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Am invitat
treisprezece
scriitori să ne
răspundă la două
întrebări: 
1) Cât de relevante
vi se par lansările 
la un târg de 
carte precum
Gaudeamus? 
2) Cât de important
este ca un scriitor 
să se întâlnească cu
cititorii săi într-un
asemenea context?
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în paginile 
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PAGINILE 2-7



2
ANUL XIII NR. 585

18 – 24 NOIEMBRIE 2017

www.suplimentuldecultura.ro

Scriitori români despre lansările
de cărți și întâlnirile cu cititorii

1) Nu știu ce să zic. La un târg de
carte, mai ales unul cu multe cărți
excelente, cum e Gaudeamus, vrei
să fii cititor, nu autor. Vrei să te uiți
la cărți, să le deschizi și să citești la
întâmplare câte un pasaj, să hotă �
răști care prieten va primi ce carte
de Crăciun de la tine. Vrei să fii lăsat
în pace, cu alte cuvinte. Singur, cu o
sacoșă în mână și (de preferat) cu
bani în buzunar. Însă mă intere�
sează, de asemenea, din poziția asta

de cititor, și ce au alți autori de spus
despre cărțile lor într�un astfel de
context. Cum negociază raportul cu
propriul ego, ce�i leagă de momen�
tul de față, de oamenii prezenți, în
ce măsură sunt sinceri, în ce mă�
sură joacă un rol, în ce măsură
sinceritatea e un alt rol. Dinamica
din interiorul triunghiului ăstuia
autor – carte – cititor e cumva
scurtcircuitată în contextul lansă�
rii la un târg de carte, întrucât, prin 

natura ei – o dinamică extrem de
fragilă și de intimă – e expusă într�un
supermarket zgomotos al ideilor și
cuvintelor, care de care mai frumos
ambalate.

Așadar, zic eu, lansările la târ�
guri de carte se potrivesc acelor
cărți sau acelor autori care se simt
acasă în supermarketuri. Eu nu
prea, însă îmi dau toată silința. 

2) E important. E frumos. Te
simți așa, ca un țăran la piață, cu
legumele sau brânza la înaintare,
cum ziceam. Ai vrea să�ți vinzi cu�
vintele la kilogram. (De fapt, dacă
stau să mă gândesc, asta e o idee
foarte bună!) Drept să vă spun,
dacă aș avea de ales (și nu am),
ideal ar fi să mă întâlnesc cu Citi�
torul pe un tren de lungă distanță,
noaptea de preferință, ca Cititorul
să nu fie distras de peisajul de
dincolo de fereastră – să mergem,
să zicem, spre stații diferite, eu să
mă dau el să se dea jos mai întâi,
evident. Aș vrea să am la mine

ceva de mâncare, el să aibă ceva
de băut – să întindem tot pe ban�
chetă și să ne hrănim unul pe
altul cu ce�avem de dat unul al�
tuia. Ce vreau să zic e că problema
mea, ca scriitor (bănuiesc că nu
sunt singură în situația asta) e că
nu�ți întâlnești niciodată „Citito�
rul“, ci „cititorii“ – te simți mino�
ritar, tu ești una singură și ei sunt
cel puțin doi. Vrei să te conectezi
cu fiecare în parte, vrei să afli cum
se leagă pasajul ăla de la pagina
aia de viața lor personală, vrei să
le descrii cum ai mers de nebună
pe�un câmp noaptea și ai scris în
minte tot capitolul ăla, vrei să�i
duci de mână pe același câmp… și
e imposibil (și neprofesionist). În
schimb, te întâlnești cu Cititorul
la evenimente culturale, lansări,
ziceri de fapte, făcături de vorbe.
Are zeci de fețe și toate se uită în
zeci de direcții deopotrivă. Tu în�
cerci să�l privești în ochi. El îți
cere un autograf. (După cum am

folosit pronumele în răspunsul
ăsta, va părea că am doar cititori
bărbați, ceea ce nu e adevărat.
Prietena mea, Oana, tocmai mi�a
trimis un SMS că mi�a cumpărat
cartea – cred că intenționează 
s�o și citească. Plus maică�mea,
care sigur e cu lupa pe text în mo�
mentul ăsta.) SDC

Ne apropiem cu pași repezi de cea
de-a XXIV-a ediție a Târgului Inter -
național Gaudeamus – Carte de
Învățătură, organizat de Radio Ro -
mânia. Acesta va avea loc între 22 și
26 noiembrie, în Pavilionul Central
Romexpo. Invitatul de onoare din
2017 este Comisia Europeană, iar
președintele de onoare al ediției va fi
scriitorul Matei Vișniec. Deja au fost
anunțate peste 800 de evenimente
culturale – lansări de cărți, dezbateri,

întâlniri cu cititori, sesiuni de autografe
etc. – și mii de titluri noi, ceea ce
înseamnă că ne așteaptă, din nou,
cinci zile de târg pline ochi. Ca de
fiecare dată, majoritatea lansărilor îi
vor avea ca punct central pe autorii
români contemporani. De aceea 
ne-am gândit să pregătim un dosar 
cu câțiva dintre aceștia, pe marginea
evenimentelor de acest tip organizate
în cadrul unui târg de carte. Astfel, 
am invitat treisprezece scriitori să ne

răspundă la două întrebări: 1) Cât de
relevante vi se par lansările la un târg
de carte precum Gaudeamus? și 
2) Cât de important este ca un scriitor 
să se întâlnească cu cititorii săi într-un
asemenea context? Răspunsurile
acestora sunt de găsit în paginile ce
urmează, firește. După lectură, cine
știe, poate vă hotărâți să îi bucurați cu
prezența la lansările volumelor lor. 

DOSAR REALIZAT DE ELI BĂDICĂ

Ioana Baetica Morpurgo:
„Problema mea e că nu-ți întâlnești
niciodată «Cititorul», ci «cititorii»“
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Orice ședință de semnături�de �
dicație e o plăcere dacă sunt
mulți solicitanți, dacă nu... ce me�
lancolie! 

Eu, când mă aflu în situația
de a dedica, mă inspir dintr�o re�
plică din Pescărușul, când Mașa îl
alertează pe celebrul autor Trigo�
rin, spunându�i: „Nu scrieți: Cu
afecțiune...“ – formula stereoti�
pată e o jignire. De aceea, înainte
de a schița câteva rânduri, privesc

pe cel ce�mi întinde cartea achi �
ziționată și, uneori, aștept din
partea lui o mărturie. Cel mai
mult mă bucur când mi se spune
că e un „cadou“ și sunt rugat să
dedic cartea unui iubit, unei
mătuși, și nu persoanei care se
află în fața mea. „Absentul“ de�
vine, atunci, mai important decât
noi, prezenții. Recent, o adoles�
centă mi�a cerut să precizez:
„Pen tru mama și fiica ei“ – frag� 
mente de viață! Ale celor care mă
onorează, dar și ale mele căci, de
obicei, indic, discret, rațiunea de
a fi a cărții, motivul ei central.
Astfel, cunoașterea, grație dedi �
cației, poate fi reciprocă. E ca un
debut de dialog.

Îmi place să fiu într�un târg
de carte cum este Salonul cărții
de la Paris sau de la Brive, cum e
Gaudeamus, unde mulțimea de
cititori consolează neliniștile
sus citate de declinul iminent al
cărților în lumea de azi... ele sunt
vișinii unei livezi ce se usucă, de
câte ori mi�am spus�o, dar un
Salon de carte produce o încre�
dere trecătoare. 

Nu�mi place Târgul de carte
de la Frankfurt – acolo afacerile
sunt preeminente, și nu iubirea
de carte. 

Iubesc Gaudeamus, vechi cân�
tec studențesc, și în numele bu�
nicului meu ce mi�l cânta pe vre� 
muri, când era interzis, și în
amintirea momentului când mi�au
țâșnit lacrimile, auzindu�l prima
dată în public la Iași, când mi se
acorda titlul de doctor honoris
causa. 

P.S.:După căderea comunis�
mului, cel mai frumos spectacol
semnat de Lev Dodin, adevărata
denunțare a absurdei „educații“
sovietice, se intitula a contrario
Gaudeamus... semn al unei reîn�
vieri. SDC

1) Nu�s un obișnuit al târgurilor,
dar cred că lansările de aici au mai
degrabă un soi de pe�repede�na �
inte care nu face întotdeauna
bine. E destul de puțin timp pen�
tru discuții mai adânci, iar cititorii
au rareori șansa să interacționeze
cu autorii și editorii. Farmecul
lansărilor de la Gaudeamus ține
de forfota și de intercalările da�
daiste de la lansările care au loc în
același timp. Am prins acum câți va
ani, de exemplu, o lansare a unui
volum care se chema Absurdul ca

aventură existențială în Moder�
nism și Postmodernism, iar pe
fundal se auzea Ion Iliescu care�și
lansa și el cartea de memorialis�
tică undeva prin preajmă. Altfel,
mă gândesc să fac o lansare în
București la Terasa Obor, ca să în�
torc ceva înapoi unui loc în care
mă simt bine, și�n care se�ntâmplă
o parte din acțiunea romanului.

2) Probabil că este, orice oca�
zie e importantă, dar în general
prefer locurile unde e și bere. Mai
rupe din trac, apropie oamenii. SDC

1) În primul rând, în introducere
aș spune că este relevant orice
alegi tu ca individ să fie relevant și
devine cu adevărat relevant dacă
apoi te implici și faci acțiuni sem�
nificative. Dacă crezi că la Târgul
de Carte Gaudeamus vin oamenii
care ar fi cititori posibili ai cărții
tale, n�ar trebui, ca autor care toc�
mai a scos un volum, să îl ratezi. 

În cazul unei cărți noi, mediul
online este un bun vehicul de pro�
movare, însă nu va putea înlocui
niciodată o întâlnire reală, așa
cum un telefon dat cuiva nu poate
înlocui o întâlnire față în față.

Eu cred în Gaudeamus, iubesc
energia pe care o creează oamenii
acolo în jurul cărților și, dată fiind
anvergura evenimentului, sunt
bucuroasă și cu adevărat ono rată
să mă pot întâlni cu cititorii, la
lansare, duminică, 26 noiembrie,
ora 13:30, la standul Editurii Poli�
rom. (Doar am scris cartea pentru
ei, nu pentru mine, nu?) Îmi re�
vine datoria să le�o fac cunoscută
și să le�o prezint. Dacă fiecare ne�am
folosi altruist o parte din ener gie
în folosul comunităților în care
trăim, lumea ar arăta cu si guran �
ță altfel.

2) Este foarte important să se
întâlnească într�un astfel de con�
text, deoarece scopul târgului nu
este numai acela comercial, ci mai
ales acela de a aduce la cunoștință
publicului cititor ceea ce este nou. 

Oamenii au nevoie de cărți
noi, scrise de oameni contempo�
rani, care se află în curse similare
în care caută cu toții să găsească
mai mult sens, mai multă consis �
tență și un alt nivel de înțelegere
a ceea ce au devenit ei înșiși – și
ceilalți – între timp, când aproape
toată lumea era ocupată mai ales
cu supraviețuirea. SDC

Maria-Iris Hoeppe: „Eu cred în Gaudeamus, 
iubesc energia pe care o creează oamenii acolo“

Dinu Guțu: „Cititorii
au rareori șansa să
interacționeze cu
autorii și editorii“

George Banu:
Dedicații la Gaudeamus 
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Cristian Fulaș: „Fără toată acea
babilonie, aș fi uneori mult mai singur“
Uneori, la aceste târguri, merg pe
coridoare și ascult. Nu mai răsfo�
iesc, nu mai privesc, nu mai vor�
besc, mă uit la acele fâșii galbene
sau albe de adeziv care unesc frag�
mentele de mochetă de pe podea
și ascult: titluri, nume, păreri, in�
flexiuni de voci, modul amuzant în
care toate acestea se suprapun,
modurile în care par să vorbească
între ele, toate aceste mici ele�
mente formează o lume pe care
apoi o păstrez cu mine, o iau acasă
și știu că, fără toată acea babilonie,
aș fi uneori mult mai singur și,
dacă așa ceva e posibil, liniștea din
jurul meu ar fi și mai mare. 

Privind situația dinspre scrii�
tor, nu există lansare de carte ne�
importantă. Cu atât mai mult o
lansare care se petrece în cadrul
unui târg de carte. Eu fac parte
dintr�o generație de scriitori pen�
tru care cifrele mari, în termeni de
tiraje, practic nu există. Sigur, se
poate ca tirajele să fi scăzut din
cauza diversificării ofertei de
carte, se prea poate ca numărul 

cititorilor să fi scăzut, deși nu pu �
tem să băgăm mâna în foc pentru
vreun sondaj, dar singura certitu�
dine rămâne că mare parte din
viața de scriitor, azi, se desfășoară
sub semnul unui soi de compe tiție
pentru public. Cartea e într�un fel
obiect de lux, obiect privilegiat
pentru mulți, e de foarte multe 
ori proiect personal care rămâne

doar... proiect personal. În orice
caz, în spatele acestui proiect se
ascunde o muncă titanică și e nor�
mal, nespus de normal să cauți 
să�ți întâlnești citi torii (atâția câți
sunt) în cât mai multe medii cu
putință. 

