la
PSD și ALDE? 

1. Președintele Klaus Iohan�
nis. Mulți l�au bănuit măcar de o
înțelegere pe sub masă cu PSD
pentru obținerea unui al doilea
mandat prezidențial. Posibil să fi
fost o intoxicare tocmai pentru 
a�l discredita în ochii celor care
își mai pun speranțe în actualul
președinte. Ieșirile lui Iohannis
de săptămâna asta au spulberat
ipoteza blatului, președintele
spu nând răspicat că Sevil Shhai�
deh și Rovana Plumb trebuiau fie
să demisioneze, fie să fie demi+
se. Klaus Iohannis e principalul
pion în bătălia cu PSD. Stă bine
la capitolul credibilitate și se
ferește de bâlciul politic. Aluat
nemțesc pus la dospit în covată
românească.

2. Facebook, câteva gazete și
site�uri, plus doi�trei moderatori
TV. Peisajul media e înfiorător, iar
audiențele cele mai mari le au te�
leviziunile prietene PSD. Totuși,
adevărul iese la iveală. 

Rețelele de socializare își do�
vedesc eficiența, acolo oamenii
spun ce gândesc și transmit mai
departe ce simt. Chiar dacă au apă�
rut tot felul de site�uri ce răspân�
desc lucruri halucinante, infor� 
mația circulă. Iar dacă stai cât de
cât bine cu logica, atunci nu�i
prea greu să înțelegi ce se întâm�
plă și cine minte de dimineață
până seara.

3. Strada. E zona pe care n�o
controlează PSD. Degeaba au în�
cercat Codrin și vreo câțiva amici
de sector să adune în iarnă mul �
țimi de oameni, că nu le�a ieșit.
Cine s�ar mai duce azi în stradă
pentru a�l apăra pe Dragnea? Po�
sibil ca PSD să poată aduna
25.000 de membri la un miting în
București, dar efortul ar fi uriaș.
Iar a doua zi piața ar rămâne
goală. Societatea civilă rămâne
până una�alta aliat de nădejde al
președintelui. Nu degeaba a făcut
apel șeful statului la implicare ci�
vică maximă. 

Urmează zile și săptămâni de�
cisive, iar bătălia va fi tranșată
într�un fel sau altul. E riscant să
anticipezi un verdict, dar singura
speranță a celor care încă mai
cred în adevăr și dreptate e ca lu�
crurile măcar să poată fi îndrep�
tate, dacă răul va fi la un moment
dat făcut. n SDC

Asaltul final

FLORIN GHEŢĂU
VAGONUL CU VORBE

Guvernarea 
PSD se reduce
doar la acapararea
Jus tiţiei. Iar toam -
na asta se dă asal -
tul final.

Toţi au avut grijă de apropiaţii lor 
și de reţelele de partid. Doar de locui -
torii Bu cureștiului, de votanţii lor entu -
ziaști au uitat.



Între timp, cu mai mult spirit co�
mercial, Electrecord își continuă
intensa operațiune de educare a
publicului japonez, punând pe
piață în aceeași perioadă a Festiva�
lului „George Enescu“ o ediție a În�
registrărilor complete din Ro mâ� 
nia ale violonistei Lola Bobescu și,
anunțată să apară, o ediție Ion
Voicu în concert la Festivalul
„Enes cu“. În program, reluări de pe
mai vechi LP�uri, concertele pen�
tru vioară și orchestră de Proko�
fiev (Nr. 2, din 1961, cu Barbirolli),
Beethoven (1985, cu Jean Peris�
son), Bruch (Nr. 1, 1981, cu Isaac
Karabtchevsky), Ceaikovski (1988,
cu Vjekoslav Šutej).

Nimeni nu pare să se gân �
deas că – și cine ar aproba la So�
cietatea Radio? –să pună la vân za�
re înregistrări documentare, așa
cum procedează INA, ale unor
emisiuni și interviuri muzicale de
excepție, cum au fost cele reali�
zate de doamna Despina Peticel.
Mă întreb câți le�au auzit sau
citit, în cele trei volume apărute
la Editura Muzicală între 1990 și
2001. Sunt voci și „destăinuiri“
care ar trebui reauzite, precum
cele, aleg la întâmplare, ale lui Di�
mitrie Cuclin, Serafim Antropov,
Ludovic Feldman, Harry Brauner,
Cela Delavrancea, Constantin
Bobes cu, Constantin Bugeanu și,
nu ultimul, a compozitorului Mar �
cel Mihalovici. Interviul cu acesta
se găsește și în volumul omagial
realizat cu decenii în urmă de Va�
leriu Râpeanu și Alice Mavrodin,
ce ar trebui și el retipărit (pagi�
nile îngălbenite ale volumului
meu din ediția a II�a, 1990, încep
să se fărămițeze).

Vocea lui Marcel Mihalovici, a
tânărului parizian începând din
1919 și prietenul din ultimii ani de
viață ai lui George Enescu, o puteți
asculta deocamdată în seria de emi�
siuni ale lui Robin Livio, Parisien
d’ou vient tu?, difuzată pe France
Inter în 1953. Cum am procedat cu
interviurile cu Stan Golestan și
George Enescu, îl transcriu și pe
acesta. Poate, într�o altă lume, Ra �
dio România Cultural va difuza
aceste interviuri, iar Editura Casa
Radio va realiza, în coproducție cu
INA, câteva discuri documentare.

La întrebarea „rituală“ a in-
terviurilor lui Robin Livio,
Marcel Mihalovici răspundea:

— Vin de la București. Am
venit în urmă cu circa 34 de ani
pentru a lucra compoziția cu Vin�
cent d’Indy la Schola Cantorum.
Am fost elevul lui timp de cinci
sau șase ani. Părinții mă trimise �
seră pentru un an și, iată, Parisul

are atâtea atracții pe trotuare. Am
început să compun de la 11 sau 12
ani. Trebuie să spun că o făceam
de o manieră mai mult sau mai
puțin clandestină. Izbucnise răz �
boiul. Am intrat într�o bancă pe
care o conduceau unchii mei la
București și trebuie să spun că am
aranjat să fiu plasat lângă casa de
bani. De ce? Fiindcă acolo eram
singur toată ziua și puteam să
compun. [...] Stăteam acolo, îmi
amintesc, și am schițat o operă
întreagă pe un text de Rabin dra �
nath Tagore. Era în 1917 sau 1918,
Enescu tocmai revenise la Bucu �
rești, după anii dificili în Moldo �
va. Și atunci, într�o zi, mi�am luat
curajul în dinți și m�am dus la el
cu o grămadă de compoziții de�ale
mele. El a venit într�o zi acasă la
noi și i�a întrebat pe părinți dacă
nu voiau să mă trimită la Paris. Nu
aveam pe atunci prea multă cul �
tură muzicală, iar d’Indy – față de
care astăzi am un spirit mai critic –

reprezenta pentru mine un mare
maestru. Este sigur că Pa risul îmi
punea în față niște po si bi li tăți
imense de a�mi îmbogăți (cultu �
ra), că, pe de altă parte, re prezen �
ta o piață extraordinară de muzică.

— Publicul vrea ca muzicienii
să aibă un fizic, o înfățișare, o ți n u �
 tă specială. Vincent d’Indy cores �
pundea acestei definiții?

— Cu siguranță. Și îmi amin �
tesc: era foarte înalt, avea părul
lung, alb, un aer demn și nobil;
îmi amintesc și că purta o pălărie
mare neagră și că noi, toți elevii
săi, purtam la fel pălării mari ne �
gre și părul lung.

— O altă tradiție vrea ca toți
artiștii, muzicienii și ceilalți, care
ajung la notorietate și bogăție, să
cunoască luni, ani uneori, de viață
dificilă;perioadă, de altfel, care for �
mează amintirile care contează cel
mai mult în cariera lor. Ați cu �
noscut și Dvs. o asemenea epocă?

— Bineînțeles, bineînțeles, am
cunoscut și eu momente foar te di�
ficile. Îmi amintesc foarte bine că
am cântat într�un cinemato graf,
unul frecventat de numeroși domni
cu caschetă. Era la Cinema de
Mille Collonnes.

—În ce cartier? 
— Era pe Rue de la Gaîté.
— Erați pianistul...
— Nu, nu, eram violonistul.

Era și un pianist și se trăgea asupra
lui: era chel, iar creștetul îi de �
pășea puțin cortina care ne as�
cundea de public. La pauză, pentru
acești domni cu caschetă era o
mare distracție să treacă prin
spatele lui și să�i dea o palmă pe
chelie. Era, altfel, un om cu un 
vocabular muzical foarte special.

Când i se părea că ajungeam la un
pasaj muzical dificil, deosebit de
greu, îmi spunea întotdeauna cu
accent parizian: „Atenție la intes�
tine!“. Îmi amintesc că mai era și
un contrabasist, care semăna cu
Clemenceau. Pianistul mi�l lăuda:
„Este un vechi director al Operei –
îmi spunea el. Este puțin surd, dar
ce muzician!“. Și era, evident, surd,
fiindcă nu și�a acordat niciodată
contrabasul – și am cântat acolo
mai multe luni –, întotdeauna
dez a cordat cu aproape un ton.

— La ora actuală vă simțiți
mai mult parizian decât francez?

— Cu siguranță. Inima mea
bate, desigur, pentru Franța, dar
mă simt parizian.

— În ce cartier al Parisului
locuiți?

— Locuiesc, firește, în Cartie �
rul Latin.

— Despre acest Paris care a
reușit să vă înghită și a făcut din
Dvs. un adevărat parizian și din
creația Dvs. o operă în întregime
pariziană, care ar fi formula inti �
mă pe care ne�ați propune�o?