Cât despre relevanță... Nu există
acțiuni irelevante; pur și simplu 
nu�mi pot imagina nici un eveniment

care să fie irelevant pentru viața
unei cărți. Mai ales că, parcă stră�
duindu�se să copieze Occidentul,
cărțile de azi tind să aibă o viață
din ce în ce mai scurtă, relevanța
lor se micșorează în timp, știu
exemple de cărți care nu au su �
praviețuit nici măcar jumătate de
an și au fost uitate complet. Or, în
scurta viață a cărților, e evident că
evenimentele capătă pro porții cu
atât mai însemnate: când toate eve�
nimentele prin care trece o carte se
pot număra de cele mai multe ori
pe degetele unei singure mâini,
cum putem să minimalizăm ceva?
Cum am putea să minimalizăm
tocmai un eveniment care se pe�
trece în cadrul unui târg de car te,
acestea fiind extrem de puține?
Pragmatic vorbind, unui scriitor i
se oferă șansa să�și prezinte cartea
în cadrul unei serii de evenimente
dedicate strict cărții. Tot pragma�
tic vorbind, ar trebui să profite de
această șansă.

Sigur, nu ne putem opri să ne
gândim la succes, e un lucru care

stă în natura umană și nici o mo�
destie (oricât de frumos jucată)
nu îl va scoate din joc. A nega
acest lucru ar însemna să�ți negi
mun ca, or asta e foarte greu de
făcut. Iar un târg de carte este,
totuși, unul dintre puținele locuri
în care lucrurile măcar seamănă
cu ce ar trebui să fie, în care, pen�
tru câteva zeci de minute, toată
munca din subsolul unei cărți în�
seamnă ceva, capătă o semnifi �
cație, capătă, cu un cuvânt care
trebuie luat cu precauție, impor �
tanță. Eu sunt un visător, în felul
meu. Când privesc aglomerația
din incinta târgului îmi permit să
uit câteva minute deșertificarea
librăriilor, șicanele din social me �
dia, tirajele îngrijorător de mici,
lansările de carte din oraș care
pot fi distruse de câteva picături
de ploaie, tot ce poate merge rău
în viața unei cărți, uit tot, zâm�
besc, e bine une ori să credem și în
lucrurile pozitive, viața grăbită a
căr ților de azi poate dura un pic
mai mult. SDC

1) Dacă îmi amintesc bine, am
ajuns prima dată la Gaudeamus
prin ’95 sau ’96, că parcă era ceva
legat de armată (mă pregăteam să

plec? Venisem în permisie? Com�
plete blank, din păcate), iar de�a �
tunci n�am ratat nici o ediție, așa
că trebuie să fi asistat la câteva

zeci de lansări, garantat. Poate și
mai multe. Tocmai de aia nu pot
răspunde decât c�un sincer „Nu
știu“ la întrebarea despre rele �
vanță. Lumea vine, ascultă, pune
întrebări (rar, prea rar!), unii se
pupă cu autorul, alții cu autoarea,
cei mai mulți se trag și�n poze, da,
asta pot să confirm. Dar că se
apucă să cumpere cartea lansată
sau, mai rău, s�o și citească, asta 
n�am de unde să știu. Tot ce pot să
sper este că da, lansările sunt re�
levante.

2) E important ca scriitorul să
se întâlnească cu cititorii în ase�
menea context, în orice context!
Fără întâlniri „față către față“, au�
torul rămâne o abstracțiune pentru

cititor, în cel mai bun caz. În cel
mai rău, nu rămâne deloc: „Am
citit zilele astea o carte foarte fai �
nă“, mi se întâmplă s�aud deseori,
„m�a distrat teribil, m�am râs!“;
dar dacă întreb cine a scris�o, răs�
punsul standard este: „E, de unde
să știu! Unu’!“. Pentru asta sunt
esențiale întâlnirile cu cititorii,
pentru ca autorii să capete „car �
ne“, un chip, o voce, un număr la
pantof, ceva care să�i fixeze în me�
moria afectivă a oamenilor, că
fără oamenii care să dea bani pe
cărți, noi ne�am apuca să ne cău�
tăm altceva de muncă. Gaudea�
musul are două însușiri capitale:
e mare și e sigur. Ca cititor, nu�ți
pui problema în termeni de „Aoleu,

dacă anul ăsta nu se ține Gaudea�
mus?“ sau „Vai de mine, dacă nu
vine acolo autorul meu prefe�
rat?“. Ca autor, e�o cinste să fii in�
vitat. Sau, enfin, așa�i pentru mi� 
ne, nu pot vorbi în numele tutu�
ror: e prima dată când sunt che�
mat aici. SDC

Mihai Buzea: „Sunt esențiale întâlnirile 
cu cititorii, autorii capătă «carne»“
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Cred că, pentru un autor, orice prilej de a
se întâlni cu potențialii săi cititori este unul
binevenit. E foarte adevărat că, în forfota și
zgomotul inerente unui târg de carte, există
riscul ca un astfel de eveniment să se
piardă. Știm cu toții, din experiență pro�
prie, că lansările în cadrul Târgului nu au,
neapărat, consecințe în numărul de exem�
plare vândute sau în ecourile ulterioare în
presă ale cărții respective. Și, cu toate aces�
tea, cred că nici editorii, nici cititorii și cu
atât mai puțin autorii nu ar putea renunța
la întâlniri organizate în zilele febrile ale
unui târg. În fond, chiar dacă nu ai cum să
participi la toate evenimentele și nici nu te
poți aștepta ca ceilalți să dea dovadă de
ubicuitate și să ajungă peste tot, simplul
fapt de a lansa o carte „la târg“ e o bucurie:
e cel mai bun loc în care poți afla ce mai e
nou în lumea editorială, ce au mai scris/
publicat ceilalți, ce proiecte culturale se
mai pun la cale, ce s�a mai tradus... Târgul
e o intersecție, un spațiu trepidant, „lung
prilej de vorbe și de ipoteze“, și ceea ce mie
cel puțin mi se pare cel mai important este
că pot întâlni acolo, adunați la un loc, oa�
meni din toate colțurile țării (uneori și din
toate colțurile lumii), la care ajungi mai
greu. Îmi aduc aminte că tot la un târg de
carte, în vara lui 2014, am discutat cu Silviu
Lupescu și Mădălina Ghiu despre publica�
rea unei serii de autor Gheorghe Crăciun,
serie din care vom lansa, săptămâna vii�
toare, cel de�al șaptelea volum, reeditarea
Aisbergului poeziei moderne. Și tot la un
târg de carte, în 2011, l�am întâlnit pe Ale�
xandru Vlad, căruia tocmai îi apăruse ro�
manul Ploile amare, la editura Charmides,
roman pe care am început să�l citesc din
primul moment după ce am ajuns acasă,
stârnită de câteva pagini pe care�mi căzu�
seră ochii, în timp ce�l răsfoiam, în hărmă�
laia de la târg. Târgul e o agora, un spațiu
deschis, unde nu se știe niciodată cine dă și
cine primește, un loc unde toți suntem ci�
titori, chiar înainte de a fi autori. Cu toții ne
bucurăm să descoperim cărți, în fond, ve�
detele incontestabile ale oricărui târg sunt
cărțile, ele ne trezesc curiozitatea, ne stâr�
nesc imaginația, cu ele pleci acasă și tot cu
ele intri apoi în dialog. Într�un târg de
carte, hazardul îți poate scoate în cale cărți

și autori cu care, poate, nu te�ai intersecta
niciodată și, adeseori, astfel de întâlniri
sunt providențiale (știu ce spun, vorbesc
din proprie experiență). Există viață edito�
rială și în afara târgurilor, cu siguranță, dar
cred că nu strică nici autorului și nici cărții
o întâlnire informală cu cititori „întâmplă�
tori“. SDC

Carmen Mușat:
„Târgul e o
intersecție, un
spațiu trepidant“
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1) Pentru un scriitor debutant, cum este și cazul meu, lansarea unui volum la un târg
de carte de anvergura Gaudeamus este un eveniment important, pentru că îi oferă o
mai mare vizibilitate.

2) Recunosc că sunt curioasă să îi cunosc pe cei care îmi citesc cărțile. Așadar, o ase�
menea întâlnire e binevenită, în aceeași măsură în care, în calitate de cititoare, îmi face
plăcere să îmi întâlnesc scriitorii preferați. SDC

Păi dacă n�ar fi lansă�
rile de carte, ce ar mai
fi târgul în esența lui –
un iarmaroc? Lansă�
rile atrag și incită pu�
blicul iubitor de carte
să le deschidă, să le
răs foiască, apoi să le
cumpere.

Cât public adună
o notorietate! Cât pu�
blic trece pe la stan�
dul editurilor unde este
anun țată o lansare?
Mult. Lansările inte�
ractive, lecturile pu�
blice îi atrag și mai abitir pe cei iubitori de carte.
Incontestabil, este foarte important să se privească
unii pe alții în ochi. Dacă au curajul. SDC

Oana Păun: „Sunt curioasă
să îi cunosc pe cei care 
îmi citesc cărțile“

Mihaela Perciun: „Lansările
atrag și incită publicul
iubitor de carte“



Târgul de carte Gaudeamus este,
pentru mine, un hidrapulper. Cu
mirosul tipic, i�aș spune „bun de
tipar“, îmi amintește de fiecare
dată oala de macerat hârtie dintr�o
fabrică de mucava. Spre sfârșit,
când încep să se rărească și stan�
durile, mirosul de hârtie începe și
el să deverseze. Ca o pastă care ur�
mează să fie trasă pe „site“, era să
spun plane, revistele literare, sau
cilindrice, bibliotecile personale,
blogurile, televiziunile etc. (unde
circulă cu repeziciune știrile, dar
se și usucă mai repede), ca să iasă
tot hârtie, dar pătrunsă, fiindcă

„ochiu�nchis afară/ înlăuntru se
deșteaptă“. Așa, lectura pare iden�
tică unui proces tehnologic din
vechile fabrici de hârtie, doar că
iluminat. De altfel, aproape ca un
hidrapulper arată și forma locu�
lui, umplut în zilele Gaudeamus
cu așa de multă hârtie/ carte încât
nu pot să nu văd o asemănare cu
rampa unde se aducea macula�
tura, înlocuită aici cu geografii
spirituale (tot vin din patru zări
editurile). 

În romanul Femeia de hârtie,
de Rabih Alamedddine, există, me�
morabil, un moment al revelației,

ieșirea din labirintul inutilității
pentru traducătoarea anonimă,
tocmai când i se întâmplă cel mai
mare necaz cu cărțile (traduse).
Tocmai catastrofa, însă, îi pune în
lumină destinul, recunoașterea.
Târgul de carte de tip Gaudeamus
conține în măruntaiele sale un
asemenea moment. Și chipurile
vizitatorilor transmit clipa, fiind �
că da, este o ieșire din timpul și
locul comun. Am văzut fețe și oase
de scriitori sau de cititori cum
păstrează deopotrivă aerul târgu�
lui la mai mare distanță de Rom �
expo. Se recunosc. Personal, caut
în fiecare an „macerarea“ as ta de
hârtie, printre care se văd frag�
mente din cunoscuți și necu nos �
cuți, ochi, mâini, gesturi care mai
continuă și după ce ai trecut de
cutare scriitor contemporan, de
un grup de elevi, de o lansare, de
un cuvânt, de o editură... Ține de
fantastic să umbli printre editu�
rile băgate în cutii enorme, vii, cu
cărți și oameni de carte/ hârtie
socotindu�se reali. 

De fapt, cu scriitorii se pe�
trece mai mult. Îi cunoști sau îi
recunoști, poposești la vreuna

dintre lansări, deodată ți se pare
că, și dacă i�ai fixat într�un ochi de
sticlă și îi „developezi“ acasă, ți�au
scăpat. Când am lansat și eu vreo
carte, am aflat că se întâmpla o
trecere, vedeai o clipită dincolo,
cu ajutorul ochilor „de afară“, care
intrau în tine să o înțeleagă dintr�o
ochire, și cu autorul în carne și
oase înăuntru. Atunci, realizezi că
ești și viu și mort, că faci calea din
viață în necunoscut, dar și înapoi,
ca pe o nesperată cale de a îm�
pinge limita. De aceea, târgul de
carte, mai ales Gaudeamus, cu
forma lui de hidră de hârtie și
pulper (cu capetele Bibliotecaru�
lui arcimboldian multiplicat),
este bucuria de a fi împreună, în
cărți și printre ele. Așa se creează
un Între (lumi), Întrele egal cu In�
tervalul, loc de purificare. Spațiul
comun devine, prin urmare, unul
ființat aparte, prin și în text/e. 