— Aș spune că, pentru mine,
Parisul e o intersecție minunată
în care de secole întregi și�au dat
întâlnire atâtea mari idei, unde 
s�au confruntat un număr atât de
mare de formule estetice venite
de pretutindeni și care, cernute
prin spiritul acestui oraș, au dat
artei care se face aici o față atât de
aparte! O artă care, să o spunem,
este în esență mult mai mult pa �
riziană, decât franceză. n SDC
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VICTOR ESKENASY
SCRISOARE CĂTRE
MELOMANI
„Muzica nu trebuie înţeleasă, 
ea trebuie ascultată“ 
(Hermann Scherchen)

VOCILE MUZICIENILOR ROMÂNIEI (III)

Interviuri uitate, interviuri 
de arhivă: Marcel Mihalovici
Am ascultat și săptămâna aceasta generoasele
înregistrări documentare pe care le oferă Insti-
tutul Național al Audiovizualului (INA), din care
fac parte și emisiunile din 1953-1954 ale ziaris-
tului și producăto rului radio originar din Româ-
nia, Robin Livio, care i-a intervievat, între mulți
alți români parizieni, pe George Enescu și Eu-
gène Ionesco. Ascultându-le, mă gândeam la
haosul mediatic din România și la incapaci -
tatea instituțiilor culturale de a urma o politică

educațională consec ventă și de a valorifica
arhivele sonore pentru binele noilor generații.
Radio România, în primul rând, la a cărui
editură Casa Radio nu a mai apărut nici un
disc cu ocazia Festivalului „George Enescu“.
Unele excelente, publicate cu ani în urmă, se
mai regăsesc măcar cu numele în catalog – 
fie și sub forma ce te face să zâmbești, „În
stoc: Nu“. Altele, cum este Oedipe-ul dirijat 
de Constantin Silvestri, au dispărut cu totul.

Robin Livio 
(foto col. Victor Liviot, Paris)

Marcel Mihalovici



Închipuiți�vă alerta în care am
intrat marți, când computerul de
la birou a refuzat să mai func �
ționeze! Se deschidea, lucra
puțin, apoi se închidea inexplica�
bil. Telefoane, echipe de inter �
venție, alarme, cabluri, mufe,
tehnicieni, computeriști, panici
pe toată linia. 

Firește că aveam un backup, pre�
cedente experiențe similare m�au
învățat minte, dar chestiuni ultra�
urgente se cereau soluțio nate exact
atunci. Din fericire, în scurt timp,
totul s�a rezolvat. Problema era un
acumulator auxiliar pe care�l folo�
sesc pentru ca eventualele căderi
de curent, des tul de frecvente, să
nu�mi afec teze munca. L�am înlo�
cuit și totul a mers strună. 

Toată lumea interesată de
această a X�a ediție a Festivalului
Internațional de Teatru pentru Pu�
blicul Tânăr mă întreabă ce reco�
mand din programul abundent. Nu
pot decât să vă recomand... totul.
Bread and Puppet Theater, Gigi 
Căciuleanu, Radu Afrim, Gianina
Cărbunariu, Bobi Priocop, Andrei
Măjeri, Cinty Ionescu, Teatrul Giuv�
lipen, artiștii veniți pentru prima
oară în România, numai la Iași (din
SUA, Vietnam, Australia, Noua Zee�
landă, Canada, Afri ca, Brazilia, Sco �
ția, Anglia, Grecia etc.). Cel mai bine
e să citiți programul cu detalii,
genul de spectacol, povestea (dacă
are una), actorii din distribuție, re�
gizorul, să vedeți recomandările pe
vârste. Și să alegeți! 

Teatrul „Luceafărul“ a pro�
dus, pentru FITPTI, un proiect
ieșit din obișnuit – Harta senzo�
rială a Iașiului. E o combinație
spectaculoasă de teatru, istorie
culturală şi patrimoniu, care își
propune să readucă în prezent
secvențe importante din trecutul
orașului. Case uitate, cu episoade
semnificative pentru zestrea spi�
rituală a României și nu numai, și
elemente specific teatrale sunt
reunite într�un tur performativ în
care memoria va fi reactivată pe
cale senzorială. Fiecare partici�
pant la acest tur va trebui să aibă la

el trei obiecte pe care le�ar lua
oriunde s�ar duce. Echipa pro �
iectului îi include pe Cristina Mo�
dreanu (concept și coordonare
ar tistică), Maria Draghici (grafică și
video�documentare), Ioana Gon țea
(documentare), Ioana Iordache,
Elena Zmuncilă, Dragoș Maftei și
George Cocoș (actori). Traseul pre�
supune popasuri în câteva locuri
speciale, o serie de instalații video
și audio site�specific prezentate fie
în case private, acolo unde este po�
sibil, fie în spa ții publice cu o isto�
rie semnificativă, completate de
conver sații cu persoane de care se
leagă istoria casei. Trecutul și pre�
zentul ora șului se întâlnesc în acest
fel foarte special. 

O TRUPĂ DE O LONGEVITATE
EXTRAORDINARĂ

Bread and Puppet Theater a fost
fondat de Peter Schumann în anii
’60, iar ceea ce a cucerit atunci și a
rămas la fel de intens și acum e
componenta militantă a produc �
țiilor sale. Schumann are acum în
jur de 80 de ani, dar nimic din tre�
cerea anilor și din dificultățile ine�
rente întâmpinate în cursul atâtor
decenii de activitate, într�o cultură
intens concurențială, un de trebuie
realmente să te bați pentru fiecare
proiect, nu i�au temperat avântul
artistic și civic. În continuare, pro �
ducțiile culturale Bread and Pup�
pet sunt inspirate din problemele
momentului – înarmare, război, ne�
glijarea planetei, foametea, libe ra�
 lis mul ve ros etc. basic bye bye can �
tastoria extravaganza este titlul a
ceea ce artiștii Bread and Puppet
vor prezenta în această primă vizită
festivalieră în România, exclusiv la
Festivalul Internațional de Teatru
pentru Publicul Tânăr Iași. 

Sâmbătă seara, de la ora 19,
scriem prin FITPTI istorie teatrală
la Iași. Seara va include cinci can�
tastoria (formă de reprezentație în
care actorii susțin numerele în
forme cântate a capella): 1.The
Foot, 2. Fire, 3. Tina, 4. 3/4 Empire,
5. Possibilitarians, creații realizate
de Peter Schumann în diverse etape

ale traseului său creator, de la înce�
putul anilor ’80 până în 2017. Va fi,
într�un fel foarte special, posibilita�
tea de a recupera ceea ce publicul
român nu a avut ocazia să vadă
până acum, coborând în timp în is�
toria unei trupe de o longevitate ex�
traordinară, cu un stil unic, care
melanjează actoria, cântatul live,
pancartele, gravurile, păpușile și
măștile supradimensionate, reali�
zate din papier maché, bambus,
materiale reciclabile, în general.
Un alt element inedit specific
Bread and Puppet este faptul că la
fiecare repre zentație artiștii și
spectatorii împart la final o pâine
frământată și coaptă special. După
hrana spirituală care este teatrul,
urmează hrana materială, aceea
fundamentală, de zi cu zi, pâinea.
Pâinea ieșeană a lui Bread and Pup �
pet Theater e frământată și coaptă
chiar de artiști.

Și tot astăzi, în Prologul FITPTI,
vernisăm Selfie Automaton, expo �
ziția care a reprezentat România la
Bienala de la Veneția din 2016 și
care apoi a ajuns la Utrecht. Acum
automatele expo ziției se află în pre�
mieră în România, mai întâi la Iași,
și vor putea fi văzute în foaierul de
la parter al Teatrului „Luceafărul“.
Nu e o expoziție de tip clasic, în care
vii și privești. E genul de expunere
activă, în care privitorii trebuie să
dea la pedale, să învârtă o manivelă
pentru a anima obiectele din ex �
pozi ție. De vizitat, obligatoriu.

Curatoriind FITPTI atâția ani
la rând, mi�am dat seama pe viu
despre diferențele de stiluri cul�
turale dintre oameni și țări, de �
spre cât de surprinzătoare și de
frumoasă e lumea în care trăim.
Anul acesta, cu atât mai mult cu
cât conceptul FITPTI și tema sa
sunt Orizonturi, emblemă sub aco �
perirea căreia am reunit artiști
din 29 de țări de pe 6 continente.
Poftiți la FITPTI! n SDC
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Harta senzorială a Iașiului e o
combinație spectaculoasă de teatru,
istorie culturală şi patrimoniu. 

ION BARBU
PINACOTECA DIN PETRILA

OLTIȚA CÎNTEC
DATUL ÎN SPECTACOL

#FITPTI 2017 – 
Jurnal de insider 03
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Festivalul Internațional de Literatură
și Traducere Iași, pe scurt FILIT, 
a ajuns la cea de-a V-a ediție în 
acest octombrie. 
Ce se observă cu ochiul liber este creș -
terea spectaculoasă, pusă în evidență de
numărul de invitați, de cel al evenimen -
telor și de extinderea foarte puternică a

locurilor în care se vor desfășura acestea.
De la tradiționalele seri FILIT, desfășurate
la Teatrul Național „Vasile Alecsandri“, la
întâlnirile cu elevii din liceele ieșene, la
atelierele de traducere cu care ne-am
obișnuit în anii precedenți, acum asistăm
nu numai la o extindere a lor, ci și la o
schimbare de structură, pe Case: FILIT, a

poeziei, a copilăriei, cea fantasy, care vin
să completeze cel mai mare festival 
de literatură și traducere din această
parte a Europei. 
Printre invitați figurează și doi laureați ai
premiului Nobel, anume Svetlana
Aleksievici, laureata Nobel pentru
Literatură în anul 2015, și Gao Xingjian,

laureatul Nobel pentru Literatură în anul
2000. Cei doi vor fi prezenți la Serile
FILIT, care vor fi dedicate și întâlnirii cu
alte nume grele ale literaturii con -
temporane, anume Jonathan Coe,
Mircea Cărtărescu, Olga Tokarczuk și
Jeff Lindsay. În continuare vă prezentăm
programul Caselor și al Serilor FILIT. 