Întâlnirile cu cititorii? După
cum se vede că funcționează, la
imperativ, dorința scriitorului de
a fi lansat la târgul de carte, se
poate spune că este vorba de un
eveniment cu skepsis. Lansarea 
se apropie de semnificația unui 

manuscris post�postmodern, un �
de autorul, cu portretul lui expus
(la editurile mari), apoi invitații la
cuvânt și ascultătorii, fac o carte
multiformă, cu direcții de recep�
tare în curs, mai ales că înregis�
trările video sau fotografiile se
postează pe Facebook, pe You�
Tube etc., ca să nu fie doar volu�
mul cutare în discuție, ci și „antu� 
rajul“ său. Lansarea, chiar așa
„clasicizată“, uneori cu mișcări
cam reumatice prin netrăire, este,
de cele mai multe ori, aerul cel
proaspăt de la Gaudeamus sau
Bookfest. Fără astă verticală, orice
târg ar fi un hidrapulper orb, gata
să înghită și dă la capăt aceeași
hârtie, fără o prelucrare cu miez,
viețuire. Skepsis�ul e întâlnirea
vorbită dintre autor și lector, un
fel de a ființa locul care e, de fapt,
cartea. Și omul. Un moment cu fi�
lele în carne și oase, cu omul în
carte ș.a.m.d. SDC
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Bogdan Răileanu: „Un scriitor ar trebui să se
întâlnească cu cititorii ori de câte ori crede că e cazul“
1) Un târg de carte fără lansări ar fi
probabil ca o maternitate în care nu se
mai fac nașteri. Editurile și autorii 
s�ar plimba pe culoarele târgului ți �
nându�se de mână în liniște și ar
aștepta să intre cititorii zburdând pe
ușa târgului și să țipe de bucurie.
Lucru destul de incert. Eu însumi re�
cunosc că în ultimii doi ani nu am căl�
cat pe la târguri de carte, ci mai mult
prin librării și pe net. Deci lansările
sunt utile unui târg de carte. Pentru că
eu anul ăsta din cauza asta vin la Gau�
deamus, ceea ce doresc cât mai multor
români.

2) Pentru un debutant e impor�
tant să se întâlnească cu cititorii chiar
și în spatele clădirii în care se ține
Gaudeamus, pentru că trăiește pe altă
lume, nu mai contează locul. De altfel,
cred că și pentru autorii mai expe �
rimentați e bună întâlnirea cu cititorii
din spatele clădirii, pentru că ar vedea
cine îi urmărește cu adevărat. Aici ar
mai fi un avantaj și pentru că s�ar
putea fuma la lansare, practic, ca pe
vremuri. Un scriitor ar trebui să se în�
tâlnească cu cititorii ori de câte ori
crede că e cazul și atâta timp cât nu se
pierde în peisaj. SDC
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Cred că orice lansare a unei cărți e
relevantă. În condițiile nișărilor
culturale de toate felurile, lansarea
unei cărți are gradul ei de rele �
vanță, într�o lume care prețuiește
tot mai puțin cartea. Nu vreau să
spun că vom rămâne doar „noi
între ai noștri“ (deși uneori am 

impresia că deja se întâmplă asta),
dar e evident că publicul cărții „de
hârtie“ e, dacă nu tot mai restrâns,
atunci măcar elitar, cel puțin în
România. (E posibil, totuși, ca, din�
tre toate, literatura să fie privile�
giată, adică mai căutată, povestea
se vinde, dintotdeauna).

Sunt lansări în contexte mai
mult sau mai puțin eficace: la cen�
tru, în provincie, într�o zonă uni�
versitară, pentru publicul larg,
pentru specialiști, într�un moment
anume destinat lansărilor de carte
etc. Autorii înșiși pot avea și ei tot
felul de prejudecăți despre soarta
cărților proprii. Discuția despre
importanța lansărilor comportă,
deci, o mare doză de imponderabil,
de subiectiv. Depinde de cine, un �
de și când, depinde de cititori, cri�
tici și autori. Fiecare are pre tențiile
lui și nu poți să fixezi norme. Ar 
fi câteva condiții de lansare, dar
nu sunt posibile oriunde și ori�
când și nu e obligatoriu să fie toate

îndeplinite: să ai ceva public (chiar
dacă sunt numai prietenii tăi), să
ai un vorbitor bun, să fie când și
unde trebuie, să existe o promo�
vare prealabilă și o mediatizare
după, să existe un anume orizont
de așteptare etc. Am lăsat implicită
valoarea cărții, căci fără ea n�are
rost să discutăm.

La Gaudeamus, lansările sunt
relevante în măsura în care e rele�
vant un asemenea târg. Și eu zic că
e. Știu că atmosfera nu e chiar pro�
pice receptării (mai multe lansări
odată, în aproape același perime�
tru, una după alta, acoperindu�se
sau decalându�se reciproc), că
exis tă nume mari și nume mici,
afișe vizibile și colțuri minuscule,
că e un fel de babilonie livrescă,
un fel de supermarket borgesian.
Autorii, cititorii, lansatorii și sim�
plii privitori se lovesc și se calcă
unii pe alții, străbat labirinturi de
rafturi, cu mulțime de titluri și de
oferte, aleargă de colo�colo în
căutarea unui om, a unei cărți, a
unei edituri, a următoarei lansări.
Dar, în contextul celorlalte babi�
lonii cotidiene (consumeriste, pri�
mitive, kitsch, degradante), o ba� 
bilonie a cărților e absolut salu�
tară și onorantă. 

Poate că întâlnirile la târg cu
cititorii nu sunt atât de eficiente ca

într�o lansare special organizată
pentru o carte. Nu ai prea mult
timp la dispoziție nici să dai auto�
grafe, nici să răspunzi la eventuale
întrebări. Ești presat tot timpul de
lansarea următoare, publicul tău
deja s�a risipit în altă parte, la alt
autor. Dar prezența într�un loc de�
dicat exclusiv noutăților edito�
riale, unde exiști printre și pentru
alții ca tine, unde poți atinge atâtea
cărți importante, unde poți vedea
fizic autorii, e profund stimulativă.
Există o lume a ideilor, accesibilă
prin acest act extraordinar al lec�
turii și al înțelegerii private. E un
proces care ține fundamental de
umanitatea noastră și care ne�a ri�
dicat ontologic deasupra celorlalte
regnuri terestre.

Târgurile de carte reprezintă
o formă de igienizare a minții și a
sufletului, o binevenită alternativă
la real − cel spiritualizat, trecut în
ordinea cuvintelor. Avem nevoie
de așa ceva. SDC
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Contextul editorial al târgului
Gaudeamus a evoluat mult în ul�
timul deceniu, și nu�mi mai
place la fel de mult ca înainte
felul cum se prezintă târgul. O
prezentare a lumii cărții într�o
eră când mediile de comunicare
sunt în perpetuă schimbare re�
prezintă cu totul altceva: orice
gen de prezentare care acum un
deceniu ar fi fost decentă riscă,
în juxtapunere cu mediile vir�
tuale, să pară desuetă. Nu mai
cred în lansările de carte în dul�
cele format clasic, sau cel puțin
nu în locuri zgomotoase, lipsite
de aer condiționat, în care fiecare
spa țiu de posibil dialog e situat

într�un hol de trecere. Cred că
soarta unei cărți se decide în
mare par te în mediul virtual, în
platformele de interacțiune so�
cială, și ar fi o iluzie să crezi că
un târg de carte poate însemna
mai mult decât un exercițiu de
re lații publice. 

Pe de altă parte, ar fi un gest
de impolitețe față de audiența
interesată din România dacă nu
aș fi prezent și dacă nu aș contri�
bui la fel cum o fac și alți autori
români. Respectul față de public
ne invită să participăm chiar și
într�un cadru care e departe de
perfecțiune. La una dintre lansă�
rile mele de anul trecut am stat

de vorbă cu cineva care venise
din Moldova ca să mă asculte po�
vestind. Nu am uitat întâlnirea
aceea. La o lansare dintr�un oraș
transilvănean m�am întâlnit cu
cineva care venise cu trenul de la
trei ore distanță ca să mă cu �
noas că. Și e vorba de oameni pe
care nu�i mai întâlnisem până
atunci și cu care nu mai comuni�
casem, dar care erau foarte inte �
resați de ceea ce se scrie acum. E
o sete extraordinară de cărți, de
povești despre cărți, un interes
sincer de a explora care este
miza culturii azi. Datoria mea e
față de cei cărora le pasă, față de
cei intere sați, cei care vor să 

asculte ceea ce avem de povestit
despre literatura vie, literatura
care se scrie acum. În fața lor mă
înclin și pentru ei particip la târ�
gul Gaudeamus, chiar dacă for�
matul târgului nu mi se mai pare
potrivit. SDC

Bogdan Suceavă: „Un târg de carte
este un exercițiu de relații publice“
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INTERVIU CU ISTORICUL ANDREI MURARU

„Vișinescu este fără îndoială 
un criminal lipsit de remușcări“ 
Alexandru Vișinescu este numele
primului torționar comunist arestat,
judecat și condamnat (la 20 de ani de
temniță, pe 24 iulie 2015) în România
pentru infracțiuni contra umanității.
Acest lucru s-a întâmplat în urma
sesizării depuse de Institutul de
Investigare a Crimelor Comunismului
și Memoria exilului Românesc
(IICCMER), care a reușit în primul

rând identificarea fostului comandant
al penitenciarului de la Râmnicu
Sărat. Născut în 1925, Vișinescu a fost
comandant aici între anii 1956-1963,
numele său fiind direct legat, așa
cum au dovedit cercetătorii
IICCMER, de torturarea și moartea
mai multor figuri de vază ale politicii
românești, printre care se numără Ion
Mihalache, Ioan Arnăutu, sau

diplomatul Victor Rădulescu-Pogo -
neanu. În timpul cât s-a aflat el la
conducerea penitenciarului, au murit
14 deținuți politici, procurorii iden -
tificând 138 de deținuți ce s-au
perindat în 1956-1963. Zilele acestea,
Vișinescu încearcă să obțină între -
ruperea pedepsei, pe motive de
boală. Un semn al „democratizării“
unui torționar comunist.

RADU CUCUTEANU

De unde propensiunea către această parte

a istoriei recente, a sistemului represiv?

A fost un instinct profesional, aș spune. La
scurt timp după ce am absolvit Facultatea
de Istorie la Universitatea din Iași, am deve�
nit, în 2006, cercetător la Institutul de Inves�
tigare a Crimelor Comunismului (devenit
ulterior Institutul de Investigare a Crimelor
Comunismului și Memoria Exilului Româ�
nesc – IICCMER), fiind printre primii
angajați ai instituției. 

Am coordonat în anii următori un dic �
ționar al închisorilor, apărut în 2008 tot la
Editura Polirom, o monografie foarte am plă,
bazată pe numeroase surse, inclusiv pe ar�
hiva Direcției Generale a Penitenciarelor,
unde, alături de colegii mei, am consultat
documente inedite despre sistemul represiv.
Apoi, în timpul studiilor doctorale, am ur�
mărit destinul în Gulag al unor personaje
condamnate în România postbelică pentru
crime de război. În ultimii ani, m�am aplecat
asupra cazului Vișinescu.

Cum ați ajuns să vă ocupați de această spe -
ță, cea a lui Vișinescu? Nu e singurul torțio -
nar spre care v-ați întors atenția, de altfel,
Ioan Ficior fiind un alt nume cunoscut. 

La puțin timp după ce am ajuns președinte exe�
cutiv al IICCMER (mai 2012), am demarat o cam�
panie numită generic „Dosarul torționa rilor“.
Trebuie spus că, până la cazul Vișinescu, nici
o persoană nu fusese condamnată de justi �
ția de după 1989 pentru crimele și abuzu�
rile comise în sistemul con cen traționar
comunist, iar toate sesi zările penale ale In�
stitutului de până atunci fuseseră respinse
de procurori.

Nu venisem din afară, căci lucram la in�
stitut încă de la înfiin țare, așa cum am ară�
tat, în calitate de cercetător sau coordonator

de echipă. Așadar, cunoș team toată „bucă�
tăria“ internă și aveam datoria să încerc să
fac lucrurile altfel, fiindcă, în definitiv, era
ultima șansă.

Speța Vișinescu a deschis se ria sesizări�
lor penale pe care IICCMER le�a depus în
mandatul meu de președinte executiv. Ale�
xandru Vișinescu a fost un personaj total ne�
cunoscut publicului până când a fost de� 
nunțat auto rităților. Numele lui a fost unul
inexistent în spațiul public, iar în literatura
istorică existau puține date despre el. Nu dă�
duse nici un interviu, nu exista nici o poză a
lui. Aveam să aflăm ulterior că statul român
l�a onorat și după 1989 pentru „meritele“
sale. Beneficia de pensie specială și a fost
avansat în grad inclusiv după 1989, mult
timp după ce se pensionase.

Fostul comandant al închisorii Râm�
nicu Sărat în perioada 1956�1963 avea să de�
vină primul personaj al campaniei „Dosarul
torționarilor“. Institutul avea în adminis�
trare închisoarea de la Râmnicu Sărat încă
din 2007, cu scopul transformării fostului
bastion într�un memorial dedicat victimelor
comunismului. Așadar, în ultimii ani, docu�
mente și mărturii au început să fie adunate
sistematic la IICCMER; în plus, se publica�
seră unele mărturii, existau câteva studii
distincte cu privire la statutul închisorii din
anii comunismului.