Europa de Est
mare festival literar din
FILIT redevine cel mai
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JOI, 5 octombrie

n 12.00-13.30, Foaierul Teatrului 

Conferință de presă: Gao Xingjian,

laureat al Premiului Nobel pentru

Literatură

Moderator: Cătălin Sava

n 20.00-22.00, Sala Mare

Serile FILIT: Întâlnire cu Mircea

Cărtărescu și Olga Tokarczuk

Gazda serii: Robert Șerban

Prezintă: Cătălin Sava

Mircea Cărtărescu s�a născut în
1956 la București. Este profesor dr.
la Facultatea de Litere, Universitatea
din București. Este poet, prozator,
critic literar și publicist. A predat
la Universitatea din Amsterdam în
1994�1995, la Universitatea din Viena
în 2005�2006 și la Freie Universität
din Berlin în 2010. Este autor a peste
25 de volume personale și e prezent
în numeroase volume colective și
antologii. Cărțile sale au fost traduse
în peste 20 de limbi. A primit nume �
roase premii literare românești și
premiile internaționale Giuseppe
Acerbi (Italia, 2005), Vilenica (Slove�
nia, 2010), Premiul Internațional
Berlin (Germania, 2012), Premiul
In ter național Spycher�Leuk (Elveția,
2013), Marele Premiu pentru Poezie
de la Novi Sad (Serbia, 2013), Premio
Tormenta en un vaso (Spania, 2014),
Premio Euskadi de Plata în Țara
Bascilor și multe altele. 

Dintre volumele sale, amintim: Le �
vantul (Cartea Românească, 1990);
Visul (Nostalgia) (Cartea Româneas �
că, 1989); Orbitor. Aripa stângă
(Hu manitas, 1996); Jurnal (Huma �
nitas, 2001); Orbitor. Corpul (Hu�
manitas, 2002); Orbitor. Aripa
dreaptă (Humanitas, 2007); Jurnal
II (Humanitas, 2008); Zen (Jurnal
III) (Humanitas, 2011); Solenoid
(Humanitas, 2015);Peisaj după is�
terie (Humanitas, 2017).

Olga Tokarczuk s�a născut în 1962
la Sulechów, în Polonia, și a urmat
studii de psihologie la Universitatea
din Varșovia. Din 1997 s�a dedicat
scrisului și este în prezent unul dintre
cei mai apreciați scriitori polonezi
contemporani, cărțile semnate Olga
Tokarczuk fiind adevărate best�
selleruri. Opera sa acoperă o plajă
amplă de genuri:poezie, roman, proză
scurtă și eseu. Datorită scriiturii sale
aparte, unde ineditul vine din abor�
dare, din asocieri surprinzătoare și
în care călătoria intervine sub multiple
fațete, Olga Tokarczuk a câș  tigat pre�
mii importante națio na le și inter na �
ționale, iar cărțile sale au fost traduse
în zeci de limbi în toată lumea.

Traduceri în limba română:Călătoria
oamenilor Cărții (Polirom, 2001);
Străveacul și alte vremi (Polirom,
2002);Rătăcitorii (Editura Art, 2013);
Casă de zi, casă de noapte (Cartea
de Știință, 2017).

Serile FILIT, Teatrul Național „Vasile Alecsandri“

SÂMBĂTĂ, 7 octombrie

n 20.00-22.00, Sala Mare

Serile FILIT:

Întâlnire cu Svetlana Aleksievici

Gazda serii: Ion Bogdan Lefter

Prezintă: Cătălin Sava

Svetlana Aleksievici s�a născut în
1948 la Ivano�Frankivsk (fost
Stanislav), în vestul Ucrainei. După
ce tatăl ei a fost demobilizat din
ar mată, familia s�a stabilit în Be�
larus, unde părinții au lucrat ca
profesori la sat. A studiat jurnalis�
mul la Minsk, considerând Facul�
tatea de Drept lucrul „cel mai apro �
piat de o școală de scriere“. Prima
ei carte, compusă din mărturiile
unor oameni care și�au părăsit
locurile natale, a fost retrasă din
librării de autorități. Urmă toarea
apariție, Războiul nu are chip de

femeie (1985), are la bază interviuri
cu femeile care au luptat în Armata
Roșie în Al Doilea Război Mondial
și a reprezentat o ieșire din cadrele
mitologiei sovietice din epocă.

Băieții din zinc (1990) cu prinde
mărturii ale militarilor sovietici
care au participat la războiul dus
de URSS în Afganistan (1979�1989).
În 1997 a publicat Dezastrul de la
Cernobîl. Mărturii ale supra viețui �
torilor, rezultat al unei do cumentări
începute în 1986, imediat după acci�
dentul nuclear din Ucraina. În 2015 i
s�a decernat Premiul Nobel pentru
Literatură, pentru „scrierile sale po�
lifonice, un monument dedicat
suferinței și curajului în zilele noastre“.
A devenit astfel unul dintre puținii
scriitori distinși pentru nonficțiune.

Traduceri în limba română:Dezastrul
de la Cernobîl. Mărturii ale supra �
viețuitorilor (Corint, 2015);Soldații
de zinc (Litera, 2016); Vremuri se �
cond�hand (Humanitas, 2016);Ul�
timii martori (Litera, 2016);Războiul
nu are chip de femeie (Litera, 2016).

VINERI, 6 octombrie

n 13.00-14.30, Foaierul Teatrului
Conferință de presă: Svetlana
Aleksievici, laureată a Premiului
Nobel pentru Literatură
Moderator: Cătălin Sava

n 20.00-22.00, Sala Mare
Serile FILIT: Întâlnire cu Gao
Xingjian
Gazda serii: Bogdan Ghiu
Prezintă: Cătălin Sava

Gao Xingjian este pictor, cineast,
dra maturg, romancier și poet. A
lo cuit în China între 1940 și 1987.
La începutul anilor ’80, dramaturgia
lui a fost considerată în China pri �
ma încercare de teatru modernist,

având numeroase probleme din
partea autorităților comuniste. 
A părăsit China și s�a mutat în Franța
în 1987, hotărând să nu se mai în �
toarcă vreodată, după evenimentele
din Piața Tiananmen. 
Publicarea în limba franceză a ro�
manului Muntele sufletului(La mon�
tagne de l’âme) i�a adus o mare
notorie tate. 
Laureat al Premiului Nobel pentru
Literatură în anul 2000, tradus în zeci
de limbi, autorul continuă să creeze
pictură sau poezie, operă și teatru.

Traduceri în limba română:O undiță
pentru bunicul meu (Poli rom, 2017);
Literatură și Li bertate (Editura mu �
zeelor literare, 2017).

MIERCURI, 4 octombrie

n 18.00-20.00, Sala Mare

FILIT își salută invitații

Serile FILIT: Întâlnire cu 

Jonathan Coe 

Gazda serii: Marius Chivu

Prezintă: Cătălin Sava

Jonathan Coe s�a născut în 1961, la
Birmingham. A studiat la Trinity Col�
lege din Cambridge. A fost profesor
la University of  Warwick, unde a ob�
ținut și titlul de doctor în lite ratura
engleză. Primele sale romane – Fe�
meia întâmplătoare (1987), Un strop

de dragoste (1989) și Piticii morții
(1990) – impun o nouă voce a liter�
aturii britanice contemporane,
caracterizată printr�un umor speci �
fic, o preocupare pentru pro blemele
sociale și o accentuată to na litate
sarcastică, temperată de un umanism
subtil. Romanul Ce hă cuială! (1994)
obține John Llewellyn Rhys Prize în
Anglia și Prix du Meilleur Livre
Etranger în Franța, iar Casa somnului
(1997), considerat capodopera sa,
este recompensat cu Writers’ Guild
of Great Britain Award și Prix
Medicis Etranger. Ulterior, autorului
britanic i se decer nează și Bollinger

Everyman Wodehouse Prize pentru
romanul Clubul putregaiurilor
(2001). Până în pre zent, Coe a pu �
blicat zece romane, cel mai recent
dintre ele, Expo ’58, apărând la Edi �
tura Polirom în 2014.

Traduceri în limba română:Casa som�
nului  (Polirom, 2001);Clubul putre �
gaiurilor  (Polirom, 2004, 2012);Piticii
morții (Polirom, 2006);Cercul închis
(Polirom, 2006);Ce hăcuială!  (Poli rom,
2008);Ploaia înainte să cadă  (Polirom,
2009); Înspăimântă toarea viață per �
sonală a lui Maxwell Sim (Polirom,
2011);Expo ’58 (Poli rom, 2014).
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În rândurile invitaţilor se număra și Jim Crace, dar care nu mai poate parti -
cipa. Redăm anunţul organizatorilor: Din păcate, din motive familiale,
Jim Crace ne-a transmis că e nevoit să-și amâne venirea la FILIT,
aflându-se în acest moment în imposibilitatea de a participa la
ediţia de anul acesta. Totodată, ne-a asigurat de dorinţa lui
neschimbată de a se întâlni cu cititorii români în cadrul festivalului
nostru, în 2018.

Miercuri, 4 octombrie

n 9.00-21.00, Casa de Cultură 

a Sindicatelor

Mari ecranizări – maraton 

Stăpânul inelelor (versiunile 

extinse). Intrare liberă

Pauză de dezbateri: 18.00-19.00

Moderator: Vlad Frînghiu

n 16.00-17.30, Casa de Cultură 

a Sindicatelor

Invitat: Marian Coman

Moderator: Dan Doboș

Joi, 5 octombrie

n 9.00-21.00, Casa de Cultură 

a Sindicatelor

Mari ecranizări – maraton Harry

Potter. Intrare liberă

Pauză de dezbateri: 18.00-19.00

Moderator: Vlad Frînghiu

n 16.00-17.30, Casa de Cultură 

a Sindicatelor

Invitat: Dănuț Ungureanu

Moderator: Dan Doboș

Vineri, 6 octombrie

n 9.00-21.00, Casa de Cultură 

a Sindicatelor. 