Toate aceste evo luții au permis o privire
de ansamblu asupra regi mului instituit la
Râmnicu Sărat. În definitiv, existau nu nu �
mai surse istorice, ci in situ era și locul cri �
mei, conservat aproape perfect. Nu existau
toate piesele puzzle�ului, însă multe dintre
acestea fuseseră oa recum arătate. De exem�
plu, nu se știa cu exactitate numărul dece�
selor sau al celor încarcerați ori date pre�  
cise privind personalul pușcă riei, nu se
cunoștea dacă mai existau supra viețuitori,
iar ca fostul șef al închisorii din anii lui
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Gheorghiu�Dej să mai fie în viață
și chiar să fie găsit nici nu se pu �
nea problema.

Pe parcursul anului 2013, la
IICCMER s�a lucrat sistematic la
construirea unui dosar privind
regimul de detenție de la Râmni �
cu Sărat, care avea toate indiciile
existenței unor acte de tortură și
crimă, precum și implicarea di�
rectă a comandantului în scenele
de cruzime. Primii și singurii su �
praviețuitori au fost iden tificați de
Institut în anul 2013 (dintre care
doar Valentin Cristea fusese de �
ținut politic), lista cu deținuții în �
carcerați aici între 1955 și 1963
fiind tot atunci ela borată, și, nu în
ultimul rând, l�am identificat și
găsit pe Viși nescu. „Dosarul Vi și �
nescu”, realizat la IICCMER, format
din șase volume de probatoriu, 
s�a constituit în un final într�o
cerce tare laborioasă, un adevărat
rechizitoriu, care a fost înaintat
procurorilor.

Dincolo de acești pași impor �
tanți în investigație, alte elemente
s�au dovedit fundamentale. Am
mizat pe o relație de colaborare
cu Parchetul și am acordat asis �
tență organelor judiciare pe toată
perioada anchetei. Apoi, ne�a aju�
tat foarte mult o campanie media �
tică elaborată profesionist și atent
construită împreună cu echipa de
jurnaliști de la „Gândul“.

Rezultatele campaniei numi te
generic „Dosarul torționa rilor“ au
fost uimitoare: într�o lună de la
debut aveam deja prima punere
sub acuzare, iar în următorii ani,
două condamnări definitive. Vreau
să subliniez aici: sunt singurele
condamnări din istoria IICCMER.
Nici înainte de mandatul meu
(mai 2012 – martie 2014) și, din
păcate, nici după mine nu au mai
existat procese finalizate cu sen �
tințe definitive.

Alexandru Vișinescu se află la în-
chisoare acum, ca urmare a sesi-
zării făcute de IICCMER. Dacă
tot am amintit de el, care este
situația lui Ioan Ficior?

Da, Alexandru Vișinescu execută
pedeapsa de 20 de ani de închi�
soare la penitenciarul Jilava, fiind
primul responsabil din sistemul
comunist de detenție condamnat
pentru faptele sale. 

În afară de Vișinescu, arestat
în februarie 2016, un alt caz in�
strumentat de IICCMER a făcut
istorie. De această dată a fost
vorba despre un fost comandant
al unui lagăr de muncă: colonelul
Ioan Ficior, care avea 85 de ani la
momentul denunțării (18 sep�
tembrie 2013). 

În cazul lui existau probe ce
arătau că vreme de cinci ani, în
colonia Periprava, în marginea
Deltei, instituise un regim de o
sălbăticie cutremurătoare, ce lă�
sase în urmă peste o sută de
morți, cei mai mulți de inaniție,
sute de infirmi, dar și numeroși
supraviețuitori care au putut de�
pune mărturie în proces. Pe baza
denunțului IICCMER și în mare
parte a probelor furnizate de In�
stitut, Ficior a fost și el condam�
nat definitiv pentru crimele. În
martie anul acesta, Curtea Su�
premă l�a condamnat la 20 de ani
de închisoare. Ficior este în pre�
zent încarcerat în același peniten�
ciar cu Vișinescu.

Ce ar trebui să știe cititorii, 
în primă instanță, despre 
Alexandru Vișinescu? 

Probele arată că Alexandru Viși �
nescu a fost un ofițer recrutat și
format de către Securitate. Încă
de timpuriu, el a avut o dispoziție
naturală către violență. Excesele
de brutalitate, scenele de tortură,
actele inumane de chinuire siste�
matică ani în șir a deținuților po�
litici îl portretizează ca un in� 
stru ment foarte obedient, plin de
zel, al regimului. Ajuns la 31 de
ani șeful pușcăriei, el a creat timp
de aproape șapte ani un regim de
detenție de o bestialitate ului �
toare, chiar și pentru alte temnițe
de tristă amintire din acea vreme. 

Așadar, un tânăr ofițer în pu�
tere, aflat în posesia a numeroase
mijloace de supraveghere (celule
securizate, militari înarmați din
paza exterioară, gardieni instruiți,
reguli draconice pentru regimul
de viață al deținuților, fără șanse
de a se solidariza), a aplicat un tra�
tament inuman unor oameni bol�
navi, mulți bătrâni. El a construit
astfel un program sistematic de
tortură și asasinat. Cel mai cunos�
cut instrument a fost izolarea to�
tală, fără drept de a comunica, de

a sta așezat în pat pe timpul zilei,
ani în șir, a deținuților. Evident,
foamea, frigul, lipsa asistenței
medicale au contat și ele foarte
mult. Pe cel puțin șase deținuți 
i�a asasinat direct (în total a fost
curmată viața a 14 oameni), așa
cum a demonstrat justiția, alții ră�
mânând cu sechele pentru tot 
restul vieții. Așa cum a arătat și
jude cătoarea Curții de Apel Bucu �
rești, Vișinescu este fără îndoială
un criminal lipsit de remușcări. 

El este responsabil, printre alte-
le, și de moartea lui Ion Mihala-
che, „ultimul patriarh“ al inter-
beliculului românesc. Ce rol a
jucat Vișinescu, pe atunci co-
mandant al penitenciarului
Râmnicu Sărat, în dispariția 
omului politic țărănist, de spre
care a avut puterea să declare la
proces că „îi era simpatic“?

Asasinarea lui Ion Mihalache, fos�
tul lider al Partidului Țărănesc,
decorat de însuși regele Ferdi�
nand cu ordinul „Mihai Viteazul“,
probabil cea mai strălucită figură
politică a satului românesc, unul
dintre cei mai importanți politi�
cieni din perioada interbelică, a
fost una dintre crimele lui Viși �
nescu. Pe Mihalache, Vișinescu 
l�a luat „în primire“ încă din pri� 
mele zile ale mandatului său de
comandant la Râmnicu Sărat. L�a
persecutat continuu, l�a bătut per�
sonal sau prin intermediul sub �
ordonaților săi, l�a torturat și chi� 
nuit prin metode barbare. Înce�
pând din 1955 și până la deces,
Ion Mihalache a fost izolat în puș �
cărie. Judecătoarea procesului pe
fond al lui Vișinescu a subliniat că
Mihalache a fost „ținta preferată“
lui Vișinescu. În ultimii ani de re�
cluziune, Mihalache a declarat

război administrației închisorii și
a refuzat să mai respecte progra�
mul carceral. A fost bătut cu pum�
nii, cu ciocanul, pus în lanțuri,
înfometat sistematic, obli gat să
doarmă pe cimentul celulei, iar în
ultimele luni, practic abandonat.
Mihalache a intrat în închisoare la
65 de ani și a murit în temniță 16
ani mai târziu, în februarie 1963,
grav bolnav (aproa pe paralizat),
surd, subnutrit și în mizerie.

Figura lui Alexandru Vișinescu
este una întunecată de multe
umbre. El este primul torționar
comunist din România condam-
nat pentru infracțiuni contra
umanității, la jumătate de secol
de la săvârșirea faptelor. Recent,

a cerut întreruperea executării
celor 20 de ani de închisoare la
care a fost condamnat, ca urma-
re a sănătății sale precare. În ce
măsură considerați că este mo-
ral un asemenea gest? 

Vreau să cred că Justiția română
a depășit situația când ucigași ce�
lebri părăseau închisoarea pe caz
de boală pentru a�și duce liniștiți
traiul în libertate, vindecați ca
prin miracol. Îmi amintesc de
cazul fostului general de armată
Victor Atanasie Stănculescu, un
alt „asasin de sistem“, condamnat
pentru crimele de la Revoluție, fo�
tografiat de jurnaliști în cazino �
uri, după ce părăsise peniten� 
ciarul pe motiv de boală.

În cazul Vișinescu, sentința
de condamnare a făcut dreptate
victimelor, justiția s�a făcut în nu�
mele victimelor. A celor care au
murit în penitenciarul Râmnicu
Sărat și în numele celor care au
supraviețuit și dintre care doar
unul a mai ajuns să îl vadă pe
torționar în sala de judecată. Așa �
dar, poziția mea este fără echivoc:
eliberarea lui Vișinescu ar fi o in�
sultă adusă memoriei deținu ților
torturați și asasinați la închisoa�
rea Râmnicu Sărat.

Ideile exprimate în acest in�
terviu sunt asumate de autor în
calitate exclusiv privată și nu re�
prezintă punctul de vedere al
nici uneia dintre in stituțiile și/
sau organizațiile la care acesta
este angajat sau la care este 
afiliat. SDC

Până la cazul Vișinescu, nici o
persoană nu fusese condamnată de
justiţia de după 1989 pentru crimele 
și abuzurile comise în sistemul
concentraţionar comunist. 

ANDREI MURARU (n. 1982, Iași) a absolvit Facultatea de Istorie
a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza“ din Iași (2005), unde și-a
susţinut și doctoratul (2011) despre procesele postbelice ale
criminalilor de război. A fost președinte executiv al Institutului
de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului
Românesc (2012-2014), demarând campania de aducere în faţa
justiţiei a foștilor responsabili din aparatul comunist de
represiune. În perioada 2006-2009 a fost consilier la Cancelaria
Prim-ministrului și consilier al directorului general al Arhivelor
Naţionale ale României. A fost bursier la Aristotle University of
Thessaloniki (2004-2005), New Europe College (2009-2010) și
United States Holocaust Memorial Museum, Washington DC
(2010-2011). A publicat numeroase studii în reviste de
specialitate și lucrări colective. Este coordonator al volumului
Dicţionarul penitenciarelor din România comunistă (1945-1967)
(Editura Polirom, 2008) și coautor al primului manual despre
dictatura comunistă, O istorie a comunismului din România.
Manual pentru liceu (Editura Polirom, 2008; ediţia a II-a, 2009;
ediţia a III-a, 2014). De asemenea, a participat la numeroase
conferinţe internaţionale, a susţinut prelegeri și are frecvent
contribuţii pe teme de istorie recentă. A fost decorat de M.S.
Regele Mihai pentru activitatea în fruntea IICCMER cu Ordinul
„Coroana României“ în grad de Ofiţer (2015). Din decembrie
2014 este Consilier al Președintelui României. SDC



Acum vreo 15�20 de ani am început
să ascult mai atent trupe care, timp
de vreun deceniu, își făcuseră o
promițătoare încălzire:Limp Bizkit,
Korn, Linkin Park, Slipknot, System
of a Dawn, Primus, Biohazard și 
altele din zona rock alternativ/ post�
grunge (subsidiar punk�metal, rap�
 metal, goth�metal). 

Pe o piesă Limp Bizkit (sau Linkin
Park?) am făcut și videoclip pentru
un site de curse auto. Îmi plăceau
furia cât se poate de rockerească,
energia impetuoasă ce emana din
fiecare prezență scenică (n�am par�
ticipat la concerte, dar materialele
video abundau pe piața gri) și dărui�
rea aproape mortală pe care o puteai
ghici în prestația fiecărui vocalist/
instrumentist, în toate piesele. Nu
înghițeam modul în care unele părți
vocale erau, să zic așa, zbierate. Une �
ori detectam nuanța, greu de ascuns,

a făcăturii, dorința de a șoca doar,
pentru că trupa, în fond, nu avea
nimic de spus. Ori poate începeam
să îmbătrânesc și nu�mi dădeam
seama? Unele nume sunt și azi în ac�
tivitate, altele sunt amintire, câteo�
dată la modul propriu, cum e cazul
vocalistului Chester Bennington, de
la Linkin Park. Sau al rockerilor de
la Goodbye to Gravity, prinși în cap�
cana clubului Colectiv (predestinat
și blestemat nume!). Nenorocirea de
acum doi ani pare să fi trântit o 

lespede pe firava noastră mișcare
rock. Destui băieți s�au trezit parcă
dintr�o visare și au tras vălul tăcerii
pe sufletele lor. Alții abia de mai
umblă, ca umbrele pe pânza tot mai
jerpelită a vremii. Câți au luat oare
calea străinătății, spre locuri deloc
mai blânde, fugind îngroziți de o
realitate în continuă degradare? 
N�aș spune că totul e pierdut, cum
aud pe câte cineva exasperat de
situație. Iar un disc precum Yin &
Out (2017, Universal Music Roma�
nia), al trupei Days of Confusion, e
un argument forte ce�mi ține trează

speranța. Și nu eu aș avea nevoie de
speranță (ierte�mi�se invocarea vâr�
stei încă o dată), ci acești copii, care
umblă oarecum abulici și autiști, dar
se deschid și reacționează frumos,
drept și eficient dacă sunt îndrumați
corect, cinstit. Iar ei doar de asta au
nevoie, nu de amenințări, pedepse,
restricții, înjurături, înjosiri. Cum să
se dezvolte liber un adolescent zilnic
su pus regimului corecțional, fie prin
metode clasice, gen închisoare și bă�
taie, fie prin modalități „moderne“,
gen abrutizare ocupațională? Din
acest punct de vedere, generațiile
născute în România după 1990 sunt
perfect sincrone cu cele din lumea
largă, indiferent de specificul local.
Un copil din Japonia sau Argentina,
din SUA, Anglia sau Finlanda va
reacționa la fel ca unul român sau
australian, toți fiind crescuți în me �
dii urban�industriale aproximativ
similare, tehnicizate la maxim. Toți
adoptă aceiași idoli ai culturii de
masă, afirmați aproape instant pe tot
globul mulțumită televiziunii și, mai
ales, internetului. 