Mari ecranizări – maraton Game 

of Thrones. Intrare liberă

Pauză de dezbateri: 18.00-19.00

Moderator: Vlad Frînghiu

n 16.00-17.30

Invitat: Michael Haulică

Moderator: Dan Doboș

Sâmbătă, 7 octombrie

n 9.00-21.00, Casa de Cultură 

a Sindicatelor

Mari ecranizări – maraton Saga

Amurg. Intrare liberă

Pauză de dezbateri: 18.00-19.00

Moderator: Vlad Frînghiu

n 16.00-17.30, Casa de Cultură 

a Sindicatelor

Invitat: Florin Chirculescu

Moderator: Dan Doboș

Duminică, 8 octombrie

n 9.00-21.00, Casa de Cultură 

a Sindicatelor

Mari ecranizări – maraton Marvel:

Superman, Spiderman, Iron Man,

Avengers. Intrare liberă

Pauză de dezbateri: 18.00-19.00

Moderator: Vlad Frînghiu

n 14.00-15.30, Casa de Cultură 

a Sindicatelor

Invitat: Alexandru Lamba

Moderator: Dan Doboș

Miercuri, 4 octombrie

n 12.00-14.00, Palatul Copiilor Iași
Invitată: Ana Alfianu

Moderatoare: Iustina Croitoru

Coordonator: prof. Ilie Constantin Corneliu

Joi, 5 octombrie

n 12.00-14.00, Palatul Copiilor Iași
Invitat: Florin Bican

Moderator: Ovidiu Mihăiuc

Coordonator: prof. Ilie Constantin Corneliu

Vineri, 6 octombrie

n 12.00-14.00, Palatul Copiilor Iași
Invitat: Ioana Nicolaie

Moderator: Florin Bican

Coordonator: prof. Ilie Constantin Corneliu

Sâmbătă, 7 octombrie

n 12.00-14.00, Palatul Copiilor Iași

Invitat: Iulian Tănase

Moderator: Ovidiu Mihăiuc

Coordonator: prof. Ilie Constantin Corneliu

Duminică, 8 octombrie

n 12.00-14.00, Palatul Copiilor Iași

Invitat: Adina Popescu

Moderator: Iulian Tănase

Coordonator: prof. Ilie Constantin Corneliu

CASA
„FANTASY“

CASA „COPILĂRIEI”

Jeff Lindsay este autorul premiat
al celor opt romane Dexter, pe care
se bazează serialul cu același nume
și care au fost incluse pe lista „NY
Times“ a celor mai bine vândute
cărți. Cărțile sale apar în 43 de
limbi în întreaga lume. Deși acum
este scriitor cu normă întreagă, a
studiat mai întâi teatrul – îm preu �
nă cu marele român Radu Penci�
ulescu, printre alții. De atunci a
lucrat ca regizor, actor, comediant,
MC, bouncer, profesor, cântăreț,
compozitor, muzician, comentator
de sport, artist voice�over, spălător
de vase, profesor, antrenor, bucătar,
detectiv, gră dinar, prezentator TV,
vânzător de felicitări și instructor
de navigație. Jeff a interpretat foarte
mult în ca litate de chitarist în cir�
cuitul de cafenele și mai târziu cu
o serie de trupe pe scena de club

din L.A. de la începutul anilor 1980.
Lindsay a scris douăzeci și două
de piese care au fost produse în
Miami, New York, New Haven, Key
West, Pittsburgh, Londra și Cali�
fornia. Timp de 5 ani, Jeff a scris
Fatherhood, o rubrică săptămânală
privind pă rin ții, din perspectiva
bărbaților. A găzduit câteva emisiuni
locale de televiziune pentru PBS�
TV și un documentar, Hemingway
in Cuba, care a fost văzut la nivel
național pe PBS. Bucătar entuziast,
de asemenea pescuiește, face
croaziere pe traulerul său de 10
metri și servește drept trambulină
pentru cele trei fiice ale sale.

Traduceri în limba română:Dexter.
Vise întunecate (Paladin, 2014);
Dragul și devotatul Dexter (Paladin,
2016).

Evenimente organizate în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Iași

SERILE FILIT, Teatrul Național
„Vasile Alecsandri“

DUMINICĂ, 8 octombrie

n 18.00-20.00, Sala Mare

Serile FILIT:

I. Întâlnire cu Jeff Lindsay

Gazda serii: Vlad Tăușance

II. Decernarea „Premiului liceenilor

pentru cea mai îndrăgită carte“

III. Concert de muzică veche

românească din colecția de folclor

„Spitalul amorului sau cântătorul

dorului“ a lui Anton Pann

Intepretează: Ansamblul vocal-in-

strumental „Floralia“ al Universității

Naționale de Arte „George Enescu“

Dirijor: conf. univ. dr. Irina Zamfira

Dănilă

Prezintă: Cătălin Sava

Evenimente
organizate 
în parteneriat 
cu Biblioteca
Județeană
„Gheorghe
Asachi” din Iași,
Filiala „Ion
Creangă”



JOI, 5 octombrie 

n 16.00-17.30

„Scriitori în Centru“
Invitați: Katja Petrowskaja, Marius

Oprea, Lisa Strømme

Moderator: Paul Cernat

n 18.00-19.30

„Scriitori în Centru“
Invitați: Dora Pavel, Emmanuel Rég-

niez, Adriaan Van Dis

Moderator: Bianca Burța-Cernat

VINERI, 6 octombrie

n 16.00-17.30

„Scriitori în Centru“
Invitați: Ioana Bradea, Francesc Mi-

ralles, Jan Koneffke

Moderator: Paul Cernat

n 18.00-19.30

„Scriitori în Centru“
Invitați: György Dragomán, Andrzej

Stasiuk, Bogdan-Alexandru Stănescu

Moderator: Filip Florian

n 22.00-04.00 (7 octombrie)

„Noaptea albă a poeziei“
Maraton de lecturi publice cu poeții

invitați în festival

Moderatori: Radu Vancu, Cezar Paul-

Bădescu

SÂMBĂTĂ, 7 octombrie

n 12.00-12.20

Proiectul „iZiLIT – Întâlnire Zilnică
cu LITeratura“: o aplicație pe telefon

prin care tinerii pot primi zilnic

recomandări de lectură

Prezintă: Claudia Popescu

Eveniment organizat în parteneriat cu

Inspectoratul Școlar Județean Iași

n 12.20-13.30

„Cum se scrie un blog“

Întâlnire cu bloggerii: Eli Bădică,

Raisa Beicu, Anita Natascia Bernac-

chia, Laura Câlțea, Constantin Piștea

Moderator: Jovi Ene

Eveniment organizat în parteneriat cu

Inspectoratul Școlar Județean Iași

n 14.00-15.30

„Scriitori în Centru“

Invitați: Adina Popescu, Tatiana

Țîbuleac, Vlad Zografi

Moderator: Bianca Burța-Cernat

n 16.00-17.30

„Scriitori în Centru“

Invitați: Ruxandra Cesereanu, Vesna

Goldsworthy, Ioana Nicolaie

Moderator: Radu Vancu

n 18.00-19.30

„Scriitori în Centru“

Invitați: Nuruddin Farah, Dana Gri -

gorcea, Ioan T. Morar

Moderator: Bogdan Crețu

n 22.00-00.00

Concert The Mono Jacks

DUMINICĂ, 8 octombrie

n 12.00-13.30

„Scriitori în Centru“

Invitați: Kari Fredrikke Brænne, Andrei

Crăciun, Mircea Pricăjan

Moderator: Călin Ciobotari

n 14.00-15.30

„Scriitori în Centru“

Invitați: Dan Alexe, Filip Florian, Im-

manuel Mifsud

Moderator: Bogdan Crețu
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MIERCURI, 
4 octombrie

n 14.00-15.30

Invitați: Ștefan Ivas, Mugur Grosu

Moderator: Cristian Neagoe

n 16.00-17.30

Invitați: Tara Skurtu, Răzvan Țupa

Moderator: Cezar Paul-Bădescu

JOI, 5 octombrie

n 16.00-17.30

Invitați: Teodora Coman, Vlad

Drăgoi

Moderator: Radu Vancu

n 18.00-19.30

Invitați: Ana Donțu, Claudiu

Komartin

Moderator: Cezar Paul-Bădescu

VINERI, 
6 octombrie 

n 16.00-17.30

Invitați: Dan Coman, Andrei

Novac

Moderator: Radu Vancu

n 18.00-19.30

Invitați: Robert Șerban, Rita

Chirian

Moderator: Răzvan Țupa

SÂMBĂTĂ, 
7 octombrie

n 14.00-15.30

Invitați: Linda Maria Baros,

Cosmin Perța

Moderator: Răzvan Țupa

n 16.00-17.30

Invitați: Emil Brumaru, Lavinia

Bălulescu

Moderator: Cezar Paul-Bădescu

DUMINICĂ, 
8 octombrie 

n 12.00-13.30

Invitați: Paul Vinicius, Ștefan

Manasia

Moderator: Cristian Neagoe

n 14.00-15.30 

Invitați: Vlad Moldovan, Mihail

Vakulovski

Moderator: Cezar Paul-Bădescu

n 10.00-17.00, Muzeul „Vasile

Pogor“

„Muzeul de Istorie a Evreilor din

Iași“

Documente și fotografii, în patru

secțiuni:

1. „Iașul evreiesc“, în parteneriat cu

Direcția Județeană a Arhivelor

Naționale Iași. Curator Rodica Iftimi

2. „Înainte de Duminica aceea“, în

parteneriat cu Centrul pentru Studiul

Istoriei Evreilor din România și Co-

munitatea Evreilor din Iași

3. „Duminica aceea“, în parteneriat cu

Centrul pentru Studiul Istoriei

Evreilor din România și Comunitatea

Evreilor din Iași

4. „Oameni de cultură evrei“, în

parteneriat cu Muzeul Brăilei „Carol I“

Curatori: Anca Maria Buzea, Corina

Mocanu Irimiță, Oana Melinte

n 10.00-17.00, Muzeul „Mihail

Sadoveanu“

„Locatari ai casei cu turn din dealul

Copoului“

Evocarea personalităților care au

locuit în clădirea muzeului: M.

Kogălniceanu, Iacob Neuschotz,

George Enescu, Marioara Davidoglu

Curator: Lăcrămioara Agrigoroaiei

Parteneri: Muzeul Județean Botoșani,

Muzeul Memorial „George Enescu“

Dorohoi, Complexul Muzeal Național

„Moldova“ Iași – Muzeul Memorial

„Mihail Kogălniceanu“

n 10.00-17.00, Colecția „Istoria

Teatrului Românesc“

„Valori ale artei plastice românești“

Expoziție de grafică, acuarele, uleiuri,

sculptură din patrimoniul MNLR Iași

Curator: Laura Terente

n 10.00-17.00, Muzeul „Ion

Creangă“

„Ion Creangă – diacon și învățător“

Personalitatea complexă a lui

Creangă, cu accent pe activitatea

profesională

Curator: Valentin Talpalaru

n 10.00-17.00, Muzeul „G.

Topîrceanu“

„Fotografii cu rimă“

Expoziție de aparate foto, fotografii,

reprezentative pentru anii în care

Topîrceanu a locuit în Iași

Curator: Iulia Mihalache

n 10.00-18.00, Casa „Dosoftei“

„Tipografi, tipografii – cum publi-

cam până la imprimantă“

Expoziție foto-documentară despre

evoluția tiparului și a tehnicilor 

tipografice

Curator: Liviu Apetroaie

Partener: Editura Doxologia Iași

n10.00-17.00, Muzeul „Mihai

Codreanu“: „Tabac, cafea și vin Cotnar“

Expoziție de obiecte și documente

din patrimoniul Vilei Sonet

Curator: Beatrice Panțiru

n 10.00-18.00, Muzeul „Otilia

Cazimir“

„Prietenii mei scriitorii“

Fotografii și documente privind

relațiile poetei Otilia Cazimir cu

lumea scriitorilor epocii

Curator: Indira Spătaru

n 10.00-20.00, Casa „Dosoftei“

„Intimitate“ de Ioniță Benea

Expoziția de grafică inspirată din

poezia Angelei Marinescu

Curator: Alecart

n 10.00-24.00, CASA FILIT

„FILIT 2013-2016“

Fotografii de la primele patru ediții

ale festivalului

EXPOZIȚIILE FILIT, 4-8 OCTOMBRIE

CASA FILIT CASA
„POEZIEI“,
CASA
„DOSOFTEI“ 

Vineri, 6 octombrie 

n 19.30-21.00, Casa de Cultură a

Studenților

Deschiderea stagiunii
2017-2018: Integrala
concertelor și simfoniilor
de Beethoven
Dirijor: maestrul Horia Andreescu
Soliști: Andrei Licareț (pian), Diana Țugui
(soprană), Liliana Mattei Ciucă (mezzo-
soprană), Tiberius Simu (tenor), Marius Boloș
(bas). Eveniment organizat în parteneriat cu 
Filarmonica Moldova Iași
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DESIRÉE HALASEH

Colegii mei – un tunisian divorțat
pasionat de teoria pământului plat,
o englezoaică punk fostă membră
a unei trupe de circ acrobatic și o
japoneză care tocmai își luase un
an sabatic de la viața reală – alcă�
tuiau un ansamblu eficient, per�
fect adaptat la necesitățile ti pi� 
cului client de hostel: comod dar
econom, volubil, singur, în cău�
tare de mici insule în care să in �
terac ționeze liber și în care să
acu muleze cât mai multe ponturi
despre cât de ieftin poți călători
în America de Sud, cum poți face
rost de o viză de lucru în Austra�
lia sau în ce păduri din Costa Rica
se mai fac ceremonii cu ayahuasca.

Singurul motiv pentru care mă
aflam la locul datoriei cu pricina
era mercantil și mai puțin turis�
tic: aveam câteva zile libere la
dis po ziție pentru a�mi reînnoi
viza indiană, iar ospitalitatea ma�
laeziană nu era deloc de ignorat –
casă și masă în schimbul a câ�
torva ore de voluntariat pe zi și
garanția in te racționării cu o ple�
iadă de că  lă tori, poveștile lor, plus
insația bila mea dorință de a ieși
din letargia verii indiene care
părea că nu se mai termină.

Am descoperit platforma work�
away.info mai mult din întâm�
plare, când căutam informații de �
spre cum aș putea să�mi găsesc un
job sezonier în Ni caragua. Acolo
nu am mai plecat, dar conceptul cu
pricina mi�a atras atenția:o listă de
gazde din toată lumea care, în
schimbul a câtorva ore de volunta�
riat (3�5 în medie), oferă cazare și
mâncare gratuit. Poți alege dintr�o
pleiadă de ocupații care mai de care
mai colorate: de la recepționer la
un hostel în Guatemala, la instruc�
tor de surf sau hula hoop în Africa
de Sud, bucătar în Nepal, meșter de
graffiti design în Berlin, social me �
dia manager printre beduinii din
Iordania, web de signer pe o am �
barcațiune din por tul Hong Kong,
îngrijitor de căței aban donați în
Aruba, în Caraibe, asistent de vraci

în medicina chineză în pădurile
amazoniene din Guiana Franceză,
profesor de engleză în Tonga într�o
stațiune care face excursii în cău�
tarea balenelor cu cocoașă, ghid
turistic pe plan tațiile de cacao
din Panama și lis ta poate conti�
nua la nesfârșit.

În loc să plătesc ca orice back �
packer întreprinzător cel puțin 30
lei/zi pentru un pat într�un dormi�
tor comun din hostelul unde stă�
team, am avut o cameră numai
pen tru mine și am învățat că mun �
ca e brățară de aur, iar călătoriile
nu trebuie să fie niște găuri de ne�
acoperit în bugetul anual.

Atunci când călătoresc perioade
lungi de timp, mă asigur la intervale
regulate că rucsacul meu cântărește
până în 10 kg și nici un gram în plus.
Mă despart mai me reu ușor de orice
posesiune materială atunci când
mobilitatea îmi este pusă la încer ca �
re. Prefer să pot împacheta totul cu
20 de minute înainte să ies pe ușă,
ideea tipurilor multiple de a ghiftui
bagajul cu cââât mai multe haine
mă obo sește și niciodată nu am să
accept să�mi urce altcineva încăr�
cătura în raftul de sus al trenului de
pasageri dintre Colombo și Kandi,
Sri Lanka, Comarna sau Timbuktu.

Mi�a fost mai greu cu un an în
urmă, când, ajunsă în Podicherry,
colonia franceză din sudul Indiei,

a trebuit să recunosc că loialul
meu rucsac Samsonite și�a pier�
dut din vitalitate, buzunarele in�
terioare sunt sfâșiate cu desăvăr�
șire, iar fermoarele și�au pierdut
suplețea și nu�și mai închid gura
la timp. L�am golit încet, ceremo�
nial, i�am scos brelocul cu elefant
sfânt cu les de la malul Gangelui,
am șters petele de curry togolez
de pe breteaua stângă și l�am
așezat solem pe pat la plecare.
Adio, camarade, rămâi cu bine.

În cămara hostelului Birdnest
din Kuala Lumpur se găseau de
toate și un pic mai mult: lenjerii
de pat curate, detergenți, scule,
medicamente și mai ales obiecte
fără stăpân. Un dulap întreg găz�
duia valize ponosite, încărcătoare

de telefon și laptop preistorice,
haine de ploaie și hamace, bețe de
urcat pe munte și costume de baie,
oche lari de soare și sute de rupii
indoneziene, creme de soare și
portrete în creion, rochii croșetate
și măști de scuba�diving. O adevă�
rată comoară care nu și�a mai
găsit loc în bagajele celor care nu
se opresc aici. Cei care merg mai
departe, urcă mai sus, lasă mai
mult în urmă. 

Cum alegem ce e de luat și ce
nu? Care sunt algoritmii judecății
de apoi a obiectelor acumulate în
călătorii? De ce cartea asta da și
inelul ăla nu? Fiecare din relic�
vele găsite în fiecare din cele zece
camere ale hostelului spunea o
poveste. Cineva lăsase o carte de
Coelho – Învingătorul este întot�
deauna singur, altcineva o poză în
cuplu, un portofel rupt, un pa �
șaport expirat sau o pereche tăbă�
cită de bocanci. Și fiecare lucru
rămas în urmă spunea cu mult
mai multe decât ar fi făcut�o o dis �
cuție amabilă în bucătăria co�
mună a bătrânului hostel care
multe văzuse și prea multe auzise
despre tururile gratuite oferite de
municipalitatea Kuala Lumpuru�
lui. Unele își găsesc urgent noi
stăpâni, iar altele rămân pe veci în
muzeul lucrurilor pierdute din
Kuala Lumpur. n SDC

Muzeul lucrurilor
pierdute din 
Kuala Lumpur
Timp de trei săp -
tămâni am lucrat în-
tr-un hostel de back -
packeri din Kuala
Lumpur. Îmi ocupam
cele cinci ore de pro-
gram cu primirea tu -
riștilor, redecorarea
spațiilor comune,
întinsul rufelor și
schimbatul așter nu -
turilor din camerele
proaspăt eliberate de
vreun călător grăbit.

Mă despart mai me reu ușor de orice
posesiune materială atunci când
mobilitatea îmi este pusă la încer ca re.

Turnurile Petronas 

Pauza de masă de la hostel la cantina indiană

Lucrurile pierdute și noii proprietari La datorie
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De o săptămână a apărut cel mai
nou serial Star Trek, la 12 ani dis �
tanță față de ultima serie, la 48
de ani de la încheierea serialului
original și la 23 de ani față de se�
rialul considerat referință – Star
Trek: The Next Generation. 

S�a bucurat multă lume, m�am bu�
curat și eu că nu trebuie să îl revăd
pentru a opta oară pe Jean�Luc Pi�
card în lipsă de un serial mai bun,
dar discuția din jurul celor două
episoade apărute până acum a luat
o turnură cât se poate de depărtată
de lumea din 2256 și foarte aproape
de lumea de astăzi.

Încă înainte de lansare, noul se�
rial Star Trek:Discovery a fost ținta
criticilor „diversității“. Primele sec �
vențe, atunci când au fost lansate,
au dezvăluit trei personaje impor�
tante, dintre care nici unul nu era
alb și bărbat. Creatorii au fost acu �
zați de „genocid împotriva albilor“
(fictiv), că „au împins diversitatea
prea departe“ și de obediență în fața
corectitudinii politice.

Într�adevăr, pentru prima oară
în istoria serialului Star Trek, nava
va avea căpitan o femeie de culoare.
În cele două episoade care au fost
difuzate până acum, celelalte roluri
importante îi aparțin unei actrițe
din Malaezia și unui actor ameri�
can, căruia i�a revenit un rol dintr�o
altă specie, Kelpien, pentru care a
avut nevoie de mult machiaj și
efecte speciale.