Tinerii care au format (și for�
mează) trupa Days of Confusion
porniseră în 2010 să cucerească
lumea rockului. Muzica lor nu e cu
nimic mai prejos decât a unor trupe
străine. Talentați, plini de energie și
hotărâre, puteau să reușească. Încă
pot, dacă nu cumva vor fi fost loviți
prea puternic de tragedia ante�po�
menită. Mie așa îmi pare situația,
dacă judec după site�ul lor, lăsat în
paragină din 2015, cu latest news ex�
primând compasiunea pentru victi�
mele incendiului. Le�aș aminti bă� 
ieților, dacă mi se permite, regula
domeniului artistic în care au ales să
se exprime: „the show must go on“.
Sunt convins că o știu, cum știu și că
nu există modalitate mai bună de�a
cinsti memoria prietenilor dispăruți
decât editând albume noi și bune.
Precum Yin & Out. 

Discul sună „adevărat“, cu toate
ingredientele genului la superlativ.
CD�ul are echipamentul unuia de
clasă:poster, cartoane, zar, ilustrație
superbă. Băieți, confuzia s�a termi�
nat! Back to business! SDC

Ocazia de a vorbi din nou despre ui�
tatul pianist român Theophil Deme�
triescu (1891�1958) mi�a fost dată
zilele trecute de un moderator de
radio american, James Irsay, foarte
cunoscut iubitorilor de muzică cla�
sică. În cadrul celor două ore de pro�
gram săptămânal intitulate Mor �
ning Irsay la postul new�yorkez
WBAI 99,5 al rețelei Pacifica Radio,
el a prezentat câteva din rarele înre�
gistrări interbelice și o serie de
informații despre viața pianistului.
Între ele și unele culese din artico�
lele publicate de „Suplimentul de
cultură“ (în nr. 271 și 275/2010).
Irsay, el însuși pianist, format la Jul�
liard, coleg de clasă cu Itzhak Perl �
man și Pinchas Zukermann,
mo derează de ani și ani o emisiune
ce merită ascultată și de cititorii
acestei pagini. O puteți găsi urmând
linkul:http://nuarchive.wbai.org/.

„Cele douăzeci de minute de sunet
[păstrate] de la el [Theophil Deme�
triescu] sunt fabuloase, mai mult
decât ore întregi de la alți pianiști mai
puțin dotați“ – îmi scria după emisiu�
nea de la New York muzicologul și
editorul american de înregistrări is�
torice Allan Evans, director al casei de

discuri Arbiter și autor al unei mono�
grafii despre pianistul de legendă
Ignaz Friedman. Allan, care conlu�
crează adesea cu James Irsay, asigu�
rând transferul digital al unor discuri
rare de 78 de turații, l�a ajutat încă o
dată remasterizând cele trei înregis�
trări Vox ale lui Theophil Deme�
triescu din aprilie 1925, descoperite
recent la un colecționar american din
suburbiile Washingtonului (Liszt,
Gnomenreigen, Maria von Weber,
Rondo Brillante și Bizet, Le retour). 

Cum am aflat din emisiunea lui
Irsay de la WBAI 99,5, cele două dis�
curi Vox figurau pe lista celor mai
rare înregistrări de pian căutate de
International Piano Archives (PAM)
din Maryland și care le vor fi dăruite.
În paranteză fie spus, alte exemplare,
nu și discul Bizet, se găsesc în fondul
Arhivei Muzicale Germane, parte a
Bibliotecii Naționale Germane. În
fondul de la Frankfurt mai figurează
două cunoscute piese lisztiene, Am
Rande einer Quelle și Ständchen,
după Schubert. Mă întreb, desigur,
dacă or mai fi existând exemplare și
în vreo discotecă din România.

Am mai avut ocazia să spun că,
din păcate, atât cât s�a scris despre
Theophil Demetriescu în lexicoanele

lui Viorel Cosma, imaginea pianistu�
lui este în mare parte denaturată, atât
în ce privește activitatea sa în anii ’30
în Germania, cât și cea sub regim co�
munist, ani trăiți după întoarcerea
sa în țară în ’44�’45. Este greu de vor�
bit, de exemplu, la mijlocul anilor ’30
de spre o „prestigioasă carieră de pia�
nist�concertist“, după cum falsă este
și afirmația că în România ar fi con�
certat „cu regularitate între 1923�
1943“, când trăia la Berlin. Stau
mărturie, între altele, scrisorile dis�
perate pe care Demetriescu i le adre �
sa filantropului elvețian de la Win� 
terthur, Werner Reinhart.

La 7 iulie 1935, Theophil Deme�
triescu scria: „Din mai, situația mi s�a
înrăutățit foarte mult (din lipsă de
elevi, din cauza răspunsurilor nega�
tive primite de la organizații despre
care eram sigur că mă vor angaja), așa
încât trebuie să îndrăznesc încă o
dată să vă rog foarte mult să mă
ajutați. Din cauza atitudinii unui cre�
ditor, sunt amenințat cu cele mai rele
lucruri și, pe lângă asta, nu știu cum
să o scot la capăt trecând vara, pe�
rioada cea mai proastă a anului pen�
tru mine și soția mea. Criticile de
concerte din ultima vreme, trimise cu
aceeași poștă, vor fi o dovadă că am

intrat într�o asemenea situație difi�
cilă, probabil din cauza nepriceperii
mele în afaceri. Anul trecut am cântat
la câteva posturi de radio cu ocazia
celei de�a zecea zi de aniversare a
morții lui Busoni. Am cântat în me�
moria lui și am organizat și o oră fes�
tivă Busoni la Berlin. Poate ar fi
trebuit să mă adresez Dvoastră atunci
din cauza Concertului sau a Fanteziei
indiene. Aceste piese aparțin celei
mai importante literaturi moderne
de pian și ar trebui, de altfel, să fie in�
terpretate și în afara anului Busoni.
Fiindcă a venit vorba: [dirijorul Her�
mann] Scherchen plănuiește de peste

zece ani să cânte cu mine Concertul.
Cu puțin timp în urmă, am comandat
de la Schott piese de [Albert] Moe �
schinger [compozitor elvețian, 1897�
1985; n.VE], pe care îl găsesc excelent.
Mi�ar plăcea ca odată să cânt și extra�
ordinarul lui Concert pentru pian.
Poate că în stagiunea viitoare s�ar găsi
o posibilitate de a aranja ceva la Mu�
sikkollegium din Winterthur. Dacă
mă puteți ajuta acum, în situația dis�
perată în care mă aflu, trimițându�mi
o sumă de bani pentru necesitățile
cele mai urgente, v�aș putea ulterior
cere să scădeți această datorie din
onorariul pe care l�aș căpăta la Win�
terthur. Sperând din tot sufletul că nu
veți interpreta greșit rândurile mele
și că voi primi curând vești de la
Dumneavoastră, vă trimit, odată cu
cele mai bune salutări și urări, expre�
sia permanentei mele gratitudini și
respect“.

Odiseea tristă a lui Demetriescu
abia începea. [Va urma.] SDC
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VICTOR ESKENASY
SCRISOARE CĂTRE
MELOMANI
„Muzica nu trebuie înţeleasă, 
ea trebuie ascultată.“ 
(Hermann Scherchen)

Pagini din trista odisee a unui mare
pianist: Theophil Demetriescu (I)

DUMITRU UNGUREANU
ROCKIN’ BY MYSELF
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JOI, 23 noiembrie

l ora 17.30 Collegium. Litere
Carmen Mușat, Frumoasa necunoscută
Invitați: Bianca Burța�Cernat, Mircea
Martin, Caius Dobrescu
Moderator: Bogdan�Alexandru Stănescu

l ora 18.00
Bogdan Suceavă, Istoria lacunelor. 
Despre manuscrise pierdute
Invitați: Carmen Mușat, Paul Cernat
Moderator:George Onofrei

l ora 18.30 Seria de autor 
Gheorghe Crăciun
Aisbergul poeziei moderne
Invitați: Carmen Mușat, Mircea Martin,
Caius Dobrescu, Paul Cernat
Moderator:Ovidiu Șimonca

l ora 19.00 Ego. Proză
Cristian Fulaș, Cei frumoși și cei buni
Invitați: Carmen Mușat, Bogdan�
Alexandru Stănescu
Moderator:Ovidiu Șimonca

VINERI, 24 noiembrie

l ora 13.00
Mihai Zamfir, Scurtă istorie. Panorama
alternativă a literaturii române
Volumul II
Invitați: Ioan Stanomir, Cosmin Ciotloș
Moderatoare: Claudia Fitcoschi

l ora 13.30 Plural M
Eugen Negrici, Iluziile literaturii române 
Ediția a II�a
Invitate:Gabriela Adameșteanu,
Luminița Corneanu
Moderator:George Neagoe

l ora 14.00 
Dan Pavel, Grajdurile lui Augias. 
Rituri de purificare în post�
totalitarism
Invitați: Ana Blandiana, Stelian Tănase
Moderator: Adrian Șerban

l ora 15.00 Biblioteca medievală
Grigore cel Mare, Dialoguri
Ediție bilingvă
Invitați:Wilhelm Dancă, Alexander
Baumgarten
Moderator: Adrian Șerban

l ora 16.00 Fiction Ltd. 
Nicolae Strâmbeanu, Evanghelia 
după Araña
Invitați: Paul Cernat, Nona Rapotan

l ora 16.30 Fiction Ltd. 
Viorica Răduță, Orașul închis
Invitați: Bianca Burța�Cernat, Dan 
Grădinaru, Nona Rapotan

l ora 17.00 Ego. Proză 
Sebastian Lăzăroiu, Balena Albastră
Invitați:Marian Preda, Cristian Pantazi
Moderator:George Onofrei

l ora 17.30 Ego�grafii 
Ioan Groșan, Lumea ca literatură. 
Alte amintiri
Invitați: Adrian Pârvu, Cosmin Ciotloș
Moderator: Adrian Șerban

l ora 18.00 Noutăți Biblioteca Polirom
Paolo Cognetti, Cei opt munți
Ian McGuire, Apele Nordului
Don DeLillo, Arta corpului
Benedict Wells, Sfârșitul singurătății
Salman Rushdie, Casa Golden
Invitați: Cerasela Barbone, Bedros 
Horasangian, Radu Surdulescu, Horațiu
Decuble, Radu Pavel Gheo
Moderator: Bogdan�Alexandru Stănescu

l ora 19.00 Ego. Proză
Bogdan Răileanu, Tot spațiul dintre 
gândurile mele
Invitați: Florin Iaru, Marius Chivu
Moderator: Adrian Botez

SÂMBĂTĂ, 25 noiembrie

l ora 11.30 Historia 
Andrei Muraru, Vișinescu, torționarul
uitat. Închisoarea, crimele, procesul
Invitați: Cristian Tudor Popescu, Ion M.
Ioniță, Claudiu Pândaru
Moderator:George Onofrei
Evenimentul va avea loc în Sala Cupola.

l ora 12.00 Ego�grafii
George Banu, Scena lumii
Invitați: Bedros Horasangian, Matei
Vișniec
Moderatoare: Claudia Fitcoschi

l ora 12.30
Vintilă Mihăilescu, Hotel Ambos Mundos.