Adevărata surpriză socială a lui
Star Trek:Discovery nu au fost însă
aceste roluri, ci klingonienii. În uni�
versul care este plasat, pe linia tim�
pului, cu câteva decenii înaintea

seriei originale, klingonienii por�
nesc un război cu Federația. Până
aici, nimic neaș teptat, fanii Star
Trek cunosc destul de bine istoria
Federației Unite a Planetelor și știu
că s�a făcut mereu aluzie la un răz�
boi care s�ar fi desfășurat cu Impe�
riul Klingonian. În schimb, figura
centrală a celui care a pornit războ�
iul seamănă tulburător de mult cu
oameni reali din viețile noastre. Să
încercăm un scurt exercițiu de „re �
cunoașteți personajul“: un klin �
gonian izolaționist, T’Kuvma, care
ține un întreg discurs la începutul
serialului despre superioritatea ra �
sei klingoniene și despre amenin �
țarea pe care o reprezintă faptul că
Federația Unită a Planetelor se
apropie de granițele Imperiului. Câ�
teva secvențe mai încolo, T’Kuvma
continuă cu necesitatea „caselor

klingoniene“ de a se uni să facă față
„pericolului“ și, desigur, despre cât
de furtunos curge sângele klingo�
nian prin venele klingoniene și cât
de mândri trebuie să fie de asta și
cum ar fi mai bine să îi distrugă ei
înainte să se lase distruși. Știu că nu
ați putut recunoaște personajul, de�
oarece, din păcate, prea mulți lideri
de țară, de partid politic sau de opi�
nie încep să corespundă descrierii
de mai sus.

Deoarece planul temporal al
serialului Star Trek:Discovery este
înaintea serialului original, deja
știm cum se va încheia povestea:
klingonienii vor renunța la fricile
lor izolaționiste și vor deveni parte
a Federației. Dar mesajul de progre�
sism social al lui Star Trek este unul
la fel de vechi ca însuși seria �
lul. Atunci, în viziunea unui viitor

optimist, pe ecran a apărut o pla�
netă unită și care trecea peste dife �
rențele rasiale:printre actori au fost
incluși o femeie de culoare neagră și
un actor de orgine japoneză, ambii
cu roluri importante. Pentru anul
1966, era o mini�revoluție. Mai târ�
ziu, serialele au avut un căpitan de
culoare neagră și un căpitan�femeie.

La acuzațiile de „corectitudine
politică“, realizatorii serialului au
răspuns calm și amuzați, reamin�
tindu�le criticilor că în poveste este
vorba despre o Federație în care nu
doar oamenii se înțeleg între ei, ci și
diversele specii, extrem de diferite
între ele, ajung capabile să se înțe �
leagă și să funcționeze împreună.
Cu alte cuvinte, „prea multă diversi�
tate“ este ceva ce ar trebui totuși să
rămână în trecut, preferabil și pen�
tru klingonieni.n SDC

MĂDĂLINA COCEA
DE VEGHE-N LANUL 
DE CULTURĂ

Primul meu contact cu elvețienii
de la Eluveitie n�a fost prin
inter mediul unui CD sau al vreu�
nei piese întâmplător ascultate,
ci – slavă mijloacelor moderne
de comunicare! – printr�un con�
cert, susținut nu�mi amintesc la
care ediţie a festivalurilor de
profil: Feuertanz, Hellfest, Gur�
tenfestival sau Wacken Open Air.

La vremea aceea mai ascultasem,
fără să insist și fără să fiu cucerit
complet, muzici asemănătoare la
trupe înrudite, cum ar fi In Ex�
tremo, Xandria, Subway to Sally,
Ignis Fatuu, Korpiklaani, Schel�
mish ori Schandmaul. Punctele
de atracţie la Eluveitie au fost
(mărturisesc fără precauție, ca un
mascul învinovăţit deseori de�a fi
afemeiat) cele două fete, instru�
mentiste & vocaliste: Meri Tadić,
vioară, şi Anna Murphy, hurdy
gurdy. Băieții care întruchipau car �
nea şi osatura formației trebuie să
fi fost Patrick Kistler, cimpoi și 

fluiere; Merlin Sutter, tobe; Kay
Brem, bas; Ivo Henzi și Siméon
Koch, chitări. Fără îndoială, nu
lipsea capul și fondatorul grupă�
rii, Chrigel Glanzmann, vocalist
atroce, din stirpea celor cărora –
vorba unui amic al meu mai con�
servator – „le�a alunecat microfo�
nul în beregată și zbiară să li�l scoa tă
cineva“. Bun interpret la mando�
lină, chitară acustică, har pă, nai,
bodhrán, diferite fluiere, Glan�
zmann nu e deloc un tip cu edu �
cație precară, crescut la marginea
societății, ca majoritatea rockeri�
lor de valoare. E drept, nici mu�
zica făcută de gruparea helvetă
nu�i rock simplu, fie că e nu mit
death� sau folk�metal. 

Asamblată într�o țară și într�un
oraș, Winterthur, cu grad înalt 
de civilizație, Eluveitie nu putea
să aibă acele carențe de instruire
ce dau farmec unei trupe rock ino�
vative. Farmec, trupa are însă, și
nu datorat prezențelor feminine,
schimbate de�a lungul celor vreo

15 ani de existență. Calitățile în�
cântătoare curg din alegerea mu�
zicală făcută de Glanzmann &
comp. Structura specifică metale�
lor „grele și foarte grele” (death,
thrash, speed) a fost impregnată
în adâncime cu firișoare de aur și
argint, rezultatul apărând ca un
aliaj filigranat, inseparabil și ne �
funcțional dacă e luat în elemente
de sine stătătoare. Com binația e
pusă în practică de mai multe
trupe, din diferite țări europene,
pe al căror teritoriu se afirmă că
au trăit celții. 

Poporul acesta mitic este re�
vendicat drept strămoș de mulți

contemporani, bărbați și femei al
căror nivel de instruire nu se re�
duce la un domeniu anume și a
căror inteligență trece de coefi�
cientul mediu. 

Suficient de răspândită ca să
permită oarecare concluzii, preo�
cuparea celtică traduce o anumită
nostalgie a originilor, pe care
homo europeus o are tot mai acut
în epoca noastră universalistă, 
ce�i dă sentimentul că e asediat în
propria cetate, după milenii de
expansiune şi cuceriri. 

Dacă lă săm deoparte muzica
în sine, gustată de totuși prea
puțini as cul tători ca să devină
mainstream, am putea detecta în
celtomanie o năzuință europeană
unificatoare, dincolo de ceea ce
azi se cheamă țări sau regiuni lin�
gvistice. Nu�i de mirare că Eluvei�
tie oferă concerte de�a lungul și
de�a latul Europei, trecând și�n
America de Nord, unde au emi�
grat destui... celți. Anul viitor,
susținându�și noul album, intitu�
lat Evocation II – Pantheon (2017,
Nuclear Blast), elvețienii vor po�
posi în Japonia, după care dema�
rează cucerirea Federației Ruse,

începând de la Vladivostok până
la Sankt Petersburg, trecând fi�
resc în Ucraina, de unde nu m�ar
mira să se oprească la Chișinău
(la noi în țară fiind prezenți vara
asta, în – unde altundeva? – Ti�
mişoara).

Obstinația lui Glanzmann &
comp. de a cânta despre celți și
miturile lor în chiar limba celtică,
cunoscută și sub denumirea gau�
lish, atinge apogeul pe albumul
recent. Incantații, arii sotto voce
sau tutti grossi, orchestrații deli�
cioase imaginează ritualul ipote�
tic, pe care nu m�aș mira să�l fi
pus cineva în practică. 

La câte păgânisme ne inva�
dează, acesta muzical e doar dis�
tractiv... n SDC

DUMITRU UNGUREANU
ROCKIN’ BY MYSELF

Rădăcini păgâne

Și klingonienii 
sunt oameni
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SÂMBĂTĂ, 30 SEPTEMBRIE –
PROLOG 

Teatrul „Luceafărul“ Iași
Ora 18:30, foaier parter: ver�

nisaj expoziție Selfie Automaton
(pentru prima oară în România)

Ora 19:00, sala mare: Special
Guest Star – Bread and Puppet
Theater (SUA), basic byebye canta �
storia extravaganza (pentru pri ma
oară în România, exclusiv la Iași)

MIERCURI, 4 OCTOMBRIE 

SHOWCASE Teatrul 
„Luceafărul“ Iași

Ora 10�19, foaier parter: ex �
poziție Selfie Automaton

Ora 11, sala mare: Năzdrăva�
nul din stele

Ora 19, performance itine�
rant: Harta Senzorială Jassy

JOI 5 OCTOMBRIE

Ora 10�19, foaier parter: expo ziție
Selfie Automaton

Ora 10, sala mică: Lory Hop�
kins Puppet Theater (Anglia), Ex�
ploratoarea (pentru prima oară în
România, exclusiv la Iași)

Ora 11, sala mare: Rocamora
Barcelona (Spania), Identități (ex�
clusiv la Iași)

Ora 12, sala protocol: film The

identities of the marionette, întâl�
nire cu Carles Cañellas, 40 de ani
de activitate internațională.

Ora 12, Casa Cărții: Seminar
internațional de critică teatrală

Ora 12, Galeria „La gard“, Par�
cul Copou: Vernisajul expoziției
foto Imaginile festivalului

Ora 17, Cărturești Palas: Cenu �
șă reasa de Joël Pommerat, specta�
col lectură; lansare de carte Trei
texte de teatru pentru publicul
tânăr de Joël Pommerat (pentru
prima oară în România)

Ora 18:45, sala mare: Deschi�
derea oficială

Ora 19, sala mare: POINT
București, O mie de motive 

Ora 19, performance itine�
rant: Teatrul Luceafărul, Harta
Senzorială Jassy

Ora 20:15, esplanada teatru�
lui: videomapping şi lasere; live
streaming

VINERI, 6 OCTOMBRIE

Ora 10�19, foaier parter: expo ziție
Selfie Automaton

Ora 10, sala mică: Ta Panta Fi
Puppet Company (Grecia), Poves�
tea unui pescămăgăruș (pentru
prima oară în România, exclusiv
la Iași)

Ora 11, British Council: Lori
Hopkins Puppet Theatre Anglia,
Exploratoarea (pentru prima oară
în România, exclusiv la Iași)

Ora 9:30 și 11, sala mare: Tea�
trul Nikolai Zykov (Rusia), Uriașul
și ceilalți (exclusiv la Iași)

Ora 12, Casa Cărții: Seminar
internațional de critică teatrală

Ora 17, Cafeneaua Veche, str.
Lăpuşneanu: Loch Katrine High �
landers (Scoția), concert de cim�
poaie (pentru prima oară în Ro mâ�
  nia, exclusiv la Iași)

Ora 17, Atrium Palas: Lansare
de carte – Carmen Mihalache, Tea�
tru la filtru

Ora 18:30, foaier: Lansare de
carte – Cristina Rusiecki, Radu
Afrim. The Fabric of Fragility

Ora 18, Amfiteatru Palas: Ki �
wi Comedy Ltd. (Noua Zeelandă),
Show Rock’N’Roll pe�o roată (pen�
tru prima oară în România, exclu�
siv la Iași)

Ora 19, sala mare: Teatrul Na �
țional „Mihai Eminescu“ din Timi �
șoa ra și Compania B. Valiente (Norve� 
gia), SAY IT NOW !