Scurt eseu de antropologie borgesiană
Invitați: Bogdan Ghiu, Bogdan Murgescu,
Bogdan Iancu
Moderator: Adrian Șerban

l ora 13.30 Fiction Ltd. 
Marta Petreu, Supa de la miezul nopții
Invitați:Gelu Ionescu, Ion Bogdan Lefter
Moderator: Adrian Șerban

l ora 14.00
13 ani de literatură. De la Fantoma din
moară la Logodnica
Doina Ruști & invitații săi
Moderatoare: Camelia Văcaru

l ora 15.00 Document 
Marius Oprea (coord.), Flori Bălănescu,
Stejărel Olaru,
Ziua care nu se uită. Revolta brașovenilor
din 15 noiembrie 1987
Invitați: Radu Preda, Marius Boeriu,
Dănuț Iacob
Moderator:Ovidiu Șimonca

l ora 16.00 
Întâlnire cu Daniela Zeca�Buzura. Se�
siune de autografe 
Trilogia orientală, format poche
Moderator:George Onofrei

l ora 16.30 
Întâlnire cu Matei Vișniec. Sesiune 
de autografe
Invitat: Ion Bogdan Lefter
Moderator:George Onofrei

l ora 17.00 Biblioteca Polirom 
Masă rotundă despre Kazuo Ishiguro, 
laureatul Premiului Nobel pentru 
Literatură 2017, cu participarea 
traducătorilor săi în limba română:
Magda Teodorescu, Rodica Ștefan, 
Vali Florescu, Radu Paraschivescu, 
Mihai Moroiu
Moderator: Bogdan�Alexandru Stănescu

l ora 18.00 Ego. Proză 
Mircea Țuglea, Grazia
Invitați: Paul Cernat, Caius Dobrescu,
Șerban Axinte
Moderator: Lucian Dan Teodorovici

l ora 18.30 Ego. Proză 
Adrian G. Romila, Zeppelin
Invitat: Robert Șerban
Moderator: Adrian Botez

l ora 19.00 Ego. Proză 
Dinu Guțu, Intervenția
Invitați: Vasile Ernu, Adrian Schiop
Moderator: Lucian Dan Teodorovici

DUMINICĂ, 26 noiembrie

l ora 12.00 Ego. Proză 
Mihaela Perciun, Cenușă rece
Invitate: Liliana Corobca, Dana Pîrvan
Moderator: Adrian Botez

l ora 12.30 Ego. Proză 
Ioana Baetica Morpurgo, Schije
Invitați: Caius Dobrescu, Ovidiu Șimonca
Moderator: Adrian Botez

l ora 13.00 Hexagon 
Oana Păun, Nopți albe. Jurnal de 
călătorie în Egipt
Invitați: Laura Sitaru, George Grigore,
Peter Sragher
Moderator: Adrian Șerban

l ora 13.30 Hexagon 
Maria�Iris Hoeppe, Cartea despre 
schimbări. 
Cum faci tranzițiile importante din 
viața ta – factorul TT
Invitați: Sandra Pralong, Oana Năstase,
Doru Dima
Moderatoare: Ana�Maria Tăbârcă

l ora 14.00 Noutăți Biblioteca Polirom
Elif Shafak, Cele trei fiice ale Evei
Mia Couto, Confesiunile leoaicei
Serge Joncour, Contează pe mine
Ngũgĩwa Thiong’o, Petale de sânge
Bandi, Acuzația
Invitați: Aurora Liiceanu, Simina Popa,
Adina Dinițoiu, Cristian Teodorescu,
Adelin Petrișor
Moderator: Bogdan�Alexandru Stănescu

l ora 15.00 Fiction Ltd.
Radu Țuculescu, Măcelăria Kennedy
Invitaţi: Adina Diniţoiu, Ștefan Manasia
Moderatoare: Ana�Maria Tăbârcă

l ora 15.30 Ego. Proză
Mihai Buzea, Gastarbeiter
Invitați: Florin Iaru, Cristian Teodorescu,
Mirel Bănică
Moderatoare: Ana�Maria Tăbârcă

22-26 noiembrie, Complexul Romexpo București

PROGRAM DE EVENIMENTE
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IULIA BLAGA

Expoziția deschisă între 21 octom�
brie și 11 noiembrie 2017 a avut
un succes neașteptat, cu peste
3.000 de vizitatori în primele trei
săptămâni, în condițiile în care
programul a fost de două ore pe zi
în timpul săptămânii și patru ore
pe zi în weekend. Publicul a fost
de toate vârstele, cei pe care i�am
văzut eu având între 20 și 45 de
ani. „Am avut din start ideea unei
expoziții multimedia și imagina�
sem un spațiu mai mare, pe care
am fi vrut să�l împărțim cu pereți
de rigips, dar ne�am dat seama că
din pricina muzicii ne trebuia un
spațiu antifonat. Așa am ajuns la
Palatul Știrbey, care îmi place
mult, dar care e foarte scump“,
spune Iulia Rugină, care împreu �
nă cu Sorin Lupașcu dă bilete
(deși intrarea e gratis), face ghi�
daj, stă de pază și mai dă o expli �
cație, un interviu sau o Eugenie

vizitatorilor. „Am pus și o cutie de
ajutor reciproc și cine vrea poate
lăsa niște bani pentru că am luat
Pepsi (din seria aniversară) și Eu�
genii din banii noștri“.

Neavând sponsori financiari
și beneficiind doar de o finanțare
de la Administrația Fondului Cul�
tural Național (AFCN), Asociația
Control N (organizatorul eveni�
mentului) a decis să�și taie pro�
priile comisioane, astfel încât să
poată plăti spațiul și amenaja cu
jumătate din buget. Cele câteva
camere au fost aranjate cu ajuto�
rul scenografei Andreea Popa. În
holul de la etaj intri direct într�o
locuință comunistă, cu canapele
de atunci, nelipsitul pește de televi�
zor (cu televizorul aferent), tablouri
cu pepeni, bomboniere cu dropsuri,
servante cu bibelouri și veioze mult
mai vechi, închiriate de la Buftea.
Sala 1 se numește Comunismul și
conține mai multe televizoare unde
se văd & aud ori discursul de Anul
Nou al lui Ceaușescu, ori genericul

de la Teleenciclopedia, ori purecii
din afara programului de două
ore. În sala One Way Ticket (unde
cântă Eruption), lângă un ecran
pe care sunt proiectate imagini de
la mare, e imaginată o mică plajă
cu nisip pe jos, o masă cu mici,
bere și o umbrelă, precum și un
șezlong. De acolo se intră în sala
Cenzura, unde pe pereți e atesta�
tul de prezentator de discotecă
obținut de Sorin Lupașcu în 1982,
precum și câteva melodii traduse
cu care trebuia să se prezinte pen�
tru avizare înainte de program. În
acel dosar, care trebuia ștampilat
înainte de fiecare petrecere, intra
și lista tuturor pieselor pe care
avea de gând să le mixeze. 

„A TRECUT PERIOADA 
DE TRAUMĂ ÎN CARE
RESPINGEAM TOT CE 
ȚINEA DE COMUNISM“

Urmează sala Lipsa de resurse, unde
mai multe echipamente (mag ne �
tofoane, casetofoane, mixere etc.)
sunt înconjurate cu plasă meta�
lică, ideea fiind, îmi explică Sorin
Lupașcu, că ele existau, dar că nu
puteau fi cumpărate din maga�
zine. Apoi se intră în cinema, care
are mai multe rânduri de scaune
și un ecran pe care e proiectat un
film de șase minute de spre disco�
teca Ring, unde�l vedem și pe So �
rin Lupașcu. Acesta va fi un pre  �
ambul la un documentar mai
amplu pe care Iulia Rugină vrea
să�l realizeze despre discotecile
comuniste. Ieșind din cinema, ai
două variante redate prin două

săgeți – Înapoi și Înainte. Dacă
faci dreapta, ieși din expoziție, dar
dacă faci stânga, ajungi în cea mai
simpatică sală, Discoteca. Soba de
teracotă (veche și nefolosită) dă
un aer și mai convingător acestei
încăperi cu scaune pe margini și
aparatură pe o masă, plus două
discoballs lipite cu aracet, care te
transportă împreună cu muzica
neîntreruptă direct în anii ’80. În
weekenduri s�a făcut aici disco�
tecă pe bune – bineînțeles, cu
Sorin Lupașcu la butoane.

Iulia Rugină, care e surprinsă
de succesul neașteptat al expo �
ziției, e de părere că interesul
bucureștenilor ține de un trend
general, care începe să recupereze
perioada comunistă și prin lucru�
rile care nu erau tragice. „Cred că
a trecut perioada de traumă în
care respingeam tot ce ținea de
comunism și începem să ne adu�
cem aminte și de lucruri care erau
mișto. Conceptul expoziției merge
pe ideea de nostalgie, dar tinerii
care n�au trăit acea perioadă vin
din curiozitate.“ 

Pasul următor ar fi plimbarea
expoziției prin țară, dar pentru
asta ar trebui ori căutate noi fon�
duri, ori oferirea gratuită a spa �
țiilor de posesorii din țară. Ori� 
cum, expoziția ar trebui adaptată
fiecărui spațiu în parte. Recuzita
ar trebui plătită din nou. 

La Berlin există chiar pe ma �
lul râului Spree un muzeu foarte
simpatic și foarte frecventat nu �
mit The DDR Museum (Muzeul
RDG, adică al Republicii Federale
Germania). E un muzeu interactiv,

care documentează viața de zi cu
zi în comunism și unde ești invitat
să�ți bagi nasul prin sertare cu
haine, bufete de bucătărie sau
ghiozdane cu cărți și unde toate
obiectele pe care le poți pipăi sunt
din vremea comunismului. (Co lec �
ția completă numără vreo 250.000
de artefacte.) 

Lipsa unui astfel de muzeu și
la noi explică în parte succesul
expoziției Disco BTT. Recupera�
rea perioadei comuniste nu în�
seamnă numai procesul împotri� 
va comunismului și omagierea
victimelor acestuia și a celor care
l�au înfruntat, ci și recuperarea
detaliilor vieții de zi cu zi. Nu e
vorba de a�l regreta pe Ceau șescu,
ci de a reincorpora acea perioadă
cu tot ce a conținut – persecuție
politică, sărăcie, lipsă de libertate,
dar și rezistența de zi cu zi prin
bancuri cu Bulă, filmele la Cine�
matecă sau discotecile BTT. Iulia
Rugină are dreptate, nu poți
avansa încercând să uiți trecutul. 

DISCO BTT, PRIMUL PROIECT MULTIMEDIA DESPRE DISCOTECILE COMUNISTE, A FOST UN SUCCES

„Păpușă, nu eram acum însurat
dacă nu mergeam la discotecă!“
Așa mi-a spus paznicul Palatului Știrbei din
București când am fost să văd expoziția
multimedia Disco BTT – Discotecile
Comuniste, coordonată de Iulia Rugină și
realizată cu concursul lui Sorin Lupașcu, vestit
DJ în anii ’80. Domnul Nicu a frecventat în
comunism discoteca de la căminul cultural
din comuna sa, unde a cunoscut-o pe
viitoarea soție, care era din altă comună și 
cu care s-a căsătorit când ea avea 16 ani. La
căminul cultural nu era DJ, ci erau formații. 
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Expoziţia multimedia Disco BTT –
Discotecile Comuniste e un
proiect organizat de Asociaţia
Culturală Control N și cofi nan -
ţat de Administraţia Fondului
Cultural Naţional, în partene -
riat cu 111 Film, Wearebasca,
Five’s, Suntem România!,
Discotecă și The Light Design.
O parte dintre obiectele
prezentate va face parte din
viitorul Muzeu al Industriei
Electronice Românești. 
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Ieșeanul Sorin Lupașcu e din
prima generație de DJ din Româ�
nia. Pe atestatul pe care l�a pri�
mit în 1982 de la Biroul de Tu� 
rism pentru Tineret nu scrie DJ,
ci „prezentator discotecă“. Prima
dată a pus muzică la o petrecere
aniversară din bloc, în 1976. A
continuat cu serate dansante
pentru liceeni, apoi a trecut la
Casa Studenților (în 1979) și, în
fine, din 1980 intră în circuitul
BTT, animând inclusiv discoteca
Ring din Costinești (unde în vre�
murile bune puhoi de lume
dansa în aer liber nu doar seara,
ci și la prânz). Primul album
străin cumpărat a fost Boney M,
Nightflight to Venus, în 1978.
Făcea rost de muzică (viniluri
mai ales) de la oameni care ple�
cau prin străinătate. În 2014 se
întoarce la programele de dans și
în prezent pune muzică ocazio�
nal în țară și străinătate, fiind și
antrenor de aikido.

Cum vă explicați interesul 
atât de mare pe care îl suscită

această expoziție?

Cred că am fost suficient de isteți
cât să atingem un lucru pe care nu
toți îl realizează. Sunt perioade
despre care s�a vorbit, dar nu s�a
scris și nu s�a imprimat audio�
video. Odată cu plecarea acelor
generații, pleacă și informațiile.
Noi am făcut, cred, pentru prima
dată o punere în valoare a anilor
’80, cu bune și rele. Am căutat să
creăm o imagine oarecum socială
a vieții unui DJ – cum mânca,
cum se informa, cum locuia. De
fapt, și băuturile care sunt aici
sunt tot din perioada aia. 

Cum ați ajuns la colaborarea 

cu Iulia Rugină?

Când ea a făcut documentarea
pentru filmul Breaking News, a
săpat pe internet ca să afle ce în�
semna să fii DJ la discoteca Ring
și așa a ajuns la mine. Ne�am în�
tâlnit acum doi ani și ceva și, 
tot vorbind, și�a dat seama că am
putea face o expoziție. Aici am
căutat să aducem simbolic câte
ceva din imagini, din documente,
din afișe. 

Cum vă explicați faptul că muzi-
ca pe care o mixați în anii ’80
prinde și azi? E vorba doar 

de nostalgie?

Constatat cu mare bucurie că
lumea îmbrățișează acest fel de
muzică. Dar nu că vezi oamenii bu�
curându�se, ci ai senzația că vine
Zâna Măseluță și că se ridică toți
vrăjiți. Vezi o bucurie și o energie
fabuloase. În cluburile actuale oa�
menii dansează, se simt extraordi�
nar și pleacă, dar la petrecerile
retro pe care le organizez, oamenii
devin o familie. Muzica e cea care
îi unește. Ajungi la Gimme Hope
Jo’Anna (n.red.:Eddy Grant, 1988)
și faci un tre nuleț unde nu se
cunoaște nimeni cu nimeni.

Aceste petreceri seamănă cu 
ce am văzut în discoteca 

din expoziție?

Petrecerile le faci în locul unde
ești invitat și care e cum e. În ge�
neral, discut cu proprietarii de
cluburi și le spun că ar trebui să
facem să arate și retro – un glob
etc. –, dar contează și ce pun pe
masă, adică oferta de băuturi și
mâncăruri să fie adaptată (un
cocktail Laura Branigan, un shot
Michael Jackson ș.a.m.d.).

Sandvișuri cu pastă de pește?

Sandvișul trebuie neapărat să fie
pâine cu salam și să fie pus în ziarul
„Scânteia“. De multe ori facem așa
și petrecerile ies puțin zis fabulos.

Cum priviți azi perioada 

respectivă?

Din punctul meu de vedere a fost o
perioadă foarte bună și consider în
continuare că cei care au fost isteți
atunci sunt isteți și acum. Adică
știau să trăiască în orice tip de regim.

Marea majoritate a oamenilor 

o duceau foarte greu.

Da, nu poți spune că era ușor în
condițiile în care la 3 noaptea te
așezai la rând la lapte, în con dițiile
în care aveai dreptul la un pachet
de unt pe săptămână și la 2 kg de
zahăr și un litru de ulei pe lună. 

Deci la cuvântul isteț există
niște ghilimele pe care nu 

le-am sesizat.

Da. Dau un exemplu la care toată
lumea râde. În discotecile studen �
țești se intra cu legitimația de stu�
dent, cu carnetul de note sau cu
legitimația de bibliotecă. Dar mai
veneau și băieți pe care îi știai din
vedere, din cartier, și care nefiind
studenți nu puteau intra. Un astfel
de om care lucra ca frigotehnist a
venit odată cu o sacoșă cu două
borduri de unt (asta însemna 12�13
kg). Bineînțeles că tot blocul a avut
unt. Nici nu aveai unde să�l ții pe
tot acasă. Într�o seară a venit cu un
bidon cu 40 de litri de înghețată. 

Lumea vă recunoaște prin Iași?

Cred că da, dar am surpriza să fiu
recunoscut și prin străinătate. Ne
salutăm în Bruxelles sau prin Hel�
sinki. Înainte de 1990 am pus mu�
zică în Cehoslovacia și Ungaria, dar
după 1990 am mers și mai departe.
În 1993 am făcut discotecă în Sta�
tele Unite, iar în 2012�2013 am găsit
în Norvegia un impresar isteț care
mi�a aranjat cântări în Scandina�
via. Acolo cred că func ționează tot
timpul chestia asta cu muzica
retro, nu cred că e o modă. Unitățile
de servire a mesei sunt pline de oa�
meni 40 plus.

N-am mai auzit de mult expresia

„unități de servire a mesei“.

(Râde.) Dar la ei e o diferență: tari�
fele sunt diferite între restaurante
și cluburi de dans, pentru că se plă�
tesc alte cote de folosire a muzicii.
Chiar acum trei săptămâni am or�
ganizat ceva acolo. Acum urmează
să plec la Cluj – în prima săptă�
mână mă duc într�un bar, pe urmă
sunt invitat la Festivalul Interna �
țional We Love ’80s, unde mai vin La
Bouche, 2 Unlimited, din astea.

Cât de prezentă era Securitatea

în discotecile anilor ’80?

Pe față n�au venit niciodată să�mi
creeze necazuri, dar n�a fost nici �
odată un moment în care să nu
simt că sunt aproape de mine.
Dacă într�o discotecă aveai stu �
denți străini, automat aveai și
umbra lor. Erau la pachet. 

Din moment ce primiserăți
autorizație de prezentator dis-

cotecă, sigur fuseserăți verificat. 

Absolut. Erau tot timpul. Toate
facultățile își făceau săptămânal
o seară culturală, așa că tot tim�
pul discutai cu reprezentanții
studenților, care toți erau membri
de partid, și le spuneai ce vrei să
faci – o ghicitoare sau să stingem
lumina să apară nu știu ce. Per�
manent discutam cu ei, dar dis �
cuțiile nu erau de tip ideologic. 

E clar că, la fel cu filmele lui Ser-
giu Nicolaescu de pildă, era o
zonă care era tolerată pentru a
le da studenților sentimentul că
sunt liberi și că se pot distra. Dar
această zonă era în același timp

și controlată.

Era și controlată și era și sistemul
cel mai bun, să ai mulți oameni la
un loc, pentru că așa puteai vedea
ce se întâmplă.

Ce reacții au tinerii care vin 
să vadă expoziția?

Fabuloase! Iulia și cu mine stăm
zi de zi aici și la final îi întrebăm
ce le�a plăcut. Deși fiecare sesi�
zează altceva, cei mai mulți spun
că discoteca le�a plăcut cel mai
mult. Ei n�au trăit în perioada aia,
nu sunt nostalgici, de aceea revin
la punctul forte care e muzica,

pentru că e vorba de melodie.
Când pleci seara acasă după un
program retro, poți fredona. Iar
eu puneam tot felul de muzică,
chiar și Led Zeppelin, Deep Pur�
ple, Uriah Heep sau Pink Floyd. 

Ceea ce am făcut atunci fac și
acum: merg numai pe vinil. Nu
dau trei lei pe curent ca să pun
laptopul în priză și să fur muzică
de pe net. Am vreo patru tone de
muzică acasă, care includ benzi,
casete, casete video, echipamente
și discuri. La începutul anului am
vândut vreo 12.000 de discuri
cuiva la Cluj și vreo 6.500 la Su�
ceava, pe urmă am fost la Solna, în
Suedia, la cel mai mare târg de
vinil din Europa (cu peste 600 de
expozanți) de unde am mai cum�
părat câte ceva. Sub 300 de euro
nu reușesc să cobor pe lună pen�
tru investiții în discuri. Iar un disc
costă de la 28 de euro în sus. SDC

Sorin Lupașcu: „La petrecerile retro
pe care le organizez, oamenii devin 
o familie. Muzica îi unește“
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Anunțul inițial al acestui acord
între Amazon Studios și moșteni �
torii scriitorului i�a grăbit pe mulți
să afirme că se urmărește un re�
make al trilogiei Stăpânul inelelor.

Dar Amazon a precizat clar că
așa ceva este exclus și, dimpotrivă,
va propune „o nouă aventură în
fan tasticul Pământ de Mijloc, care
va explora intrigi ce preced acțiunea
din Frăția inelului“. Dar ce anume?

În primul rând, trebuie spus că,
dacă datele furnizate de „The Holly�
wood Reporter“ sunt corecte, atunci
Amazon Studios va realiza cel mai
scump serial din toate timpurile.
Pentru că asta este intenția declarată,
realizarea unui serial în cinci (deo �
cam dată) sezoane și posibile seriale
derivate. Cele 250 de milioane sunt
numai drepturile plătite către
Tolkien Estate and Trust, editurii
HarperCollins și studiourilor New
Line, ceea ce înseamnă că producția
propriu�zisă va duce costurile un�
deva spre un miliard de dolari. Cel
mai scump serial actual este The
Crown, produs de Netflix pentru
130 de milioane de dolari pe sezon.

Anunțul acestei afaceri i�a luat
pe mulți prin surprindere, date
fiind relațiile dintre Tolkien Estate
și Hollywood. Tolkien a vândut
drepturile de adaptare pentru 
romanele Hobbitul și Stăpânul ine �
le lor la începutul anilor ’60, o 

decizie pe care a regretat�o, dar nu
a mai avut cum să dea înapoi. A
refuzat în schimb cu încăpățânare
să�și vândă drepturile asupra altor
o pere. Aceeași atitudine față de
adaptări a fost perpetuată de către
urmașii săi, mai ales de către fiul
său, Christopher, condu cător al
Tolkien Estate și editor postum al
operelor lui Tolkien senior. 

Lui Christopher nu i�au plăcut
nici adaptările realizate de Peter
Jackson: „A eviscerat cărțile și le�a
transformat în divertisment pe
mintea celor de 15�25 de ani“, a de�
clarat el.

La toate acestea s�a adăugat și
un proces intentat studiourilor
New Line de moștenitorii scriitoru�
lui, deoarece acestea au uitat să
plătească restul de drepturi bănești
datorate (Peter Jackson a căzut și
el victimă acestei „amnezii“).

Numai că, pe 31 august anul
acesta, Christopher Tolkien s�a re�
tras de la șefia fundației Tolkien
și, astfel, drepturile asupra operei
tatălui său au devenit accesibile
celor de la Amazon.

Prin urmare, realizatorii noii
serii ar putea adapta, măcar parțial,
cartea Silmarillion, cea care conține
întreaga istorie și mitologie a Pă �
mântului de Mijloc, carte în care
e venimentele din Stăpânul inelelor
ocupă doar câteva pagini. Un imens

material sursă, capabil să furnizeze
subiecte pentru o franciză greu de
epuizat. Numai că nu este clar pre�
cizat în comunicatul oficial dacă
drepturile pentru Silmarillion au
fost sau nu vândute, așa că pentru
moment nu se pot face decât
speculații despre subiectul viitoru�
lui serial.

Acesta ar fi un lucru foarte bun
pentru gigantul Amazon Studios,
care anul acesta a avut mai multe
probleme: seriile produse nu au
fost recompensate la Emmy, câteva
proiecte în lucru au fost anulate, o
implicare tangențială în scandalul
Weinstein etc.

Încă din septembrie, Jeff Bezos,
șeful Amazon, a dat ordin oamenilor
săi să schimbe strategia în ce pri �
vește serialele, concentrându�se pe
opere dramatice care să atragă o
audiență mult mai vastă decât nișele
„artistice“. La vreme respectivă, Roy
Price, șef al studiourilor, a fost ecou
al cerințelor lui Bezos, decla rând
că studioul caută „show�uri mari
care să schimbe ceva la nivel global“
și, mai ales, „următorul Urzeala
tronurilor“.

„Eu cred că Urzeala tronurilor
re prezintă pentru televiziune ceea
ce Fălci sau Războiul stelelor au
reprezentat pentru filme, în anii ’70.
Toată lumea vrea un mare hit și, clar,
Urzeala tronurilor este serialul mo�
mentului în ceea ce privește modelul
acestuia“, explica Roy Price.

Cei de la Amazon Studios sunt
conștienți că, foarte repede, serialul
HBO Urzeala tronurilor va lua sfârșit.
Pentru a ocupa tronul vacant al fan�
tasy�ului televizat, nici un efort fi�
nanciar nu trebuie cruțat, fiindcă
opera lui Tolkien este o franciză
care poate produce o avere de câteva
ori mai mare decât cea a dra gonului
Smaug. SDC

Amazon a pus mâna pe 
Stăpânul Inelelor. Ce va urma?