Ora 19, performance itine�
rant: Teatrul Luceafărul Harta Sen�
zorială Jassy

SÂMBĂTĂ, 7 OCTOMBRIE

Ora 10�19, foaier parter: ex poziție
Selfie Automaton

Ora 10, sala mică: Sydney Pup �
pet Theatre (Australia), Aripile Nel�
lei de Sue Wallace (pentru prima
oară în România, exclusiv la Iași)

Ora 11:30 sala mare: Teatrul

de Păpuşi „Gulliver“ din Galați,
Frumoasa şi bestia 

Ora 12, Casa Cărții: Seminar
internațional de critică teatrală

Ora 12, sala mică: spectacol�
lectură (Teia de Celine Delbecq)
și lansare de carte – Drama și tea�
trul francofon 

Ora 12, Pietonal Ștefan cel
Ma re: Loch Katrine Highlanders
(Scoția), concert de cimpoaie (pen�
tru prima oară în România, exclu�
siv la Iași)

Ora 17, Pietonal Ștefan cel
Mare: Mama și fiul. Păpușile viet�
nameze (Vietnam) (pentru prima
oară în România, exclusiv la Iași)

Ora 18, Amfiteatru Palas: Street
Theatre Scene Kalejdoskop (Polo�
nia), Alice pe tărâmul circului (pen�
tru prima oară în România, ex� 
clusiv la Iași)

Ora 18, Pietonal Ștefan cel Ma �
re: Kiwi Comedy Ltd. (Noua Zee�
landă), Show Rock’N’Roll pe�o roa� 
tă (pentru prima oară în Româ�
nia, exclusiv la Iași)

Ora 18:30, foaier: Lansare de
carte – Ștefan Oprea, Teatru

Ora 19, sala mare: Unteatru
București, Eine Kleine Nachtmusic

Ora 19, performance itine�
rant: Teatrul „Luceafărul“, Harta
Senzorială Jassy

Ora 21, Underground Pub: In�
terArt Group și Universitatea „Lu�
cian Blaga“ din Sibiu, Rocky hor ror
show

DUMINICĂ, 8 OCTOMBRIE

Ora 10�19 – foaier parter: – expo �
ziție Selfie Automaton

Ora 10, sala mică: Mama și
fiul. Păpușile vietnameze (Viet�
nam) (pentru prima oară în Ro�
mânia, exclusiv la Iași)

Ora 11:30, sala mare: Teatrul
ASOU (Graz, Austria), Oamenii
pinguin 

Ora 12, Casa Cărții: Seminar
internațional de critică teatrală

Ora 12, Palas Mall: Loch 
Katrine Highlanders (Scoția), con�
cert de cimpoaie (pentru prima
oară în România, exclusiv la Iași)

Ora 18, Pietonal Ștefan cel
Mare: Street Theatre Scene Kalej�
doskop (Polonia), Alice pe tărâ�
mul circului (pentru prima oară
în România, exclusiv la Iași)

Ora 18, Cafeneaua Veche,
pietonal Lăpușneanu: Kiwi Co �
me dy Ltd. (Noua Zeelandă), Show
Rock’N’Roll pe�o roată (pentru
prima oară în România, exclusiv
la Iași)

Ora 18, Pallas Mall: Cirque
Jeunesse en équilibre (Canada),
Africa – Sabali! (pentru prima oa �
ră în România, exclusiv la Iași)

Ora 19, sala mare: Teatrul
Național „Radu Stanca“ din Sibiu,
MAL/PRAXIS

Ora 19, performance itinerant:

Teatrul „Luceafărul“, Harta Sen�
zorială Jassy

Ediţia a X-a, 5-12 octombrie 2017

Unteatru București, Eine Kleine Nachtmusic Teatrul ASOU (Graz, Austria), Oamenii pinguin Cirque Jeunesse en équilibre (Canada), Africa – Sabali!
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LUNI, 9 OCTOMBRIE

Ora 10�19, foaier parter: ex po ziție
Selfie Automaton

Ora 10, sala mică: Vlinders&Co
Figure Theatre (Belgia), Kim,
micul pui negru (pentru prima
oară în România, exclusiv la Iași)

Ora 11:30, sala mare: Teatrul
„Țăndărică“ din București, Scufița
Roșie 

Ora 12, Casa Cărții: Seminar
internațional de critică teatrală

Ora 13, American Corner, Bi�
blioteca Județeană „Gheorghe Asa �
chi“ din Iași: Paper Heart Puppets
(SUA), Explozia cartoanelor (pen�
tru prima oară în România, exclu�
siv la Iași)

Ora 13, Institutul Francez: Mo �
 ment aniversar – Cântăreața chea�
lă și Lecția, 60 de ani la Huchette
(expoziție de afișe și proiecția fil�
mului Cântăreața cheală, captură
video realizată în 1963 de Jean
Ravel, producător Marin Karmitz)
(exclusiv la Iași)

Ora 17, Cărturești: specta�
col lectură și lansare de carte –
Mi graaaaaaanți sau prea suntem
mulți în această barcă de Matei
Vișniec

Ora 19, Casa de Cultură a Ti�
neretului: Teatrul EXCELSIOR
București, Gigi Căciuleanu Roma�
nia Dance Company, #EMOJIPLAY

Ora 20, Teatru Fix: WASP Bu �
curești, Aleargă

Ora 20, sala mare: Teatrul „Lu �
ceafărul“, Pisica verde

Ora 19:30, foaier: lansare de car �
te – Ovidiu Mihăiță, HUOOOOO!!! 
3 piese pentru scene mici

Ora 20, sala mică: AUĂLEU 
Ti  mișoara, Mens sana in corpora�
tist sano

MARȚI, 10 OCTOMBRIE

Ora 10�19, foaier parter: ex poziție
Selfie Automaton

Ora 10, Grădinița Hansel și
Gretel: Vlinders&Co Figure Thea�
tre (Belgia), Kim, micul pui negru
(pentru prima oară în România,
exclusiv la Iași)

Ora 9:30, sala mică: Trip Tea�
tro Rio do Sul (Brazilia), Bătrânul
lup de mare (pentru prima oară în
România, exclusiv la Iași)

Ora 11:30 sala mică: Trip Tea�
tro Rio do Sul (Brazilia), Bătrânul
lup de mare (pentru prima oară în
România, exclusiv la Iași)

Ora 12, Casa Cărții: Seminar
internațional de critică teatrală

Ora 12 și ora 17, Cafeneaua
Veche: Compania Pukima (Polo�
nia, România), Vis albastru

Ora 12:30, sala mică: lansare
de revistă – Scena.ro

Ora 13, sala mică: Lansare de
carte – Liviu Ciulei. Acasă și�n lu �
me și Toca se povestește (coord.
Florica Ichim)

Ora 13, sala de protocol: Per�
sonaje colorate, de prin teatru adu �
nate (atelier de desen), Cris tiana
Radu

Ora 18, Palas: Mama și fiul.
Păpușile vietnameze (Vietnam)
(pentru prima oară în România,
exclusiv la Iași)

Ora 19, sala mare: Teatrul
„Odeon“ din București, dramA�
cum, Festivalul Internațional de
la Nitra (Slovacia), Tipografic Ma�
juscul 

Ora 19, performance itine�
rant: Teatrul „Luceafărul“, Harta
Senzorială Jassy

Ora 20, sala mică: Teatrul
Giuvlipen București, Cine a omo�
rât�o pe Szomna Grancsa? 

MIERCURI, 11 OCTOMBRIE

Ora 9:30, sala mare: Teatro Telaio
(Brescia, Italia), Îmbrățișări 

Ora 10�19, foaier parter: ex �
poziție Selfie Automaton

Ora 10, sala mică: Paper Heart

Puppets (SUA), Explozia car toa �
nelor! (pentru prima oară în Ro�
mânia, exclusiv la Iași)

Ora 12, Palas Mall: Compania
Pukima (Polonia, România), Vis
albastru 

Ora 12, sala mică: lansare de
revistă – Hystrio (Italia), dosar
special despre teatrul românesc

Ora 13, sala de protocol: Per�
sonaje colorate, de prin teatru
adunate (atelier de desen), Cris �
tiana Radu

Ora 17, Palas Mall: Compania
Pukima (Polonia, România), Vis
albastru

Ora 19, performance itine�
rant: Teatrul „Luceafărul“, Harta
Senzorială Jassy

Ora 19, sala mare: Teatrul Ti�
neretului din Piatra Neamț, Wolf �
gang după Yannis Mavritsakis

Ora 20, sala mică: Între două
pastile. Proiect independent

JOI, 12 OCTOMBRIE

Ora 10�19, foaier parter: ex po ziție
Selfie Automaton

Ora 9:30, sala mică: AnimArt
Cluj Napoca, Degețica

Ora 11, sala mare: Teatrul de
Umbre Verba (Ucraina), Regatul
Umbrelor 

Ora 12, Esplanada Luceafă�
rul: Compania Pukima (Polonia,
România), Vis albastru 

Ora 13, sala de protocol: Per�
sonaje colorate, de prin teatru
adu nate (atelier de desen), Cris �
tiana Radu

Ora 17, Esplanada Luceafărul:
Compania Pukima (Polonia, Ro�
mânia), Vis albastru

Ora 18, Întâmplări cu păpuși
și oameni mari; Teatrul românesc
de azi. Noi orizonturi estetice/ Ro�
manian Theatre Today. New hori�
zons și Un festival în imagini
(coord. Oltița Cîntec)

Ora 19, sala mare: Teatrul

Național „Marin Sorescu“ din Cra�
iova, Exploziv de Elise Wilk 

Ora 19, performance itine�
rant: Teatrul „Luceafărul“, Harta
Senzorială Jassy

Ora 20, Teatru Fix: Reactor de

creație și experiment, Asociația
BRUT Cluj Napoca, Istorie subiec�
tivă a fragilității

Ora 20:30, esplanada teatru�
lui: spectacol de videomapping şi
lasere. n SDC
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Teatrul Tineretului din Piatra Neamţ, Wolfgang 

Teatro Telaio (Brescia, Italia), Îmbrăţișări 
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Doi pași înainte, juma’ de pas înapoi

Sunt sute de ani de când omeni�
rea nu poate dormi, chinuită
fiind de o întrebare ce nu părea
a�și afla vreodată răspunsul. 

Cum au cărat, dom’le, egiptenii di�
tamai blocurile din piatră, unele
chiar de la opt sute de kilometri
distanță, din cariera numită Tura,
pentru a construi piramidele celea?

De un de atâta forță brută la băieții
ăștia îmbuibați cu bere şi turte? 

Chiar credeați că erau ei în �
nebuniți de dragoste față de Kheops
și le�au împins prin nisip, dân�
du�și, la propriu, duhul de oste�
neală? Evident că nu, fiindcă și ei
aveau familii și cocioabe în care
sperau să se îmbogățească de pe
urma turiștilor care urmau să caș �
te ochii la minunatele tetraedre re�
gulate cu baza pătrată. Probabil că
muncitorii au zis ceea ce ar zice și
în ziua de azi:boss, te descurci, noi
vrem să avem materialul la mână.
Plus țigări și băutură. Ăsta este
unul dintre motivele pentru care

a fost inventată ingineria și pentru
care există pe șantier băieții ăia
bine plătiți, cu mâini nebătătorite,
care plimbă mapa și ruleta și dau
indicații prețioase. Unul dintre ei s�
a strofocat, a privit în zare în di �
recția Tura și a dat măsura ca li  tă ților
sale inginerești: băi, dar Nilul?
Dacă aducem cataroaiele pe Nil?

A doua zi inginerul a cerut
audiență și l�a rugat pe Kheops să
dea un decret divin prin care flu�
viul să fie obligat să curgă spre
Giza. Dar se pare că pe Nil l�a
durut la crocodili de ordinul pri�
mit. A zis că băi, fomiștilor, să
ziceți mersi că vă inund din când

în când. Vreți apă, puneți mâna pe
lopeți. Și uite cum a apărut noul
decret, care îl abroga pe prece�
dentul și care ordona construirea
unui canal care să aducă zoaiele
fluviului până la locul faptei. Una
câte una, două câte două, pietrele
au fost astfel urcate în bărci și
aduse, lin, până sub nasul munci�
torilor. Însuși Noe s�ar fi întors în

mormânt, de ciudă că a ratat un
asemenea ciubuc. Acum, vă rog să
nu vă închipuiți că inventez po �
vești de adormit omenirea. Băi, 
s�au descoperit canalele de na vi� 
gație, sub nisip, nu vorbesc pros �
tii. Plus un papirus, în portul
Wadi Al�Jarf, în care este descris
modul în care a funcționat acest
sistem revoluționar de transport.

Așadar, se pare că nu a fost
mâna extratereștrilor. Omenirea
poate, în sfârșit, dormi liniștită.
Încă o mare victorie a creierului
cu înclinații tehnice, jos pălăria
pentru toate Facultățile de Con �
strucție. Eu, totuși, o să adorm
greu și diseară. Mă chinuie gân�
dul că, din cauza abandonării
proiectului Canalul Dunăre�Bu �
curești, nu mă pot minuna de Pi�
ramida Mântuirii Neamului. n SDC

Un indiciu că Un pas în urma 
serafimilor a stârnit interesul
spectatorilor români e faptul că
trailerul oficial a avut în aproape
trei săptămâni (6�26 septembrie
2017) pe YouTube aproape
80.000 de vizualizări, 588
thumbs up și 64 thumbs down
și zeci de comentarii. 

Nu mă pot abține să nu copiez câ�
teva: „În țara în care pupatul de
oase a devenit sport olimpic, nu
mă așteptam «încă» la un film cu
un subiect atât de pseudo�sacru
pentru mulțimea habotnică. :)“; „O
mizerie de film anticreștin făcut de
oameni fără scrupule, biete mario�
nete ale forțelor oculte care vor să
compromită cu orice preț Biserica
Ortodoxă din simplul motiv că a
susținut și susține referendumul
pentru modificarea Constituției!“;
„Așa ceva nu se întâmplă în semi�
narii și, chiar dacă se cunosc ca�
zuri, nu e cinstit să fie generalizat“;
„Este un film, nu un documentar.
Tu când te uiți la Transformers,
chiar crezi că sunt roboți care se
transformă în mașini?“.

Filmul a avut 8.060 de specta�
tori în weekendul de lansare, mult
mai mult decât cei 560 de specta�
tori ai lui Perfect sănătos sau cei
2.139 de spectatori făcuți de Țara
moartă. E un scor foarte bun, dat
fiind că Ana, mon amour, care a
intrat pe ecrane imediat după pre�
miul de la Berlin, a vândut 8.631
de bilete în primul weekend. 

Deci Un pas în urma serafimi�
lor se vinde prin controversa exis�
tentă oricum în jurul BOR. Oa� 
menii se așteaptă să vadă un nou
motiv de scandal cu Biserica Orto�
doxă Română, dar au surpriza să
descopere – pe lângă câteva mer �
țane pioase, sacoșe aduse de pă �
rinți și niște dascăli nu tocmai or�
 todocși – că filmul e mai mult o
poveste de creștere decât un film
despre corupția din BOR sau de �
spre cazuri de pedofilie. Acestea,
relatate de presă, n�au făcut
de cât să promoveze filmul. Pen�
tru debutantul Daniel Sandu e o
poveste personală. De aici avan�
taje și dezavantaje. O să încep cu

dezavantajele, că sunt mai puține.
Filmul e prea lung, regizorul�sce�
narist e prea implicat afectiv ca
să simtă lungimile. Lungimea
(150 de minute) diluează mult
din formulă și din intenții. Ăsta e
marele lui păcat. 

NU E ȘI NU SE VREA 
UN FILM DE NIȘĂ

Nu poți judeca filmul pentru ceea ce
nu e. Dar ai dreptul să te întrebi care
au fost intențiile din spatele spusu�
lui unei povești în mare parte auto�
biografică. Ce a vrut să spună au �
 torul cu povestea seminariștilor
care joacă biliard, fumează, beau,
agață fete sau pocnesc petarde în
dormitor? Nu e prea clar, dar proba�
bil că nu oricine are acces la cre �
dință, deși intră pe ușa din față a
religiei, ca elev al seminarului teo�
logic. Preocupat să introducă în
poveste cât mai multe pățanii
reale (importante pentru el), San �
du ajun ge la o poveste dezechili�
brată care dă mai multă atenție

năzdrăvăniilor de internat și com�
promisurilor forțate de sistem (mai
ales turnătoriilor promovate de
preotul diriginte), toate necesare în
evolu ția internă a eroului – dar în
detrimentul credinței, materia pri �
mă a viitoarei meserii și cea care
putea strânge toate firele acțiunii.
Există două�trei scene (reușite) în
care eroul își pune sub semnul în�
trebării credința, dar se pierd prin�
tre prea multele distracții necreș� 
tine. La un moment dat aproape
ajungi să uiți unde învață băieții. 

Aceste scene au, ce�i drept, far�
mecul lor, în principal datorită fo�
togenicilor și talentaților interpreți:
Ștefan Iancu (în rol principal), Ali
Amir, Alfred Wegeman, Ștefan
Mihai, Niko Becker, Ilie Dumitres �
cu Jr., Cristian Bota, Marian Po�
pescu, Radu Botar. De fapt, acești
tineri bine aleși & conduși repre�
zintă aproape întreaga distribuție,
alcătuind o trupă coerentă și vie. 

Cel mai pregnant matur din
film e interpretat de Vlad Ivanov, de
la care lumea se așteaptă să fie un fel

de omul negru în cinema, dar care
are câteva scene de un umor auten�
tic, reușindu�i un antagonist foarte
imprevizibil (ăsta e paradoxul: te aș� 
 tepți de la el să strige, dar nu știi
când se va întâmpla asta). 

Alt punct de rezistență al filmu�
lui e imaginea. Ea e prima care
anunță (de la începutul filmului) în�
depărtarea de realismul tradițio �
nalelor filme ale noului val. George
Dăscălescu combină elegant con�
trastele cu scenele poetice, în care
fumul sugerează o lume ruptă de
cotidian. Filmarea în Cinemascope
îi permite cadre largi și hieratice, în
care mulțimea de sutane negre in�
duce și ea ideea de izolare, de uni�
vers destinat doar aleșilor. 

De fapt, Un pas în urma serafi�
milor nu e și nu se vrea un film de
nișă. Are ceva de film american, de
combinație între film cu și pentru ti�
neri, Full Metal Jacket, Once Upon a
Time in America și bildungsroman.
Dar îi lipsește morala, o încheiere
care să dea sens celorlalte capitole. 

Daniel Sandu știe să poves�
tească, în ciuda spaimei debutantu�
lui că nu va spune tot din prima.
Deși scenariul are burți, replicile
sunt bine scrise și credibile, iar
atenția pentru detalii e evidentă
(scenografia și locațiile sunt remar�
cabile). Pentru un film de debut, Un
pas în urma serafimilor bifează
aproape toate căsuțele. E un film ele�
gant despre dezvrăjire și despre o
anume nostalgie pentru o perioadă
definitorie pentru regizor.n SDC

578

Cu materialul clientului
BOBI
VOI N-AȚI ÎNTREBAT, FĂRĂ
ZAHĂR VĂ RĂSPUNDE

IULIA BLAGA
FILM


	578_sdc_01_bun.pdf
	578_sdc_02
	578_sdc_03
	578_sdc_04
	578_sdc_05
	578_sdc_06
	578_sdc_07
	578_sdc_08
	578_sdc_09
	578_sdc_10
	578_sdc_11
	578_sdc_12
	578_sdc_13
	578_sdc_14
	578_sdc_15
	578_sdc_16