Studiourile Amazon au făcut o afacere de aur,
achiziționând drepturile de adaptare ale operei
lui J.R.R. Tolkien. Revista „Entertainment
Weekly“ scrie că palma a fost bătută pentru 
o sumă uriașă, 250 de milioane de dolari,
totuși o sumă mică în raport cu potențialul 
pe care îl oferă o franciză.
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Marcă înregistrată – Editura Polirom și 
„Ziarul de Iași“. Proiect realizat de Editura Polirom în

colaborare cu „Ziarul de Iași“. Se distribuie gratuit
împreună cu „Ziarul de Iași“.

nCei care sperau într�o continuare
a filmului Mad Max: Fury Road
vor avea de așteptat, fiindcă regi�
zorul George Miller tocmai a dat
în ju de cată studiourile produ că �
toare, Warner Bros. Miller afirmă
că acestea au încălcat mai multe
clauze din contract și că „au uitat“
să îi plătească un bonus de 7 mi �
lioane de dolari. La rândul lor, stu�
diourile au anunțat că „nu suntem
de acord cu George Miller“.
n În mai puțin de o oră, Gene Sim�
mons, faimosul basist al formației
KISS, a reușit să treacă de la statutul
de oaspete favorit al Fox News la cel
de persona non�grata pe viață în
sediul postului TV american. Sim�
mons a reușit aceasta miercuri di �
mi neață, după ce a dat buzna, nein�
vitat, la o ședință a staffului Fox News,
și�a scos cămașa și a lovit peste cap
două angajate ale postului cu proaspăt
lansata lui carte, făcând comentarii
acide despre inteligența lor.
n Savanți belgieni au reușit să
recreeze virtual tabloul La Pose
en chantée al lui René Magritte.
Pânza, realizată în 1927, a fost sa �
cri ficată câțiva ani mai târziu de
către maestrul suprarealismului din
cauza dificultăților financiare. Tabloul
original a fost decupat în patru părți
de către Magritte, care le�a refolosit
pentru realizarea altor tablouri. Aces�
te patru părți au fost desco pe rite,
rând pe rând, începând din 2013.
n O povestire de Raymond Chan�
dler, scrisă spre finalul vieții, a fost
găsită în arhivele scriitorului. În
povestirea It’s All Right – He Only
Died (publicată săptămâna aceasta
de revista „The Strand“), Chandler
critică aspru sistemul american de
sănătate, arătându�și disprețul pen�
tru doctorii care refuză pacienții
săraci.
nLa 20 de ani de la lansare, primele
ediții ale romanului Harry Potter

și piatra filosofală valorează aproa �
pe greutatea lor în aur:un exemplar,
semnat de autoarea J.K. Rowling,
s�a vândut la licitație pentru suma
de 106.250 de lire sterline, un ade �
vărat record mondial, după ce fu �
sese inițial estimat la 30.000 de
lire. Recordul precedent pentru o
primă ediție din Harry Potter  fusese
înregistrat anul acesta, în Texas,
unde un alt exemplar a fost vândut
pentru 60.168 de lire sterline.
n Imediat ce a terminat filmul Blade
Runner 2049, canadianul Denis Vil�
leneuve a început să lucreze asiduu
la noul său proiect, o altă adaptare
cinematografică a romanului Dune
de Frank Herbert. Noul Dune nu va
avea nici o legătură cu precedenta
adaptare la cinema, cea semnată de
David Lynch în anii ’80. „Am fost im�
presionat de filmul lui, dar nu era
ceea ce visasem eu“, a explicat Vil�
leneuve într�un inter viu live pe
Facebook pentru Yahoo. „Mă întorc
direct la carte și voi crea imaginile

pe care cartea mi le sugerează.“ Pen�
tru Dune, Villeneuve a refuzat șansa
de a regiza viitorul Bond 25.
n Francezul Jean Dujardin (Artis�
tul) va fi vedeta unei noi serii ame �
ricane, al cărei episod pilot, coman�
dat de postul ABC, va fi regizat de
Luc Besson. Serialul, adaptat după
romanele lui James Patterson, se
numește The French Detective și
prezintă peripețiile lui Luc Moncrief,
un detectiv parizian care ajunge să
lucreze cu poliția din New York.
n „Viitorul meu film nu este despre
Charles Mason, ci despre anul 1969“,
precizează Quentin Tarantino (foto
jos). Proiectul său, denumit provi�
zoriu #9 (fiind al nouălea lui film)
ar putea avea premiera la sfârșitul
a nului viitor și va prezenta o recon �
sti tuire a faimoaselor crime ale
clanului lui Charles Mason, dar pe
fundalul mult mai larg al perioadei:
sfârșitul visului hippie, concertele
de la Woodstock și Altamont, prima
aselenizare etc. SDC

Miercurea trecută, la San Francisco,
California, a avut loc conferința
„Dodging the Memory Hole 2017“,
găzduită de sediul central al or ga �
nizației care îngrijește cunoscutul
site Internet Archive. O conferință
în cursul căreia specialiști în teh �
nologie, educație și arhiviști și�au
pus problema salvării știrilor de
„gaura memoriei“ într�o epocă în
care presa americană este tot mai
mult supusă presiunilor financiare.

Internet Archive este o bibliotecă
digitală non�profit al cărei scop,
explică fondatorul Brewster Kahle,
este furnizarea accesului universal
la cunoaștere. Adică exact ceea ce
declară Google că dorește, dar fără
reclame și „data harvesting“. 

Arhiva păstrează copii online
a nenumărate cărți, înre gis trări

audio�video, texte, softuri, ca și un
backup a 308 miliarde de pagini
web copiate din internetul public.
Toate aceste date sunt stocate pe
servere cu o capacitate de 35PB –
10PB, instalate într�o fostă biserică.

Misiunea asumată de Internet
Archive este foarte importantă mai
ales azi, au subliniat participanții la
conferință. Ei afirmă că, în pre zent,
informația de pe internet este filtrată
și fracturată prin rețelele sociale,
prezentată deseori în afara contextului.
De asemenea, multe date pot deveni
inaccesibile. De exemplu, faimoasele
„reclame“ poli tice de pe Facebook plă �
tite de ruși și postate în timpul alege �
rilor americane. Date postate de Face�
book sau Twitter și apoi, convenabil,
pierdute la momentul declanșării
unei investigații oficiale. SDC

Internet Archive:
salvarea internetului
de „gaura memoriei“

PE SCURT

Pagini realizate de DRAGOȘ COJOCARU
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Nu sunt măsurile vreunui fotomo�
del marțian, ci dimensiunea teh�
nică a anvelopelor care echipează
autoturismul subsemnatului. 

Și, din fericire pentru integritatea
fizică a tuturor șoferilor, inclusiv
a mea, legiuitorul a găsit de cu �
viință să ne facă să rămânem în
viață, obligându�ne ca în fiecare

iarnă să ne montăm gume care să
ne ajute să ne deplasăm pe șosea
altfel decât se trage pe gheață Ev�
ghenii Pliușenko, adicătelea să nu
derapăm care încotro aidoma
unor cataroaie de curling.

Vă jur că pe data de 1 noiem�
brie, la ora zece, am fost prezent la
vulcanizarea cu uși metalice al�
bastre de pe strada cu fostul ma�
gazin Siraj. Am stat la coadă,
ci vilizat, până când Lucian mi�a
făcut semn să�mi aburc pârâitoa�
rea pe elevatorul din dotarea in �
stituției. Crrrrr, hrrrrr, în trei
minute mi�a demontat roțile, iar

în alte cinci le�a descărnat de
pneuri. Acum nu mai trebuia
decât să îmi aleg patru anvelope
de iarnă, second�hand, dar co�
recte și legale, lucru care s�a do�
vedit a fi nu atât de ușor precum
am crezut. Nu știu dacă osută �
nouășcinci pe șaișcinci erșaișpe
este o chestie chiar atât de rar 

întâlnită pe piața cauciucurilor
uzate, dar cu siguranță este una
des întâlnită pe cea a celor super
uzate. Crezând că sunt vreo gâscă,
Lucian mi�a propus o super afa�
cere cu patru bucăți la prețul de
trei sute de lei cu tot cu montat și
echilibrat. Aveau un aspect de zi�
ceai că au fost luate la polizor de
un ucenic care se plictisea în tim�
pul liber. Ce profil, ce iarnă, ce
vară, erau perfect netede, numai
bune să mori în prima curbă.
Unde mai pui că aveau și niște
sârmulițe care ieșeau din ele ca
niște flori de primăvară din cer�
noziomul reavăn, dar pe care Lu�
cian, dornic să jumulească gâsca,
le promova ca fiind cea mai re�
centă inovație în materie de
aderență pe gheață. Plus că, atâta

vreme cât apare pe ele indicativul
că sunt de iarnă, nu am nici o pro�
blemă cu legea.

Vă jur că nu am cedat insis �
tențelor lui și că am cerut în mod
ferm să mi se dea patru anvelope
de iarnă bune. Dar afaceristul tot
afacerist rămâne, fie că îți vinde
ace de cusut sau cauciucuri. M�a
întrebat dacă îmi plac cele patru
din dreptul geamului. Ce�i drept,
arătau cel mai bine din toată șan �
dramaua. Doar că, la cum bătea
soarele, nu am realizat că Lucian
tocmai îmi vindea propriile mele
pneuri. Cinci sute de leuți și mi�am
reconfirmat calitatea de proprie�
tar. Și uite așa, cumpărător de
bună credință, am ajuns să circul
iarna tot cu roțile de vară, dom�
nule polițist. SDC

Începutul a fost făcut cu zece no�
minalizări la British Independent
Awards (BIFA) anunțate în 1 no�
iembrie 2017, printre care și pen�
tru interpretare masculină, unde
au fost reținuți separat protago �
niștii Josh O’Connor și românul
Alec Secăreanu. Filmul, care a in�
trat din 10 noiembrie și în cine�
matografele de la noi, merită
văzut nu pentru că ar fi o pledoa�
rie pentru alteritate – nici nu
cred că a fost gândit așa –, ci pen�
tru că e foarte bun. În Yorkshire�ul

rece și uscat unde se petrece ac �
țiunea, oamenii nu par să aibă
ceva împotriva faptului că doi
bărbați se iubesc. Nu asta e pro�
blema lor și nici problema perso�
najelor principale (dovadă poate
că de la Brokeback Mountain în�
coace mentalitățile au evoluat).
Pentru Francis Lee și pentru eroii
săi, problematica socială e mai
determinantă și nu în termenii
unui cinema social asumat. John ny
și Gheorghe nu au mult liber ar�
bitru. Johnny e obligat să mun�
cească zi�lumină la ferma tatălui,
pentru că acesta e foarte bolnav și
nu se mai poate ocupa de ea, în
vreme ce Gheorghe (a cărui ma �
mă e profesoară de engleză, deci
nu provine din mediul rural) a
lăsat România tot din motive pe�
cuniare. (Totuși nu pare să fie
vorba doar despre bani, ci mai de�
grabă despre un anumit tip de
destin pe care eroii sunt obligați
să�l urmeze, la fel ca părinții lor,
dacă nu�și ascultă inima.)

Francis Lee găsește încă de la
început tonul just al poveștii pe
care o înfățișează în termeni simpli
și autentici. Nimic edulcorat, exa�
gerat, revendicativ sau emfatic. Nu
e mult dialog și nici n�ar fi nevoie.
Viața de fermier din nordul Angliei
sau din orice altă parte e aspră și
grea. De aceea mare parte din
acțiunea filmului o reprezintă mun�
cile de la fermă, printre oi – unde
viața are o anumită onestitate care
se imprimă și filmului. Nașterea și
moartea sunt procese firești, care
nu trebuie comentate. Abordarea
onestă și nesentimentală a lui Lee
doar sugerează căldura sufletească
pe care personajele principale o
descoperă unul în celălalt. Farme�
cul filmului stă tocmai în blân �
dețea ascunsă în spatele vieții
aspre și a ciorapilor de lână. Pen�
tru că este el însuși actor, Lee
alege în primul rând interpreți
care dau bine împreună, pe care îi
scufundă în mediul acela și�i
scoa te ca pe ouăle de Paști din

apă, gata impregnați de culoarea
locului. Principala pro bă a auten �
ticității lor e că nu te plictisești
urmărindu�i făcând orice, fără să
vorbească. Dar pentru a obține
asta e nevoie de mult efort. Re �
citiți interviul cu Alec Secăreanu
din SDC și insistați pe pasajul
unde povestește cum a construit
viața anterioară a lui Gheorghe,
care oricum nu apare în film.
Asta doar pentru a da personaju�
lui consistența care�l face credi�
bil la cameră.

AMANTUL DUBLU

E un thriller erotico�psihologic în
linia lui François Ozon, adică un�
deva la limita dintre artă și diver�
tisment, cu citate și o stilistică ce
trădează cultura cinematografică
a cineastului. Amatorii intrigilor
psihologice vor fi incitați de ideea
că eroina filmului (interpretată de
Marine Vacth, care a mai făcut cu
Ozon Jeune et jolie) se îndrăgostește

și apoi se mărită cu propriul tera�
peut (Jérémie Renier), ceea ce nu
o vindecă (dimpotrivă), ci îi mută
proiecțiile. Descoperirea întâmplă�
toare a fratelui geamăn al acestuia
deschide poarta unor tentații im�
posibil de oprit. (Sper că se vede că
mă străduiesc să nu dau spoilere.)

Desfășurarea acțiunii și mai
ales deznodământul creează pre�
misele unui film, un film care, din
păcate, nu e Amantul dublu, nu
reușește să fie cu totul. Îi lipsește
mai multă înțelegere pentru in �
conștientul eroinei, pentru că fi�
nalul, atunci când vine, pare ușor
din alt film. Nu i�ar fi stricat nici o
cons trucție mai logică, una care să
poată fi retroactiv explicată atunci
când, odată ieșit din sală, încerci
să pui lucrurile cap la cap. Provo�
carea la care se înhămase Ozon
era de a face un film despre abisu�
rile psihologiei feminine pe struc�
tura unui thriller erotic. Ce i�a reu� 
 șit e thrillerul erotic și mai pu țin
partea cu psihologia. SDC
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Amantul
binecuvântat

IULIA BLAGA
FILM

Lungmetrajul de
debut al lui Francis
Lee (cunoscut până
acum ca actor) e, 
într-adevăr, o mică
revelație, așa cum a
scris presa interna -
țională odată cu Festi-
valul Sundance (unde
a luat Premiul de regie
în secțiunea World
Cinema – Dramatic),
traseul lui glorios ur-
mând să culmineze
cu nominalizări și pre-
mii de final de an.

Amant dublu/ L’amant double,
de François Ozon


	585_sdc_01.pdf
	585_sdc_02
	585_sdc_03
	585_sdc_04
	585_sdc_05
	585_sdc_06
	585_sdc_07
	585_sdc_08
	585_sdc_09
	585_sdc_10
	585_sdc_11
	585_sdc_12
	585_sdc_13
	585_sdc_14
	585_sdc_15
	585_sdc_16

